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S

TI organiserar en studieresa till
Zambia i maj. Förutom generalsekreterare Ville Auvinen reser fyra
teologiestuderande dit. Avsikten med
resan till Zambia är att i den lilla staden
Mufumbwe arrangera ett en veckas seminarium för LECA-kyrkans (Lutheran
Evangelical Church of Africa) präster och
evangelister i det nordöstra prosteriet.
Zambia är beläget i den södra delen av
Afrika och är drygt två gånger Finlands

yta till storleken och har ca 15 miljoner
invånare. Landet blev självständigt år
1964 efter att ha varit en Engelsk koloni.
En följd av Zambias historia är att engelskan är landets officiella språk i skolor och
administration, bilarna kör på vänstra sidan av vägen och barnen har skoluniform.
I landet finns över 70 olika stammar och
dessutom många flyktingar från grannländerna, bl.a. från Angola och Kongo
som har drabbats av allvarliga oroligheter.

Gatuhandel ger
livsföring åt en stor del
av stadsborna.
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Landet Zambia präglas å ena sidan av
den storartade afrikanska naturen med
häftiga regnskurar och brännande solsken, å andra sidan av storstädernas oljud,
trängsel och smuts. Europeiska ögon
frapperas dels av stor fattigdom och ett
anspråkslöst liv, dels av mänskornas vänlighet och bristen på jäkt. Det finns alltid
tid att stanna upp och förhöra sig om den
andras och familjens hälsotillstånd.
Statistiskt sett är landet Zambia kristet.
Ungefär 90 % av befolkningen hör till något kristet samfund av vilka de största är
den romerskkatolska kyrkan, anglikanska
kyrkan och den lokala United Church of
Zambia. Kristendomen är alltså utbredd
men ännu har den inte väldigt djupa rötter. Gammal vidskepelse och dyrkan av
förfäderna präglar fortfarande många av
kyrkornas medlemmar. Kristen undervisning och missionsarbete behövs.

I Zambia finns tre lutherska kyrkor och
de är alla små. Deras sammanlagda medlemstal är ca 20 000. I slutet av 1980-talet
inledde finska lutherska evangeliföreningen (Sley) ett samarbeta med LECAkyrkan. Den viktigaste formen för sam
arbete har varit undervisningen av präster
och evangelister. Ända till de senaste åren
har undervisningen skett i bibelskolan i
huvudstaden Lusaka, men nu har bibelskolans verksamhet upphört och undervisningen sker i form av studiebesök. Nu
får vi som STI delta i detta.
Liksom det alltid sker i missionsarbetet
kommer troligen också denna studieresa
att medföra att man ömsesidigt både delar
med sig och lär sig. Vi reser inte till andra
sidan av ekvatorn endast för att undervisa
och ge utan också för att lära oss och ta
emot.

Körerna är en väsentlig del av godstjänsten.
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