Rapport for tildelte midler fra Poulsen-fondet
Navn på tiltak/prosjekt:

Bibelskolen ITF (Insituto Teologico Filadelfia) 2019

Land:

PARAGUAY

Hvilken norsk menighet/organisasjon
er tiltaket knyttet mot?

Landutvalget for Paraguay (LUPY)

Samarbeidspartner ute:

Bibelskolen ITF / Instituto Teologico Filadelfia / «Iglesia
Evangelica Filadelfia Indigena» (Indianermenigheten)
Norge: Støtte fra Pinsemenigheter og private til
Bibelskolen i indianerkirken.
Sverige: Noe fra Svensk Pinsemisjon til andre Bibelkurs
Paraguay: Menigheten bidrar med en viss sum til drift.

Får tiltaket annen økonomisk støtte?

Søker/kontaktperson i Norge:

LUPY / Rudolf Leif Larsen

Mailadresse:

landutvalgetpy@gmail.com

Telefon:

900 28 740

Beskrivelse av hva midlene er brukt til:
Bibelskolen ITF er et samarbeids-prosjekt mellom de tre Filadelfia-menighetene med sete i
Asuncion, Ypacarai og Encarnacion (resultar av norsk, svensk og dansk misjon).
Skolen har bibelkurs både på skolens skole i Villa Elisa (utenfor Asuncion), samt desentraliserte
skoler rundt omkring, blant annet i Indianerkirken, Fortuna.
Landutvalget for Paraguay har sørget for årlig støtte på kr 25.000 til ITF sentralt, og kr 60.000 til
skolen i indianerkirken.
Kurset har gått over to år, med samlinger en gang i måneden, samt at elevene har jobbet med
stoffet mellom samlingene.

Det har vært 10 elever (fra indianer-kirken). Flere av disse har lærer-utdanning fra før, og flere er
ledere i sine lokal-menigheter.
Hovedlærer er Agustin Estigarribia. Han er pensjonert høyskole-lærer, og har i tillegg i mange år
undervist på diverse bibelskoler, blant annet ITF.
I tillegg underviser lokale pastorer.
Midlene brukes til:
•



generelt drift av instituttet
Kost og reise for elevene og lærerer
Lære-materiell

Kort økonomisk oversikt over hva midlene er brukt til:
Fordeling av kostnadene:
Diett-godtgjørelse

36.145

Lærer

8.709

Strøm

1.452

Koordinator

1.452

Læremateriell
Diverse

11.613
630

ITF, drift

25.000

Sum

85.000

Dette regnskapet føres i Paraguay.
I tillegg er det kurser både på instituttet og desentralisert, som andre finansierer.

Margarita underviser

Resultater av tiltaket/prosjektet:
10 elever har deltatt dette året. Det har vært gjennomgått 3 moduler, hver på 3 mnd.. Det var
Johannes åpenbaring, Paulus brever og prekenlære.
Lærere har vært indianer-pastorene Ramòn Gòmez, Sergio Portillo, Ignacio Portillo, Cristino

Galeano, samt høyskole-lærer Agustin Estigarribia.

Disse kursene er av svært stor betydning. Det er et stadig press på indianermenigheten fra
diverse pinsekirker, noen av disse er nokså ekstreme. Derfor er god Bibel-kunnskap svært
viktig for lederne i indianer-kirken.

Det har vært viktig at halvparten av elevene har vært kvinner. De har en stor tjeneste blant
barn og unge.

Del en historie eller et vitnesbyrd som har kommet ut av tiltaket/prosjektet:
Margarita Santacruz Sales er en av elevene på ITF i
indianermenigheten.
Hun skriver: Jeg skriver dette for å takke på vegne av mine medstudenter. For oss er denne hjelp av stor betydning. Gjennom disse
studiene ser vi svært positive resultatene i tjenesten for den Herre
Jesus. Vi ser at Guds verk vokser. Hver student får kunnskap om
hvordan preke Guds Ord. Det er just det vi trenger, og ved deres hjelp
får vi denne store muligheten.
Jeg håper disse studiene fortsetter, ettersom vi har mange nye ledere
i Indianer-menigheten.
Mange takk for støtten som vi mottar her i Paraguay!
Margarita Santacruz

Utfordringer underveis? Og hva har vi lært?
Studiene har fungert som forventet. Eneste problem vi har hatt, er at det har blitt vanskeligere å
overføre penger til Paraguay. Pga mye «hvit-vasking» av penger, er det en grense på 1.000 USD pr
overføring.

Pinsemisjonen forbeholder seg retten til å publisere deler av rapporten i våre
medier/publikasjoner. Personlige historier/vitnesbyrd bør anonymiseres dersom man ikke har
innhentet særskilt samtykke om å dele dette med oss. Send gjerne med ett eller to gode bilder
fra prosjektet, og husk å innhente samtykke til at Pinsemisjonen kan oppbevare og publisere
bildet.

