Kansainvälinen stipendiaattikurssi –

kristittyjen yhteyttä maan ääriltä maan ääriin
Teksti ja kuva: Ville Auvinen

L

oka–marraskuussa järjestettiin STI:n
ja Suomen Raamattuopiston yhteinen
neljä viikkoa kestänyt kansainvälinen stipendiaattikurssi. Kurssille osallistui yhteensä kuusi opiskelijaa. Heistä kaksi oli
kenialaista, kaksi japanilaista, yksi etiopialainen ja yksi israelilainen arabikristitty. Osa heistä oli vielä teologian opiskelijoita, osa jo valmistuneita pappeja ja yksi
maallikko. joka halusi syventyä Raamatun
ja teologian tuntemuksessa. STI:n jäsenjärjestöistä Sley, SLEF, Kansanlähetys ja
Kylväjä maksoivat opiskelijoiden matkat
ja olemisen Suomessa, ja nämä järjestöt
lähettivät kurssille myös opettajia. Osa
tunneista toteutettiin yhteisinä Kylväjän
lähetyskurssin kanssa.
Kurssin ehkä parasta antia oli toisiin
kirkkoihin ja kulttuureihin tutustuminen.
Monet väärät ennakkoluulot karisivat, kun
eri puolilta maailmaa olevat kurssilaiset
kertoivat omasta maastaan ja kirkostaan.
Varsinkin afrikkalaisille, jotka olivat ensimmäistä kertaa elämässään Euroopassa,
Suomen syksy oli elämys. Tosin varsinkin
ensimmäisen kurssiviikon kylmä ilma oli
myös haaste niille, jotka eivät omassa kotimaassaan ole tottuneet pitämään edes
ohutta takkia yllä. Kirpputoreilta haalitut
villapaidat ja fleecet, jotka pursuivat puvun takin alta, olivat huvittava näky.
Kurssi piti sisällään toki myös vahvaa
teologista opetusta. Kurssin viimeisenä
päivänä jaetussa todistuksessa kerrottiin
kurssin sisältäneen 34 tuntia raamattuKulmakivi 6/2015

teologiaa, 20 tuntia missiologiaa, 12 tuntia
homiletiikkaa, 10 tuntia lapsi- ja nuorisotyötä, 5 tuntia luterilaista oppia, 4 tuntia
liturgiikkaa ja 16 tuntia sekalaisia aiheita.
Varsin tuhdin opetuspaketin kurssilaiset
siis saivat, ja he varmaan märehtivät sitä
vielä pitkän aikaa. Toiveemme ja rukouksemme on, että se, mitä he kurssilla oppivat ja kokivat, voisi vahvistaa heitä heidän
työssään omissa kirkoissaan.
Kurssilla opettajina toimi myös kaksi
STI:n aktiivista opiskelijaa, ja kurssilaiset
antoivat erityisesti heidän panoksestaan
suorastaan ylistävän arvion. On ilo nähdä,
miten nuoret teologit kasvavat ottamaan
vastuuta kirkon opetustehtävästä. Iloitsen
myös siitä, että STI voi antaa näille teologeille mahdollisuuksia saada kokemusta
opettamisesta vaativissakin tilanteissa,
kuten nyt englanninkielellä monikulttuurisessa ryhmässä.
Joulu–
tammikuun
aukioloajat
11. –18.12.
21.12.–5.1.
7.–8.1. 		
11.1. alk.

klo 9–16
kiinni
klo 9–16
klo 9–19

Siunattua Vapahtajamme
syntymäjuhlaa ja
armorikasta uutta vuotta
8

Kuvassa vasemmalta alhaalta pastori Elias Said (Israel), pastori Lole Said Abila (Kenia),
pastori Demeke Shurake Loke (Etiopia), teologian opiskelija Shuhei Ozawa (Japani),
evankelista, teologian opiskelija James Mbori (Kenia) sekä rouva Kazuko Omoto (Japani)

STI:n pääsihteeri Ville Auvinen täyttää 50 vuotta 4.1.2016
Vastaanotto STI:ssä 14.1. klo 14–16
Juhla Turun Lutherin kirkossa 30.1. klo 17
Mahdolliset muistamiset lahjatilille FI34 1175 3500 1605 37 (Ville Auvinen)
Saadut varat käytetään STI:n ja Sambian LECA-kirkon työn hyväksi
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