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TI:n ensimmäinen lähetysmaille
suuntautunut opetusmatka toteutettiin toukokuussa. Pääsihteeri ja
kolme opiskelijaa suuntasivat matkansa eteläiseen Afrikkaan, Sambiaan, jossa
järjestettiin viikon mittainen seminaari
LECA-kirkon papeille ja evankelistoille.
LECA (Lutheran Evangelical Church in
Africa) on pieni, muutaman tuhannen
jäsenen kirkko, joka on toiminut 1980-luvun lopulta Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) työyhteydessä.
Nyt järjestetty seminaarikin oli pääasiassa
Sleyn rahoittama.
Pienessä Mufumbwen kaupungissa
noin 800 kilometrin päässä maan pääkaupungista Lusakasta on kirkon uusi
alueellinen keskus, johon kokoontui parikymmentä seminaarilaista eri puolilta Sambiaa oppimaan Raamattua, luterilaista uskoa, jumalanpalveluselämää,
nuorisotyötä ja evankelioimista. Teol. yo
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sesti, miten Kristus on eri tavoin löydettävissä Mooseksen kirjoista. Teol. yo Ville
Kettunen kävi läpi Ison katekismuksen
opetuksia käskyistä, uskontunnustuksesta, rukouksesta ja sakramenteista. Teol.
yo Peeti Kallonen keskittyi esittelemään
erilaisia nuorisotyön ja Raamatun opettamisen menetelmiä. STI:n pääsihteeri
Ville Auvinen opetti Galatalaiskirjeen
pohjalta lain ja evankeliumin erottamisen
tärkeyttä, sekä jumalanpalveluskaavaa erityisesti siitä näkökulmasta, miten se heijastaa luterilaista uskoa ja oppia. Kirkon
vastavalittu piispa Robert Kaumba valotti
opetuksissaan sitä, miten ihmisiä kohdataan evankeliumin sanalla, ja innosti kirkon työntekijöitä evankeliumin työhön ja
kirkon rakentamiseen ja vahvistamiseen.
Lauantaina seurakunnan nuoret haastoivat seminaariväen jalkapallo-otteluun
(3–0 nuorille), ja sunnuntaina vietimme
lundankielistä jumalanpalvelusta.
Seminaarin ilmapiiri oli innostunut
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Ryhmäkuva seminaarin opiskelijoista,
opettajista ja taustavoimista.
Vasemmalla kuva Peeti
Kallosesta opettamassa draamoja
nuorisotyöhön.
Alla Ville Kettunen opettaa Isosta
katekismuksesta.
Alimmassa kuvassa Ville Auvinen
siunaamassa piispa Kaumban poikaa
ja hänen vaimoaan avioliittoon.

ja innostava. Käsitellyt aiheet kiinnostivat ja keskusteluttivat, ja vaikka
kaikilla seminaariin osallistuneilla oli
takanaan, kenellä pari vuotta kenellä
useampia vuosia teologisia opintoja
eri tasoisissa oppilaitoksissa, sai jokainen oppia ja oivaltaa jotain uutta
– emmekä vähiten me Suomesta tulleet STI:läiset. Jo etukäteen tiesimme,
että emme mene Sambiaan vain opettamaan ja antamaan vaan myös saamaan ja oppimaan.
Seminaarin aikana vieraista tuli ystäviä, ja seminaarin päättyminen tuntui haikealta. Uudet sambialaiset ystävämme jäivät omiin seurakuntiinsa
painiskelemaan sellaisten haasteiden
kanssa, joita me vauraan Suomen asukkaat emme osaa edes kuvitella. Kaiken
köyhyyden keskellä heidän elämistään
ja olemistaan värittävät kuitenkin ilo
ja toivo. Korvissamme soi yhä piispan
hersyvä nauru, joka säesti kaikkia hänen puheitaan.

Lehden kansikuvassa piispa Kaumba
siunaa lapset ennen ehtoollista.
Kuvat: Peeti Kallonen ja Ville
Auvinen

Palattuamme seminaarin jälkeen Lusakaan saimme vielä kunnian osallistua kunniavieraina
piispan pojan häihin. Pari tuntia
aikataulusta myöhässä alkanut
hääjuhla afrikkalaisine tansseineen ja pantterinnahkakuosiseen
pukuun pukeutuneelle Lundaheimon päällikölle polviltaan
osoitettuine tervehdyksineen tarjosi ikimuistoisen kulttuurielämyksen.
Ville Auvinen, STI:n pääsihteeri,
entinen Sleyn Sambian-lähetti
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