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Inför kyrkomötesvalet

P

å våren väljs ett nytt kyrkomöte för
de kommande fyra åren. De röst
berättigade röstar stiftsvis.Prästerskapet väljer ut 32 representanter bland
sig, och församlingarnas förtroendevalda väljer ut 64 lekmannarepresentanter.
Dessutom är stiftens biskopar själskrivna,
liksom fältbiskopen, en representant för
samerna och en från regeringen. Tiden
för kandidatnominering har gått ut, och
sammanlagt är det 492 lekmän och 221
präster som ställer upp. Posterna i kyrkans högsta organisatoriska organ intresserar alltså.
Nästa kyrkomöte har många ut
maningar framför sig. Man kan förutse
att den nya äktenskapslagen kommer att
pressa kyrkan och att dess vigningspraxis
kommer att ifrågasättas. Kyrkomötet be
stämmer hur kyrkan och dess tjänsteinne
havare skall handla i den nya situationen.
Samtidigt lämnar folk kyrkan i tiotusental
varje år. De är främmande för kyrkan och
tycker att den är betydelselös, och det be
tyder att färre barn döps till kyrkans med
lemmar. På den andra falangen finns ”kyr
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kan som växer till kyrka”, Missionsstiftet,
som ska bli en självständig kyrka. Många
av församlingarnas aktiva medlemmar
har frågat sig varför man längre skall höra
till kyrkan. Samhällets strukturreformer
med kommunsammanslagningar tvingar
också kyrkan att tänka igenom sin struk
tur. De små själsvständiga församling
arna lider och sammanslås till mångas
stora förtret. Många tänker att den slags
församlingstillhörighet, som är beroende
av medlemmens hemadress, hör till en
förgången tid och föreslår istället att per
sonförsamlingar borde vara en del av kyr
kans officiella struktur. Då skulle var och
en själv bestämma till vilken församling
man tillhör. I praktiken är till exempel
väckelserörelsernas högmässogemenska
per redan personförsamlingar, men ur
kyrkans officiella synvinkel är de märkli
ga företeelser som inte alltid uppmuntras
från församlingens sida. Många kristna
vill därför ha fler sådana gemenskaper
som de med gott samvete kan vara med
i. Saken försvåras ytterligare eftersom det
är svårt att få tillstånd att dela ut nattvard
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i utrymmen som kyrkan inte äger.
Jag tror att alla framlagda frågor kom
mer att behandlas under nästa kyrkomö
tes period. Vilka lösningar de presenterar
är därför av högsta vikt för kyrkans fram
tid.
Därför hoppas jag att det nya kyrko
mötet fattar ansvarsfulla beslut som byg
ger upp kyrkan och dess enhet. I en an
norlunda kyrklig tidning skulle ledaren
troligtvis vara orolig över, hur man skulle
få vanliga, inte så aktiva, församlingsmed
lemmar, att stanna kvar i kyrkan. Jag, å
min sida, är orolig för dem, som ännu vill
vara kvar i kyrkan och tro och handla så
som fåra fäder trodde, men som upplever
att de inte har utrymme inom kyrkan.
Kunde det nya kyrkomötet tänka över
uttalandet från biskop Heikkas arbets
grupp från 2006? Uttalandet förbjuder alla
tidigare, ofta välfungerande, arbetsskifts

avtal som gör det möjligt för präster att
inte ha gemensamma gudstjänster. Såda
na avtal möjliggjorde det också för präster
med den gamla ämbetssynen att fungera i
församlingar. Kunde det nya kyrkomötet
godkänna personförsamlingar som en del
av kyrkans officiella struktur, så att inga
högmässor som firas enligt kyrkohand
boken av präster inom Finlands ev.luth.
kyrka skulle betraktas som konkurreran
de verksamhet utan istället som kyrkotill
växt, även om den råkar förrättas i någon
väckelserörelses bönehus? Kunde det nya
kyrkomötet finna en lösning på det stora
problemet, att många begåvade teologimagistrar som starkt tror på kyrkan inte
behöver bli utan vigning eftersom de
ännu vill hålla på kyrkans gamla ämbetssyn?
Låt oss be kyrkans Herre, att han ger
Finlands ev.luth. kyrka visa beslutsfattare.

Julklapp till STI
STI:s ekonomi står än en gång inför utmaningar. Just nu är saldot nära noll och i
december har vi ännu en del obetalt, bland annat löner. Ekonomin är sämre än
den har varit tidigare år. Vår nya sekreterare Kirsi Hänninen börjar i januari, då
STI:s första sekreterare Kirsi Sell går i pension i april. Vi är tacksamma till gamla
Kirsi för lång tjänst, men också till nya Kirsi som fortsätter hennes arbete. Kirsi
och Kirsi arbetar tillsammans några månader innan Kirsi Sell tar ut sin sista semester. På det sättet kan hon sätta sig in i den mångfacetterade uppgiften. Detta
ökar på lönekostnaderna med ungefär 10 000 €. En djärv förfrågan går därför till
Dig om en julklapp till STI:s arbete, som försäkrar att vi klarar av de kommande
månadernas utmaningar.
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