Kolumbian työn raportti 2011

Hankkeen kuvaus
30010 Kolumbian kirkko, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO) koostuu 14
seurakunnasta ja 5 missiosta. Lisäksi kirkolla on ns. saarnauspisteitä, omia kouluja ja
useita valtakunnallisia työmuotoja.
Hankkeen yleisotsikon alle mahtuvat IELCO:n diakoniatyö, teologisen koulutuksen
stipendit, kirkon yleishallinto, eläkkeet, luterilainen teologinen koulu ja Bucamarangan
uuden kirkon rakentaminen. Tässä hankkeessa raportoidun lisäksi Suomen Lähetysseuran
kummiohjelma toimii edelleen aktiviisesti IELCO:n kautta. Pääasiassa vähävaraisista
jäsenistä koostuvan IELCO:n ja Suomen Lähetysseuran yhteistyö on jatkunut jo yli kaksi
vuosikymmentä.
Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Diakoniatyön rahasto on myöntänyt vuoden 2011 aikana tukea 20 kertaa, yhteensä
7.141.000 pesoa (n. 3000€). Varoja on myönnetty ennen muuta perheiden ja
yksityishenkilöiden terveydenhoito- ja lääkekuluihin, työttömyyteen, ruoka-apuun, kodin
menetykseen ja lasten koulumaksuihin. Suurin yksittäinen summa, 888 pesoa käytettiin
Somalian asuma-alueen ruoka-avustuksiin. Pienimmillään kyse on ollut yksittäisen
lääkkeen hankkimiskuluista. Valtaosa avunsaajista on pääkaupungin Bogotan asukkaita,
mutta tukea on mennyt myös mm. Sogamosoon, Villavicencioon ja Ibagueen.
Teologisten stipendien kautta tuettiin pastori Atahualpa Hernándezin maisteriopintoja
hermeneutiikan alalla yhteensä 10.014.820 pesolla (n. 4300€). Pastori Atahualpa on
Kolumbian Raamattuseminaarin opettaja Medellinissä. Lisäksi hän vastaa luterilaisen
Emaús -lähetyspisteen toiminnasta samassa kaupungissa.
Kirkon yleishallintoon kohdennetuilla varoilla avustetaan pappien palkkausta
seurakunnissa, jotka eivät itse kykene täysin kattamaan pappiensa palkkakuluja. Vuonna
2011 Suomen Lähetysseuran myöntämää tukea käytettiin Nehemias Paradan (6.704.367
pesoa) ja Martín Gonzálezin (2.845.625 pesoa) palkkaukseen.Pastori Nehemias vastaa
Ibaguén lähetyspisteen toiminnasta. Hän tekee työtä ensisijaisesti maan
väkivaltaisuuksien takia ns. sisäisiksi siirtolaisiksi joutuneiden parissa. Martín Gonzalez
perheineen puolestaan vastaa sitoutuneesti Principe de Paz seurakunnan toiminnasta
Tunjassa. Työn painopisteet ovat yhteisö, evankeliointi ja kristillinen johtajuus.
IELCO:n vuosittaiset eläkemenot ovat 57.452.000 pesoa. Näistä menoista Lähetysseuran
tuki kattaa 20.648.653 pesoa. IELCO:n eläkettä saa tällä hetkellä 6 henkilöä. He ovat
toimineet aikanaan IELCO:n palveluksessa pappeina ja kirkon koulujen opettajina.
Teologinen koulumme saa Lähetysseuralta tukea 10.305.957 pesoa vuodessa. Näillä
varoilla on maksettu opettajien palkkoja ja hankittu uusia kirjoja ja julkaisuja. Vuonna
2011 opetusta annettiin 7 opettajan toimesta 10 aineessa, joissa kussakin oli 6-9
opiskelijaa. Lisäksi toteutettiin homiletiikan intensiiviseminaari (20-22.6.2011

maallikoille ja 27-29.6.2011 teologeille). Luennoitsijana toimi Teol tri. Shauna Hannan
(Lutheran Theologian Southern Seminary, USA).

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Suomen Lähetysseuran tuki on mahdollistanut maansa todellisuuteen sitoutuneen kirkon
työn sielläkin, missä sillä itsellään ei olisi varaa toimia. Mm. IELCO:n lapsi- ja
vanhustyö, HIV-AIDS-työ, kestävän kehityksen ohjelma, työ ihmisoikeuksien parissa ja
kriisinhallinta toiminta ovat kukin omalla tahollaan osoituksia tästä.
Papistomme saama lisäkoulutus parantaa myös maallikoille suunnatun teologisen
koulutuksemme tasoa.
Evankeliointityön tuloksena kirkon jäsenmäärä on alkanut kasvaa. Iloitsemme uusista
yhteisöistä, joiden parissa saamme tehdä työtä.
Seurakuntien itsekannattavuustilanne on parantunut. Paras esimerkki on v. 1987 missiona
aloitettu ja v. 2004 seurakunnaksi hyväksytty San Juan Piedecuestassa – yhteisö kattaa
nykyään itse lähes kaikki menonsa.
Teologisen koulun vuoden 2011 työn hedelmää on se, että alkuvuodesta 2012 valmistui 5
opiskelijaa, joista kaksi naisia. Yksi valmistuneista vihittiin jo papiksi ja kaksi muuta
jatkaa prosessiaan ordenaatiota kohti. Yksi henkilö valmistui paikallisseurakunnan
maallikkovastaavaksi.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille

Bucamarangan uutta kirkkoa varten tarkoitetut ja vuodelle 2011 varatut rahat tulivat
perille vasta tammikuussa 2012. Toisaalta myös rakennusluvan kanssa oli ongelmia,
joten rakennustöitä ei päästy käytännössä muutenkaan aloittamaan. Nyt kun resurssit
ovat vihdoin koossa, toivomme, että rakennusurakka saadaan valmiiksi vuoden 2012
aikana. Projekti on tärkeä, sillä maassamme vaaditaan kirkkoina toimivilta tiloilta tiettyä
tasoa, ja monet kirkkotiloistamme eivät täytä näitä kriteereitä.
Suomen Lähetysseuran aiemmin diakoniaan suuntamat varat siirtyvät vuonna 2012
IELCO:n oman lähetystyön tukemiseen uusissa yhteisöissä.
Kiitämme Jumalaa Suomen ev. lut. kirkon veljiemme ja sisartemme solidaarisuudesta.
Pyydämme esirukoustukea kirkkomme sisäiseen muutosvaiheeseen, sekä voimia kirkon
työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka toimivat hyvin erilaisissa ympäristöissä ympäri
maata.
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