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”Men då talade de som fruktar HERREN 
med varandra, och HERREN gav akt och 
lyssnade.” (Mal 3:16) 

”Under året har man samtalat mycket 
om kyrkan.” Det är lätt att instämma med 
ärkebiskop Kari Mäkinens öppningsord 
vid biskopsmötet nyligen. Kyrkan är nu 
föremål för diskussion. Somliga anser att 
kyrkan är för gammalmodig, att den inte 
kan förnya sig.  Andra anser att kyrkan är 
en spegelbild av samhället och alltför tro-
get följer den allmänna opinionen.

Kyrkan är föremål för diskussion.
Ibland går diskussionens vågor höga 

och alla som följer med diskussionerna 
vet att man i kyrkan har olika åsikter om 
snart sagt allting. Inte ens när det gäller 
trosbekännelsen är man helt enig. Och si-
tuationen tillspetsas år för år.

Biskopsmötets ”pastorala anvisningar 
för fritt utformad bön med och för per-
soner som registrerat sitt partnerskap” är 
nog ett tecken på något ganska otroligt. 

I anvsningarna heter det bl.a: 
”En präst eller en annan av kyrkans 

anställda leder en bön som kan utformas 
fritt eller på lämpligt sätt följa befint-

ligt material ur kyrkans bönetradition. I 
bönen tackar man tillsammans Gud för 
livets gåvor och ber om omsorg och led-
ning. Samtidigt ber man om kraft att res-
pektera den andra och söka Guds vilja. I 
samband med bönen kan man läsa Guds 
ord. Bönen kan ske privat eller offentligt, 
beroende på vad man kommer överens 
om med dem det gäller.”

Beslutet har  upprört många troende 
människor på olika håll i vårt land. Ock-
så biskopsmötets anvisningar har redan 
väckt diskussion. 

Ett gripande vittnesbörd om den djupa 
oron är prosten Heikki Savolas beslut att 
konvertera till den ortodoxa kyrkan. 

Tidningen Kotimaa berättar: ”Den lut-
herska prosten Heikki Savola, f.d. kyrko-
herde i Libelits församling, har skrivit ut 
sig ur kyrkan i början av januari. Det hade 
precis förflutit 60 år sedan han prästvigdes 
när han beslöt att konvertera. Måttet var 
rågat för Savola när kyrkomötet på hösten 
fattade sitt beslut.”

Det handlar inte om en reaktion som 
är riktad mot de homosexuella. Enligt Sa-
vola är alla människor lika värdefulla. 

– Förr i tiden rymdes vi alla i samma 
gudstjänst. Människor placerades inte i 
grupper. Regnbågen fanns bara på him-
len. I Guds skapelse handlar livets fortbes-
tånd om just detta: man och kvinna, hane 
och hona, ståndare och pistill. Far och 
mor vid barnets vagga, fåglarna sjunger, 
blommorna doftar. Man får hoppas att de 
liberala biskoparna vid kommande bis-
kopsmöten förstår att blåsa av detta spel 
mot Guds Ord och återställer ordningen.

Det är just det som saken gäller.
Också i vårt grannland finns problem. 

Anders Wejryd, Svenska kyrkans ärkebis-
kop, bedömer sin kyrkas läge vara allvar-
ligt, men inte hopplöst.

- Situationen är allvarlig. Allt färre per-
soner ger uttryck för sin tro genom att 
delta i gudstjänsterna, säger i Wejryd i en 
intervju i Kyrkans tidning.

I bakgrunden finns också i Sverige de 
beslut som kyrkan fattat, nu senast beslu-
tet att tillåta kyrklig vigsel av samkönade 
par.

Många är frustrerade över det ständi-
ga käbblet. Bilden tecknas av en grälande 
kyrka. ”Se, hur de kristna älskar varandra”, 
känns mycket avlägset.

Samtidigt måste man dock förstå att 
det är nödvändigt att reagera mot beslut 
som fattats. Det handlar inte enbart om 
förbön. Man kan alltid be för alla män-
niskor, både för heterosexuella och homo-
sexuella, så har det varit och så skall det 
vara.

Det nu aktuella beslutet och anvisnin-
garna med anledning av det är steg i fel 
riktning.

”Beslutet innebar att man kärrade in 

den trojanska hästen. Det att man talade 
om bön, var kyrkopolitik och försök att 
lugna de konservativa. I verkligheten sig-
nalerar bönen om välsignelse av partners-
kap. Samtidigt har kyrkan vänt ryggen åt 
de personer med homosexuell bakgrund 
som vill leva i enlighet med Bibelns ord 
och inte leva ut sin homosexualitet.” (Ari 
Puonti i tidningen Sana).

Det har alltid varit ödesdigert för kyr-
kan när man anpassat sig till tidsandan. 
Aposteln uppmanar kristna människor: ” 
Och anpassa er inte efter den här världen, 
utan låt er förvandlas genom sinnets 
förnyelse, så att ni kan pröva vad som är 
Guds vilja, det som är gott och fullkomligt 
och som behagar honom.” (Rom 12:2).                                                                                                                                     

När kyrkomötet senaste höst hade 
röstat om bön för personer som registrerat 
sitt partnerskap, sade ett kyrkomötesom-
bud, att nu måste vi bilda ett koncilium, vi 
måste samtala om framtiden, vad vi skall 
göra i denna situation.

Jag är helt av samma mening. Nu är det 
dags att samtala.

Profeten Malaki talar om ett sådant 
samtal som vi nu behöver. Kyrkan är i en 
kris och krisen blir allt djupare om kyrkan 
handlar i strid med Guds Ord.

”Men då talade de som fruktar HER-
REN med varandra.”

Låt oss nu tillsammans inför Guds an-
sikte be om ledning och vishet. Låt oss be 
för vår kyrka att Gud skulle förnya oss och 
förbarma sig över oss, så att Guds Ord 
fortsättningsvis förkunnas i kyrkans guds-
tjänster och församlingarnas samman-
komster.

Dags för samtal
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Timo Eskola 

Nuförtiden finns det många olika uppfattningar om kyrkan, en del 
positiva, andra negativa. Professor Timo Vihavainen har i en av sina böcker 
kommenterat hur kyrkan förändrats på följande sätt: ”Kristendomen är inte 
längre den kraft som styr människors liv. Snarare har kyrkan blivit inställsam 
mot konsumentmänniskan och försöker vara trevlig och lätt som ett under
hållningsprogram.”

Den offentliga bilden av kyrkan ser 
faktiskt ut såhär ibland. Många 
kyrkliga förkunnare och leda-

re, som får vederbörlig uppmärksamhet, 
tvekar att ta ställning. Ibland förefaller 
det som om det skulle vara viktigare hur 
prästen iklädd kostym ser ut vid en dop-
förrättning än vad han säger.

Somliga påstår att kyrkan inte får bör-
ja diktera för dagens människor hur man 
skall leva i vardagen. Alla vill inte läng-
re söka skillnaden mellan rätt och fel ur 
Bibeln. Kyrkans anställda kan vid sådana 
tillfällen frestas att låta bli att tala om den 
kristna uppfattningen. Det är roligare att 
vara trevlig än att vara krånglig.

Dessutom är det utan tvekan så att bud-
skapet hos kyrkans liberala medarbetare 
inte i nämnvärd grad skiljer sig från det 
som sägs i samhället. Den postmoderna 
tidens värderingar kör om de bibliska san-
ningarna. Kyrkan har hamnat i den svå-
raste kris, som drabbat den i närhistorien, 
just när det gäller den postmoderna tidens 
frågeställningar. Det offentliga ordet be-
gär att kyrkan endast skall ta ställning till 
feminismen och homosexualiteten.

Vem definierar kyrkan?

Men vem har rätt att definiera kyrkan? 
Vem använder kyrkans röst? Hur upp-
kommer bilden av en kyrka, som antingen 
är menlös eller anpassad till postmoder-
nismen? 

Alla som innehar predikoämbetet talar 
med kyrkans röst. Därför har de kallats 
till sitt uppdrag. Och därför förkunnar 
de också Ordet. Medierna skulle kanske 
önska, att kyrkan skulle ha en generaldi-
rektör, vars röst alla skulle lyssna till. Så är 
det inte i den lutherska traditionen. Hos 
oss är det predikoämbetet som bär fram 
evangeliets röst och där finns ingen skill-
nad mellan olika herdar.

Samtidigt är det sant, att kyrkans röst 
är Bibelns röst, skarp och samtidigt evan-
geliets trösterika röst – dock i olika situa-
tioner och av olika orsaker. För ett par år 
sedan ansåg man att kyrkans socialetiska 
ställningstagande innebar att man tram-
pade på samhällets tår. Biskop Huovinens 
katekes ansågs vara för konservativ. Fors-
karen Sammeli Juntunens bok Är kyrkans 
stenfot i gungning (Horjuuko kirkon ki-
vijalka?) var för många alltför stark teolo-

blir frälst.
I den delade kyrkan har vi hamnat i 

en situation där människorna åtminstone 
tidvis måste söka efter den gode herdens 
röst.  Den av journalister använda termen 
”biskopsbojkott”, som förekommit i of-
fentligheten, beskriver inte riktigt situatio-
nen idag. Det handlar inte endast om vis-
sa kyrkliga ledares problem. Det handlar 
om innehållet, dvs. evangeliet. Problemet 
finns hos anställda på alla nivåer. Därför 
måste man hämta bröd där det finns. Om 
kyrkan förvandlas till en dålig teater, vem 
orkar då sitta där?

Är kyrkan bara ett underhållningsprogram?
gi när den angrep den psykologiserande 
kyrkan.

Men hur är det då med de bekännelse-
trogna prästernas och väckelserörelsernas 
förkunnelse? Den ljuder ännu fritt överallt 
i Finland. Kyrkans röst är på många håll 
klar och ren. Lag och evangelium förkun-
nas så, att människorna kan finna verklig 
hjälp när det gäller syndens och skuldens 
problem.

Detsamma kan man säga om många 
andaktsböcker och undervisande skrifter, 
som talar till dagens människa. Sådana 
är t.ex. Leif Nummelas bok Bibelns röda 
tråd, Antti Laatos bok På vägen till Em-
maus. Denna kyrka är inte lätt eller ytlig 
som ett underhållningsprogram. Denna 
kyrka har ett ärende. Och detta budskap 
hjälper verkligen människorna.

Splittringens tid

En reservation måste man dock komma 
med. Kyrkan är delad. Det kan vi inte göra 
något åt. Professor Vihavainens iakttagel-
ser är naturligtvis tidvis riktiga. Annars 
skulle han inte ha sagt det. En del av den 
teologi, som finns inom kyrkan, är intet-
sägande.

Kristi kyrka försöker dock inte ställa 
sig in hos konsumentmänniskan. Enligt 
reformationens grunddokument är kyr-
kan verkligen där anställda i trohet mot 
Bibeln förkunnar evangeliet och förval-
tar sakramenten. Det är den rätta Kristi 
kyrka. I den kyrkan behöver ingen sväva i 
ovisshet om sin frälsning – eller hur man 
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Närmare ett sjuttiotal församlingar 
har nu beställt kursen. I februari 
har kurser hållits i Närvilä bö-

nehus/Karleby församling samt i Larsmo 
församling. Båda kurserna var mycket 
välbesökta. En hunger efter undervisning 
i Guds Ord finns uppenbart nu, också 
bland många laestadianer. Det var gripan-
de att se den kärlek till Ordet som mötte 
oss vid dessa kurser.

I Larsmo leddes mötena av kyrkoherde 
Max-Olav Lassila.

Bibelns röda tråd handlar om Biblen, 
Jesu bibel och Bibelns Jesus.

Bibeln är inte bara en bok, den är ett 
bibliotek på 66 böcker, 39 i Gamla testa-
mentet och 27 i Nya testamentet. Bibeln 
skall inte vara en bok för bokhyllan, utan 
en personlig vägvisare och arbetsbok, som 
ger dagligt bröd och ljus i livets många-
handa. Det är fascinerande att se hur ak-
tuell Bibeln är idag. Många människor 
överallt i världen har i den mött Kristus, 
Bibelns stjärna och kärna, och fått ett nytt 
liv genom Ordets pånyttfödande kraft.

Jesu Bibel är lika med vårt Gamla tes-
tamente. Många människor, också kristna 
anser tyvärr att GT inte längre är så aktu-

ellt. Jesus lär oss att det är precis tvärtom. 
Han säger att alla böcker i GT handlar 
om Honom, Moseböckerna, profeternas 
skrifter och Psalmerna (eller skrifterna) 
som de tre grupperna kallas i den hebreis-
ka bibeln (Jesu bibel).

Att det verkligen handlar om samma 
böcker, och inte t.ex. apokryferna, vet vi 

“En hunger i landet...efter att höra HERRENS ord”

Bibelns röda tråd
Henrik Perret (text och bilder)

Chefredaktör Leif Nummela och generalsekreterare Henrik Perret har 
under ett antal år besökt olika församlingar i vårt land och undervisat om 
bibelteologi. Kursen Bibelns röda tråd är en vandring genom hela Bibeln, 
med start vid Emmaus kyrkoruiner, enligt de direktiv som Jesus själv gav sina 
lärjungar på vägen till Emmaus.

Se, dagar skall komma, säger 
Herren, HERREN, då jag skall 
sända hunger i landet, inte en 

hunger efter bröd, inte en törst 
efter vatten, utan efter att höra 

HERRENS ord.
  (Amos 8:11 SFB)

av t.ex. Matt. 23:35, där Jesus säger att allt 
orättfärdigt blod som är utgjutet ända se-
dan Abels blod (det första mordet i Bibeln, 
1 Mos. 4:8) till och med Sakarjas blod (det 
sista mordet i den hebreiska Bibeln, 2 
Krön 24:21). Detta ord av Jesus visar att 
Gamla testamentet i praktiken var färdigt 
på Jesu tid. 

Bibelns Jesus är hemligheten till att 
gamla skrifter har haft en sådan revolu-
tionär inverkan på miljoner människor. 
Bibeln handlar inte först och främst om 
gamla historiska situationer och händelser 
– förvisso det också! – utan om Honom, 
som skulle krossa ormens huvud och åter-
upprätta det som synden hade åstadkom-
mit. Jesus är hörnstenen i hela skapelsen, 
Han möter bibelläsaren i Bibelns första 
ord (”i begynnelsen”), som kan översättas 
såsom Johannes i sin prolog (Joh 1:1–14) 
och Paulus i sin kända Kristushymn i Kol. 
1:15ff visar.

Bibelns Jesus möter bibelläsaren och 
-lyssnaren. Därför är en vandring genom 
Bibeln än spännande och fascinerande 
vandring, där det plötsligt blir som för 
Emmauslärjungarna: en tredje kommer 
med, Jesus själv vandrar med och talar 
med sina lärjungar på vägen.

Och vi får gång på gång säga: ”var inte 
våra hjärtan brinnande i oss när Han tala-
de med oss på vägen och öppnade skrif-
terna för oss?”

Kyrkoherde Max-Olav Lassila
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Det var det bästa året i mitt liv, säger 
Marko entusiastiskt.

- Första gången i livet hade jag verkligt 
många troende kristna vänner runt om-
kring mig, minns Turunen.

Innan Marko Turunen sökte till Rytty-
lä, hade han gjort sin värnplikt. Arméns 
gråa led kallade genast när hans familj 
slutligt återvänt från missionsarbete i Tys-
kland.

- Man blev kastad i kallt vatten, be-
skriver han sin tid i armén med ett leende.

Han föddes i Finland, men redan nå-
gra månader gammal flyttade han med 
sin familj till Tyskland och besökte sitt 
hemland bara under sommarlovet och vid 
några jular. När föräldrarna hade ledigt 
mellan tjänsteperioderna, bodde familjen 
i Finland under sammanlagt två år.

- Det var nog en kulturchock att åter-
vända till Finland, konstaterar Marko Tu-
runen.

- Det tog två år för mig att vänja mig 
vid mitt nya hemland.

Allt började med dopet

De andliga frågorna har sedan barndo-
men varit klara för Marko, han har fått 
växa upp i ett kristet hem.

- Det är nog en stor välsignelse att få 
växa upp i en kristen familj. Jag döptes 
som barn och har sedan fått undervis-
ning, säger han,  och hänvisar till dop- och 
missionsbefallningen.

- Jag har varit i tron sen dopet, kläm-
mer han till med lutherskt och säkert.

Skatterna i den lutherska tron klarnade 
för honom både under året i Ryttylä och 
under Folkmissionsinstitutets internatio-
nella linjes period i Istanbul.

- Fem månader i Istanbul stärkte min 
kallelse, som jag redan fått under tiden i 
Ryttylä, att börja studera teologi. Det var 
fint att få se en sund luthersk församling, 
minns Turunen.

Efter flyttningen till Helsingfors har 
Turunen funnit sitt andliga hem i guds-
tjänsterna i Heliga Hjärtats kapell, som 
sköts av den finska evangelieföreningen 
(SLEY).

- Mina kompisar har också en bibel-
grupp, men gudstjänstgemenskapen är nog 
det viktigaste av allt, tycker Marko Turunen.

Turunen förstår att uppskatta sin för-
samlingsgemenskap, för han vet vad det är 
att leva utan en sådan.

- I Tyskland hade jag ingen egentlig 
församlingsgemenskap. De troende som 
jag hade kontakt med var mina föräldrar 
och syskon, samt andra missionärer och 
deras familjer. Jag besökte nästan aldrig 
de lokala församlingarna.

- Den tyska kristenheten är ännu mera 
liberal än den finska, men det varierar 
från ort till ort.

- Enligt min mening är den tyska kris-
tenheten egentligen ett varnande exempel, 
svarar Marko Turunen på frågan vad vi 
kan lära oss av situationen i  systerkyrkan 
i Tyskland.

Herdeämbetet i horisonten

Marko Turunen medger öppet att han 
sökte sig till teologiska fakulteten för att 
kunna bli vigd till herdeämbetet.

- Ett alternativ är att förverkliga herde-
kallelsen i missionsarbetet, funderar Tu-
runen.

För Turunen blev inte fakultetens av-
stånd till klassisk kristen tro någon över-
raskning.

- Jag visste det och kunde förbereda 
mig på det.

Han är tacksam över att han i STI fått 
ett annat perspektiv.

- Det bästa i STI är kvalitativa föreläs-
ningar. Jag har särskilt glatt mig över Esko 
Murtos föreläsningsserier om luthersk 
teologi och Uppenbarelseboken. Också 
på Eskolas föreläsningar för första årets 
studerande har många viktiga frågor be-
handlats.

Det är inte nödvändigt att ännu under 
det första studieåret välja sitt huvudämne. 
I detta skede är han mest intresserad av 
dogmatik, även om han inte vill utesluta 
andra ämnen.

- Jag är speciellt intresserad av läran 
om församlingen och dess praktiska til-
lämpningar, säger den unga teologen, som 
uppskattar församlingsgemenskap.

Turunen hoppas att han också under 
studietiden skall få erfarenhet av praktiskt 
församlingsarbete.

- Jag har sökt platsen som sommar-
teolog i olika församlingar. Det skulle vara 
intressant att medverka vid läger.

Marko Turunen är helt inställd på att 
följa tidtabellen för studierna. 

- På fem år räknar jag med att få min 
examen färdig.

- Jag är en kolerisk typ, det skulle passa 
mig, säger han med ett smil.

PERSONLIGT

Församlingsgemenskapen är 
en ”gulnäbbs” andningshål
Marko Turunen, första årets teologiestuderande, blev intresserad av teologi 
under sitt år i på bibellinjen i Ryttylä.

Essi Tuomala
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Studerande har ordet

Började i Anden…
Det är med tunga steg som ett barn går till sina 
föräldrar för att bekänna sina dumheter. Jag 
började studera teologi för länge sedan. Allt var 
klart, och min avsikt var att snabbt få min exa-
men klar och börja arbeta i kyrkan. Jag skulle 
visa, att nog finns det krut i oss troende, jee, jee, 
Jesus är yes! Men hur blev det? Ett drygt år senare satt jag i inträdesför-
hören till en annan läroinrättning. Tanken var klar: något annat – byt 
bransch, medan du ännu tror på något!

Nu senare, efter att ha blivit en examen rikare (och många år äldre) har 
jag som teologiestuderande börjat förstå vad som gick snett – eller gick 
det? Det som jag som skriftskolgången ung teolog inte förstod, var Bi-
belns auktoritet, det livsviktiga i sakramenten, bönens nödvändighet, det 
sunda med den rena läran, samt skiljandet mellan lag och evangelium. 
Jag påstår inte att jag ens nu skulle förstå allt – bort det, men STI har 
haft en stor betydelse i att jag fått lära mig det. STI:s föreläsningar har 
garanterat alltid gett ett kristet perspektiv på svåra frågor. Personalen 
har alltid lämpligt med tid att lyssna och att handleda också besvärliga 
fall. I STI:s utrymmen har jag fått lära känna många, som under re-
sans lopp blivit mycket kära vänner och som man definitivt behöver när 
man studerar. Av längre hunna studerande har jag fått hjälp att undvika 
studiernas varggropar, och under kaffepauser har vi kunnat dela glädje 
och smärta. Även om det inte var lätt att börja studera på nytt, så har 
studierna med STI:s stöd varit en verklig Guds gåva. Det har varit upp-
fostrande att märka, hur Kristus har burit mig under alla dessa år och 
gett just den vägkost, som jag saknat.

Men hur är det nu? Finns det något krut i oss troende ännu? Tyvärr – 
och till all lycka – så är allt krut, all kraft, som kan finnas i oss, bara 
kraften hos Jesus. Därför anser jag att vi studerande behöver det stöd en 
sådan institution som STI kan ge oss mitt i en teologi som bygger på en 
ateistisk metod, så att vi en gång kan konstatera: fullbordat i Kristus.

Markus Mäkinen-Taina, teol. stud. 

TEOLOGISKA INSTITUTET I FINLAND
Finansierat av frivilliga bidrag. Medlemsavgift för 
understödande medlemmar: 35 €/år (studerande 10 
€, kollektiv 100 €).  Bokgåvor, understöd och testa-
menten mottas med tacksamhet.
Publicerar  den teologiska tidskriften Iustitia. Infor-
mationsbladet Hörnstenen (Kulmakivi) sänds till 
understödande medlemmar.
Styrelsens ordförande 
verksamhetsledare  Timo Junkkaala
Medlemsorganisationer
Missionsföreningen Såningsmannen, Länsi-Suomen 
Rukoilevaisten Yhdistys (Bedjarrörelsen i Västra 
Finland), Finlands ev.luth. Student- och Skolung-
domsmission, Radiomissionsorganisationen Bud-
bärarn, Finlands ev.luth. Folkmission, Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Finska Bibel-
institutet, Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland 

Tryckeri  Kirjapaino Hermes Oy

Adressen:  Kajsaniemigatan 13 A 4. vån.
  00100 Helsingfors
Telefon 09 668 9550  
Fax  09 6689 5555
E-post:  sti@sti.fi
  förnamn.efternamn@sti.fi
Hemsida www.sti.fi 
Bank  Sampo 800011-564245
Annställda
generalsekr. Henrik Perret (gsm 040 172 3838)
forskare Timo Eskola (hem 019 722 702)
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Teologiskt forsknings- och skolningscentrum. 
Församlingsbesök, lektioner, bibliotek och 
läsesal. 
Öppet   under perioderna kl. 9–19

Kära läsare!

HÖRNSTENEN är Teologiska instiutets i Finland informationstidning. Den sänds till 
alla understödjande medlemmar och till personer som har önskat få den. Den som vill 
kan understöda STI:s verksamhet bland unga teologiestuderande. STI arrangerar också 
fortbildning för präster och teologer och andra intresserade. Genom församlingsbesök 
o.dyl. vill STI hålla kontakt med sina vänner och verka för god bibelteologisk under-
visning.

Kom ihåg oss! Vi behöver Ditt stöd! Be om öppna dörrar och arbetsmöjligheter för de 
unga! Hjärtligt tack för Din insats! 

Henrik Perret

STI har fått en ny hemsida

De nya epostadresserna är förnamn.efternamn@sti.fi. STI:s hemsidor förnyas som bäst. 
På hemsidorna finner du alla nr av Hörnstenen (och den finska tidningen Kulmakivi), 

upgifter om biblioteket, vårt terminsprogram, adress- och kontouppgifter mm.

www.sti.fi



Pärmbilder: Aku Mattsson

Ni har hört att det är sagt: 
“Ni saknar blick, syn för spelet”.

Men Bibeln säger: “Den som har öron, 
han må höra vad Anden säger 

till församlingarna.”

TEOLOGISKA 
INSTITUTET I FINLAND
Kajsaniemigatan 13 A 
00100  HELSINGFORS


