Sopimuskohderaportti 2/2018

Oppilaitostyön vahvistaminen

NA802 Oppilaitostyön vahvistaminen

Kumppani: ELCIN (Evangelical Lutheran Church in Namibia) Namibian ev.lut.kirkko
Hankkeen kuvaus: Windhoekissa tehdään työtä yliopisto-ja korkeakouluopiskelijoiden parissa.

Nuorten vanhemmat esittivät toiveen 90-luvun lopulla, että pohjoisen maaseudun opiskelijoista
pidettäisiin huolta, kun he muuttavat kaupunkiympäristöön satojen kilometrien päähän kodeistaan.
Opiskelijatyön koordinaattori pastori Isak Malua näkee työnsä missiona vahvistaa kristillistä
kasvatusta opiskelijoiden keskuudessa ja olla heille myös tukena monin eri tavoin.
Työtä tehdään Namibian yliopiston eri kampuksilla, Namibian teknisellä yliopistolla sekä
yksityisillä yliopistoilla. Oppilaitoksissa on pidetty jumalanpalveluksia parhaimmillaan kerran
viikossa sekä annettu konfirmaatio-opetusta. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden opiskelijoiden
kokonaismäärä nousee. Konfirmoitujen määrä on noussut alkuaikojen 15 opiskelijasta
50 opiskelijaan. Sanaa on siis julistettu monissa eri tilanteissa.
Työmuodon laajenemista pohjoisen Oshakatin ja Onquediwan oppilaitosten yhteyteen sekä
joka sunnuntaista jumalanpalvelusta Windhoekin lääketieteelliseen tiedekuntaan on toivottu, jos
vain riittäviä lisäresursseja saadaan. Paulinumin teologisen seminaarin
pappisopiskelijat olivat tarvittaessa apuna jumalanpalveluksissa yliopistolla.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018:
80% suunnitelluista raamattupiireistä toteutui. Kaikki raamattupiirit pidettiin ensimmäisellä
lukukaudella. Toisella lukukaudelle joka on lyhyempi totetutettiin muita aktiviteettejä mm. illan
viettoja ja päättäjäisjuhla.
Sosiaalista iltaa vietettiin 15.9 jossa oli mukana suomalaiset muusikot Tommi Kalenius ja Ninni
Poijärvi jotka olivat tutustumassa Namibialaiseen musiikkiin. Ilta oli rakentava sisältäen
raamattupiirin sekä puheita ja hengellistä iloa musiikin kautta.
ELCIN UNAM Diakonian työmuoto on mudostettu ja se tulee pian aloittamaan toimintansa.
Jumalanpalveluksia on pidetty pääasiassa yliopistolla ja vuorotellen myös muilla campuksilla.
Yhteensä 19 Jumalanpalelusta on pidetty, joista kahteen kutsuttiin osallistujia myös muista
oppilaitoksista. Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on ollut kasvussa ollen n. 1234.
Ehtoollista vietettiin kerran kuukaudessa ja kuusi lasta on kastettu yliopiston Jumalanpalveluksen
yhteydessä.
Vuoden 2018 rippikouluun ilmoittautui 40 opiskelijaa.Rippikoulutunteja järjestettiin ja syyskuussa
konfirmoitiin 36 opiskelijaa 4 opiskelijaa halusi tulla konfirmoiduksi kotiseurakunnissaan.
Opiskelijoille ja heidän perheilleen on tarjottu sielunhoitomahdollisuutta ja siihen osallistunut 33
opiskelijaa.
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Suomen Lähetysseura kutsui opiskelijatyöstä vastaavan Isak Maluan käymään Suomessa (29.0930.10.2018), jonka tarkoituksena oli selvittää Suomessa tehtävää opiskelijatyötä sekä vierailla
monissa kouluissa ja yliopistoissa. Matkan aikana oli tilaisuus keskustellaa pappien , opiskelijoiden
ja yliopistojen rehtoreiden kanssa Malua vieraili myös useissa seurakunnissa, joissa hän saarnasi
Jumalanpalveluksissa sekä tapasi eri ryhmiä sekä seurakuntien työntekijöitä.
Hän osallistui myös opiskelijatyön vuosikokoukseen sekä pappisliiton 100v. juhlaan. Hän vieraili
myös Tampereen hiippakuntatoimistossa, Lähetysseurassa ja Suomen kirkon keskustoimistossa.
Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Opiskelijatyön pastori Isak Malua jatkaa työtään iloiten siitä, että työ etenee ja se on saanut kirkon
johdon täyden tuen. Pastori Malua tuntee tekevänsä työtä kutsuttuna tähän tehtävään ja toivoo , että
Lähetysseura ja suomalaiset kristityt jatkavat työn tukemista rukouksin.

Opiskelijatyön tärkeä hetki on kohtaaminen
ehtoollisella.

Pastori Isak Malua
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