STI vid världens ände

S

TI:s första undervisningsresa till
missionsfälten förverkligades i maj.
Generalsekreteraren och tre studerande styrde kosan mot södra Afrika, till
Zambia, där ett veckolångt seminarium
ordnades för LECA-kyrkans präster och
evangelister. LECA (Lutheran Evangelical
Church in Africa) är en liten kyrka, som
består av några tusen medlemmar och
som har verkat sedan slutet av 1980-talet
i samarbete med Finska Lutherska Evangeliföreningen (Sley). Seminariet som nu
hölls var till största delen finaniserat av
Sley.
I den lilla staden Mufumbwe ca 800
km från landets huvudstad Lusaka finns
ett nytt regionalt center, i vilket ett tjugotal seminariedeltagare från olika delar av
Zambia samlades för att lära sig om Bibeln, den lutherska tron, gudstjänstlivet,
ungdomsarbete och evangelisation. Teol.
stud. Miikka Korpiranta undervisade detaljerat hur Kristus på olika sätt finns i
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Moseböckerna. Teol. stud. Ville Kettunen
gick igenom Stora katekesens undervisning om buden, trosbekännelsen, bönen
och sakramenten. Teol. stud. Peeti Kallonen koncentrerade sig på att presentera
olika metoder för ungdomsarbete och
bibelundervisning. STI:s generalsekreterare Ville Auvinen undervisade utgående
från Galaterbrevet om vikten av att skilja mellan lag och evangelium, samt om
gudstjänstformuläret, särskilt om hur det
återspeglar den lutherska tron och läran.
Kyrkans nyvalde biskop Robert Kaumba
belyste i sin undervisning hur man bemöter människor med evangeliet och inspirerade kyrkans arbetare till arbete med
evangeliet och till att bygga och stärka
kyrkan. På lördagen utmanade församlingens ungdomar seminariedeltagarna
till att spela en fotbollsmatch (3–0 till ungdomarna) och på söndagen firade vi gudstjänst på lunda språket.
Seminariets atmosfär var hängiven och
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Gruppfoto av studerandena, lärarna
och bakgrundsfigurer
Foto till vänster: Peeti Kallonen
undervisar om att använda drama i
ungdomsarbete
Foto nedan: Ville Kettunen
undervisar om Stora katekesen
Foto nere Ville Auvinen välsignar
biskop Kaumas son och hans fru till
äktenskap

inspirerande. De ämnen som behandlades väckte intresse och gav upphov
till samtal, och även om alla deltagare
i seminariet hade flera års teologiska
studier bakom sig, någon två år, andra många år, i olika läroinrättningar
på olika nivåer, fick var och en lära sig
och upptäcka något nytt – inte minst
vi STI:are från Finland. Redan på förhand visste vi att vi inte reser till Zambia endast för att undervisa och ge
utan också för att få och lära oss.
Under seminariet blev gästerna
vänner, och när seminariet avslutades, kändes det vemodigt. Våra nya
zambiska vänner stannade i sina egna
församlingar för att kämpa med sådana utmaningar, som vi i det rika Finland inte ens kan föreställa oss. Mitt i
all fattigdom var det dock glädjen och
hoppet som satte sin prägel på hur de
levde och var. I våra öron ringer ännu
biskopens hjärtliga skratt, som ackompanjerade alla hans tal.

På framsidan biskop Kaumba
välsignar barnen före nattvarden
Foton: Peeti Kallonen och Ville
Auvinen

Efter att ha återvänt till Lusaka
efter seminariet, fick vi äran att
som hedersgäster delta i biskopens sons bröllop. Bröllopsfesten
med sina afrikanska danser och
Lunda-stammens hövding iklädd
en dräkt av panterskinn, började
två timmar efter tidtabellen, och
erbjöd med sina hälsningar på
knä en oförglömlig kulturupplevelse.
Ville Auvinen
STI:s generalsekreterare
f.d. missionär i Zambia
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