KENYA KALLAR
I januari tillbringade jag tre veckor i Kenya. Det handlade om den praktik jag
behöver för mina lärarstudier och den
ägde rum i Matongo teologiska seminarium. Matongo utexaminerar årligen
ca trettio teologer för den lutherska
kyrkans i Kenya tjänst (ELCK). Det är
ett samarbetsprojekt som pågått länge
och som förverkligas tillsammans med
SLEY, den finska evangelieföreningen.
Praktiken gick bl.a. ut på att följa med
föreläsningar och att hålla några lektioner. Dessutom bekantade jag mig med
andra verksamhetsformer på SLEY:s
missionsfält i Kenya.

liets texter om dessa temata. Jag upplevde att jag i Kenya var nära Bibelns
egen kultur. En gång när jag sprang till
en föreläsning i seminariet, märkte jag
att människorna öppet skrattade, för
att jag sprang. De tyckte detta var roligt,
för en man med självaktning kan inte i
deras kultur skynda genom att springa.
Jag tänkte då genast på berättelsen om
den förlorade sonen. Vad innebar det
att fadern sprang och skyndade emot
sin son?
Ibland tänkte jag i Matongo på STI. När
jag rörde mig i biblioteket, lyssnade till
föreläsningarna, eller vid en kopp te satt
och samtalade om teologiska frågor, så
gick mina tankar till liknande stunder
på Kajsaniemigatan. Också om omständigheterna var olika som natt och dag,
mötte jag samma entusiasm för luthersk
dogmatik och för exegetik. Jag tror att
det är samma vatten man dricker, såväl
där som här.

Matongo är beläget ca 60 km sydost om
staden Kisumu. Det är en typisk kenyansk landsbygdsmiljö. Höglandet präglas av en fältens och trädens mångfald.
Vägen till seminariet är med finska mått
mätt i ett bedrövligt skick, särskilt under regntiden. Utan fyrhjulsdrift är det
onödigt att ens försöka ta sig fram. Det
handlar således om ett seminarium som
får arbeta under ganska speciella förhållanden. Jag fick lära mig
att elektricitet eller socialskydd inte är en förutsättning
för god teologi! Tvärtom kan
det vara så att en god levnadsstandard många gånger
kan föra en bort från det som
i Bibeln är de centrala fråge-ställningarna. I Matongo, där mörker–ljus, fattigdom–rikedom, liv–död eller
betydelsen av rinnande vatten
är sådant som man dagligen
ställs inför, är det lättare att
förstå t.ex. Johannesevange-
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