En internationell stipendiatkurs – kristen
gemenskap från världens ena ända till
den andra
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oktober-november ordnade STI och
Finska Bibelinstitutet en gemensam
internationell stipendiatkurs under
fyra veckors tid. Sammanlagt deltog sex
studerande i kursen. Två av dem kom från
Kenya, dessutom två japaner, en etiopier
och en arabkristen från Israel. Somliga av
dem var ännu teologiestuderande, några
var redan färdiga präster och en var lekman, som ville fördjupa sin kunskap om
Bibel och teologi. Av STI:s medlemsorganisationer betalade Sley, SLEF, Folkmissionen och Såningsmannen de studerandes resor och uppehälle i Finland, och de
bidrog också med lärarkrafter till kursen.
Delvis genomfördes kursen gemensamt
med Såningsmannens missionärskurs.
Kanske en av de bästa frukterna av kursen var att kunna bli bekant med andra
kyrkor och andra kulturer. Många fördomar försvann när kursdeltagare från olika
delar av världen berättade om sitt eget
land och sin egen kyrka. Speciellt för afrikanerna som första gången i livet var i Europa blev hösten i Finland en upplevelse.
I verkligheten var det kyliga vädret under
första kursveckan en utmaning för dem
som i sitt hemland inte har vant sig vid att
använda ens en tunn rock. Ylletröjorna
och fleecen som de hade köpt på loppis
och som nu trängde sig ut under kostymrocken var en roande syn.
Kursen innefattade också en stadig teologisk undervisning. Under kursens sista
dag delades kursbetyget ut som berätHörnstenen 6/2015

tade att kursen hade innehållit 34 timmar
bibelteologi, 20 timmar missiologi, 12
timmar homiletik, 10 timmar barn- och
ungdomsarbete, 5 timmar luthersk lära,
4 timmar liturgik och 16 timmar diverse
ämnen. Kursdeltagarna fick alltså ett omfattande pensum och de kommer säkert
att meditera över innehållet under en lång
tid framåt. Vår önskan och bön är att det
som de har lärt sig och upplevt på kursen
skulle stärka dem i arbetet i deras egna
kyrkor.
Som lärare under kursen verkade
också två av STI:s aktiva studerande och
kursdeltagarna gav i synnerhet dem en
eloge för deras insats. Det är glädjande att
se hur unga teologer växer och tar ansvar
för kyrkans undervisningsuppdrag. Jag är
också glad över att STI kan ge dessa teologer en möjlighet att uppleva undervisning
i krävande förhållanden såsom nu på engelska i en mångkulturell grupp.
Öppethållningstider
i december – januari

11. –18.12.
21.12.–5.1.
7.–8.1.
11.1.–

kl. 9–16
stängt
kl. 9–16
kl. 9–19
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Nertill från vänster på bilden: pastor Elias Said (Israel), pastor Lole Said Abila (Kenya), pastor
Demeke Shurake Loke (Etiopien), teologiestuderande Shuhei Ozawa (Japan), evangelist,
teologiestuderande James Mbori (Kenya) samt fru Kazuko Omoto (Japan)

STI:s generalsekreterare Ville Auvinen fyller 50 år den 4.1.2016.
Mottagning i STI den 14.1 kl. 14–16.
Festen ordnas i Lutherkyrkan i Åbo 30.1 kl. 17. Välkommen.
Eventuell uppvaktning till gåvokontot FI34 1173 3500 1605 37 (Ville Auvinen).
Influtna medel används till förmån för STI och LECA-kyrkans arbete i Zambia.
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