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Alltid och överallt
... avlagd av den Helige Ande, 
född av jungfru Maria...

Tidningen Helsingin Sanomat in-
tervjuade för ganska många år se-
dan representanter för olika tros-

samfund, biskopar och professorer, om 
jungfrufödelsen och vad deras samfund 
och de själva tänker om den frågan.

En av våra lutherska biskopar sade att 
en sak är hur Jesusbarnet blev till biolo-
giskt, en annan sak är vilken betydelse 
Jesu födelse har oberoende av vad man 
tänker om det biologiska. Hans svar var 
mångordigt och långt.

En professor i systematisk teologi sva-
rade inte direkt på frågan sådan den var 
ställd, utan svarade i stället på frågan hur 
olika samfund och teologiska skolor sett 
på jungfrufödelsen. Hans svar var långt 
och ingående, men opersonligt.

Den romersk-katolska biskopen och 
den ortodoxa ärkebiskopen svarade 
mycket kort och klart: vår kyrka lär som 
vi bekänner i trosbekännelsen att Jesus 
verkligen föddes av jungfru Maria och det 
tror jag också.

Höstens samtal och föreläsningar har 
förberett mig för julen.

En kraftig start på julförberedelserna 
fick jag när en av medlemmarna i Teolo-
giska institutets i Finland (STI) styrelse 

frågade mig om jag har läst prof. Kaarlo 
Arffmans artikel i Teologisk Tidskrift. Pro-
fessorn i kyrkohistoria skriver om en lin-
jedragning i den gamla kyrkan, ”alltid och 
överallt” (semper et ubique), som innebär 
att allt inte är till salu i kyrkan, utan att 
kyrkan ”alltid och överallt” håller fast vid 
de sanningar, som trosbekännelsen ger 
uttryck för. Kyrkan kan inte och skall inte 
ifrågasätta det som de stora koncilierna 
prövat och funnit vara en del av kyrkans 
apostoliska tradition. Det skall inte ens 
behöva tas upp på kyrkans agenda. 

En annan impuls fick jag genom de un-
dersökningar, som forskarna vid Kyrkans 
forskningscentral Hanna Salomäki och 
Kati Niemelä presenterat. De handlar om 
kyrkans tro, väckelserörelsernas inflytan-
de, prästerskapets åsikter och teologiska 
betoningar, varifrån man kommer och 
vart man är på väg. Dessa undersökningar 
har fått mycket och välförtjänt uppmärk-
samhet, särskilt på finskt håll. De aktuali-
serar den teologiska utbildningen och av-
slöjar om den beredskap, som behövs i en 
teologs och prästs arbete, verkligen finns.

Den tredje gnistan kom från ett oväntat 
håll. Den katolska biskopen Teemu Sippo 
hade inbjudits till STI för att berätta vad 

man inom den romersk-katolska kyrkan 
lär om kyrkan. Biskop Sippo inledde sin 
föreläsning med att säga att han talar en-
bart om vad kyrkan lär, inte vad han själv 
har för åsikter.

Vad säger då trosbekännelsen om ju-
lens händelser?

”…avlad av den Helige Ande, född av 
jungfru Maria”…

Denna sanning måste förkunnas alltid 
och överallt. Den kan aldrig förändras. 
Den är en del av den apostoliska traditio-
nen, som kyrkan aldrig kan överge. Det 
är en av kärnpunkterna i den kristna tron 
och detta är förklaringen till att Jesus är 
unik och annorlunda än alla andra.

Jag vet att många präster och teologer 
inte tror ”som kyrkan lär”, eller borde man 
kanske skriva att ”kyrkan har börjat lära 
som prästerna tror”? Vår kyrkas präster-
skap är mycket mångstämmigt.

Man har försökt framhålla att jungfru-
födelsen inte är en central sanning, när 
inte ens alla präster tror på den. Också är-
kebiskopen har ju sagt att ”man kan om-
fatta trosbekännelsen utan att tro på något 
slags jungfrufödelse”.

Vi är däremot av helt annan åsikt. Tros-
bekännelsen talar bara om det som Bibeln, 
Guds Ord, lär. Trosbekännelsen är inte nå-
gon prestation, utan en presentation, en 
bekännelse. Den innebär att vi tillsammans 
med apostlarna och hela kristenheten be-
känner det som kristna alltid och överallt 
har trott och som de har hållit fast vid.

Julen är en helig Jesus-högtid. Julen 
är helig, därför att Jesus är helig. I julen 
centrum finns det heliga evangeliet, som 
berättar om hur Jesus avlades av den He-
lige Ande och föddes av jungfru Maria. 
Det gudomliga och det mänskliga möts. 
Vi firar en helig fest.

Lukas berättar: ”Ängeln Gabriel blev 
sänd av Gud till en jungfru i staden Na-

saret i Galileen. Hon var trolovad med 
en man som hette Josef och var av Da-
vids släkt, och jungfruns namn var Ma-
ria.” - -“Maria sade till ängeln: ”Hur skall 
detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 
Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande 
skall komma över dig, och den Högstes 
kraft skall vila över dig. Därför skall också 
barnet kallas heligt och Guds Son.” (Luk. 
1:26,27, 34,35).

Lukas skriver om Guds under, men 
han skriver på samma gång om historiska 
händelser.

Glädjebudskapet om Jesus, Guds Son 
och Marias son, gäller alla folk. Det skall 
förkunnas alltid och överallt, för utan det-
ta evangelium blir det ingen jul.

Fridfullt i drömmar på krubbans halm
slumrar litet nyfött barn.
Änglaskaror, säg,
vill ni visa väg,
att den största kärlek vi skåda må.

Vaggad till ro uti moders famn
slumrar fagert gossebarn.
Änglaskaror, säg,
vill ni visa väg,
att den största kärlek vi skåda må.

Fridfullt på rosors och liljors bädd
slumrar människornas Gud.
Änglaskaror, säg,
vill ni visa väg,
att den största kärlek vi skåda må.

Korsfäst emellan rövarna
slumrar där ett offer rent.
Änglaskaror, säg,
vill ni visa väg,
att den största kärlek vi skåda må.

Jag ber att få önska alla STI:s vänner, 
förebedjare och understödjare, en väl-
signad och helig Frälsarens födelsefest!
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Det är i princip lätt att definiera vad 
kyrkan är. Vi lutheraner har alltid 
tolkat den utgående från evang-

eliet. Våra bekännelseskrifter säger (Au-
gusburgska bekännelsen art VII): ” Vidare 
lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd 
till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas 
samfund (congregatio sanctorum), i vilket 
evangelium rent förkunnas och sakramen-
ten rätt förvaltas (recte administrantur sa-
cramenta). Kyrkan är Kristi kropp och den 
finns överallt i världen. Kristus själv håller 
kyrkan vid liv genom den Helige Ande, till 
Guds, Faderns, ära.

Den ekumeniska infallsvinkeln

Under föreläsningsserien berikades  den-
na utgångspunkt genom de olika kyrko-
samfundens egna utgångspunkter. Den 

ortodoxa prästen Teo Merras konstate-
rade, att kyrkan i hans tradition framför 
allt är en eukaristisk gemenskap, dvs. en 
nattvardsgemenskap. Kyrkan är där Kris-
tus själv mitt i denna värld delar ut förso-
ningens måltid till syndare. Därför formas 
kyrkan till en från världen avskild, idealisk 
gemenskap. Kyrkan lever för sin Herre, 
inte för den fallna världens målsättningar.

En av pingströrelsens ledare, Klaus 
Korhonen, framhöll, att församlingen är de 
heligas gemenskap och en av den Helige 
Ande fylld karismatisk gemenskap. Också 
för pingstvännerna är kyrkan allmännelig 
och världsvid. I linje med lutheranerna 
betonar pingströrelsen trons betydelse. 
Frälsningens församling är en personlig 
verklighet. För pingstförsamlingarna är 
det viktiga i kyrkosynen en biblisk un-
dervisning, gemenskapen mellan troende, 

Vad är
kyrkan
Timo Eskola

brödsbrytelse (nattvarden) och bönen. 
Den katolske biskopen Teemu Sippo be-

tonade i sin föreläsning, att kyrkan är Guds 
folk. Eftersom Kristus är folkens ljus, kan 
man se kyrkan som Guds verk. Kyrkan har 
också en sakramental natur, och eukristin 
dvs. nattvarden innebär samtidigt gemen-
skap, kommunion. Även om påveämbetet 
är centralt för den katolska kyrkosynen, 
hör synen samman med evangeliets bud-
skap.

Till eftertanke

Det som föreläsningsserien lär är enkla 
sanningar. Kyrkan lever av Kristi evang-
elium och bevarar den apostoliska under-

visningen. Också i svåra historiska situa-
tioner lever den sanna kyrkan på grund av 
Guds verk och anpassar sig inte till olika 
kulturer eller filosofier. Däremot är kyrkan 
som Noas ark, som räddar drunknande.  
En sådan kyrka lever av Kristi nåd överallt  
och alltid i världen.

De kristna i en kyrka som drabbas av 
inre kriser oroar sig naturligtvis för att 
kyrkan inte förverkligas där Kristus inte 
längre bekänns och evangeliet försvinner. 
I sådana situationer är det bra att minnas 
att kyrkan som Kristi kropp är världsvid. 
Den förverkligas i varje fall överallt där 
församlingens eukaristiska natur som för-
kunnare av försoningens budskap ännu 
framhålls.
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Kyrkans inre splittring och 
snabba liberalisering har gett 
upphov till stor eftertanke bland 
teologiestuderande. Därför 
ordnade vi under hösten en 
serie om läran om kyrkan. Vi 
inbjöd representanter för olika 
kyrkosamfund, som berättade 
vad de lär om kyrkan. Serien 
väckte mycket diskussion.

EN GÅVA TILL STI
Teologiska institutet i Finland har grundats för att hjälpa unga 
och blivande anställda inom vår kyrka och våra väckelserörel-
seorganisationer. Vi vill vara med och bygga framtidens kyrka genom att ge god 
bibelteologi åt studerande. En av STI:s viktigaste uppgifter är att ansvara för den 
pastorala beredskapen och andliga tillväxten hos unga teologiestuderande. Teolo-
gin är inget självändamål, utan avsikten är att hjälpa unga teologer att med Kristi 
evangelium tjäna både i hemlandet och utomlands som missionärer.

För denna stora utmaning behöver vi Din hjälp, både dina förböner och ditt eko-
nomiska understöd. Har din församling eller din förening eller kanske din bibel- 
och bönegrupp någon möjlighet till en kollekt till STI? Vi tackar för allt tänkbart 
stöd! Redan en liten regelbunden gåva är till stor hjälp!

Så vill vi framföra vårt varma tack för det gångna året till alla STI:s vänner! När 
läget har varit svårt har vi vädjat till Er. Med stor tacksamhet konstaterar jag, att 
Ni har besvarat vår vädjan. Livet fortsätter och STI behöver också i fortsättningen 
alla sina vänners regelbundna förböner och understöd.

Gud välsigne Er alla!
En Välsignad Julhögtid och Ett Gott Nytt År 2012!

  Henrik Perret  Timo Eskola  Kirsi Sell
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Finlands mest kända evangelist, den 
bortgångne Kalevi Lehtinen skild-
rade inför julen i sitt förbönsbrev de 

förändringar i världsåskådning som skett 
i Finland under seklernas gång. Han skri-
ver: ”För tusen år sedan bodde i vårt land 
ett ursprungsfolk som tillbad förfädernas 
andar, naturgudar, tomtar, vättar, och sha-
maner. Sedan fördes det in i Finland ett 
budskap om Gud som har skapat världen, 
naturen och människan. Han var univer-
sums centrum, Herren, den allsmäktige. 
Inför honom stod människan som ansva-
rig för hela sitt liv.” 

För fem århundraden sedan uppstod 
humanismen som utmanade denna upp-
fattning om livet. Den gjorde män-
niskan till moralens norm och till 
alltings centrum. Under de två 
senaste seklen han man övergått 
från humanism till naturalism, en-
ligt vilken människan är endast en 
del av djurvärlden och lever enligt 
sina instinkter utan eget ansvar. 

Frukterna av denna världs-
åskådning ser vi i dag överallt om-
kring oss. Å ena sidan förändras 
livet och blir betydelselöst, ytligt 
och materialistiskt. Å andra sidan 
sprids alla slags fantasifulla upp-
fattningar bland oss. Förmågan 
att bedöma och tänka kritiskt blir 
svagare. Allt mera sällan tänker 
man på allvar om livets djupa och 
utmanande huvudfrågor. Att vara 
politiskt korrekt står högt i kurs 
och den ”passionerade kärleken till 
sanningen” som Søren Kirkegaard 
efterlyser är sällsynt. Samtidigt 
ökar människornas nöd och tra-
sighet. Kulturen utarmas både in-
tellektuellt och känslomässigt. Det 
finns ingenting som längre berör 

och som kunde ge livet en ny inriktning. 
Gud steg själv en gång in i en trasig och 

lidande värld. Han föddes som ett litet 
gråtande och sårbart människobarn, svagt 
och skyddslöst. Han växte upp och blev en 
omutlig sanningslärare vars liv och hand-
lingar var fullständigt unika. Förblindad 
av sin synd ville mänskligheten – vi – inte 

Julens budskap förvandlade Finland
Leif Nummela

se ljuset eftersom dess gärningar var onda 
och man korsfäste honom. Men det allra 
största brottet, korsfästelsen av Guds Son 
blev den bästa nyheten i världshistorien: 
Guds hjärta har försonats, mänskligheten 
har nåtts av frälsningen. Det budskapet 
började man föra ut till världen, också till 
Finland. 

Krubbdekoration från Slovenien. Foto Kirsi Sell

Kalevi och Leena Lehtinen skriver i sitt 
förbönsbrev: ”Vi vandrar hela vår livsväg 
invalidiserade av synden. Men också som 
invalider får vi äta vår julmåltid vid Kung-
ens bord.” 

När vi under julen stillar oss för att för-
undras över Gods ofattbara godhet och 
kärlek har vi orsak att också komma ihåg: 
vi följer en Herre som är korsfäst. Den 

som önskar ta vård om sin nästas 
timliga och eviga väl och vill er-
bjuda honom det bästa som finns, 
evangeliet, måste bereda sig på att 
man kommer att avvisa honom 
liksom man avvisade hans Herre. 
Både den sekulariserade och re-
ligiösa världen önskar tysta ner 
Guds ords budbärare och få dem 
bort ur världen också denna jul. 

Men Guds ord är inte bundet! 
En grupp finländare som nyligen 
besökte Ola Tulluan, ledare för 
Nordens största missionsorgani-
sation Norsk Luthersk Misjons-
samband, påmindes om detta. 
Evangeliet är en Guds kraft. När 
det går framåt – på sätt eller an-
nat, accepterat eller förföljt – bär 
det alltid frukt. Människor kom-
mer till tro. Allt flera knäböjer in-
vid krubban för att förundras och 
tillbe. Det får vi glädja oss över 
också denna jul.
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Dopet har blivit viktigt för Essi
Ville Kettunen

PERSONLIGT

9

Essi Tuomala blev intresserad av teologi på Folkmissionens ungdomslinje. 
Under studietiden har STI blivit en viktig plats. Efter avslutade studier hoppas 
hon att få hitta en plats inom den kristna medievärlden.

Essi kommer från Villmanstrand. 
Hon kom ”via Ryttylä” till Hel-
singfors för sju år sedan. I vår blir 

hon färdig teologie magister, om hon blir 
klar med sin gradu. Essis huvudämne är 
Finlands och Skandinviens kyrkohisto-
ria. Essi berättar att hon är lutheran och 
medlem av kapellförsamlingen i Heliga 
hjärtats kapell. 

”Denna gång kommer jag också från 
Devis (Domus Evangelica), som är den 
finska evangelieföreningens studenthem. 
Jag har bott där i en tvåa med en kompis i 
drygt tre år. Devis är en trevlig gemenskap 
vid sidan av STI. Det är fint att ha ett hem 
där man kan leva ut sitt kristna liv. Det är 
också viktigt att ha en trygg bas i det an-
nars otrygga Berghäll.”

Essi kommer från ett kristet hem. Hon 
gick i skriftskola i ”Kräsä”, dvs. Kansan 
Raamattuseura (Folkets Bibelsällskap). 
Då sökte hon starkt efter det andliga, och 
så småningom klarnade det andliga för 
henne. Probelmet var dock att det inte i 
hennes hemstad fanns uppbyggligt and-
ligt arbete inom den lutherska kyrkan, 
förrän Folkmissionen under hennes abiår 

började med ungdomssamlingar. Genom 
dem fann hon vägen till Folkmissionen. 
Genom STI har hon också lärt känna de 
andra luthersk väckelserörelserna. SLEY 
(finska evangelieföreningen) har blivit Es-
sis andliga hem, om man ska tala om ett 
sådant. Hon ser sig framför allt som en 
luthersk kristen.

Hur började Essi studera teologi?
– ”Nå, det var nu en slutsats eftersom 

jag inte hade någon tanke på vad jag skul-
le börja studera när jag tagit studenten. 
Jag var ett år i Ryttylä på Folkmissionens 
ungdomsteamutbildning, och där blev jag 
intresserad av teologi när vi deltog i bibel-
föreläsningarna. Jag blev intresserad av 
dogmatik, och fick en aha-upplevelse när 
jag insåg att människan inte har någon 
fri vilja. Jag måste skriva ner denna upp-
täckt i min dagbok. Under våren visste jag 
ännu inte vad jag skulle göra. Många från 
Ryttylä sökte sig till Teologiska fakulteten 
och jag drogs med strömmen. Jag visste, 
att man kan komma dit, fastän jag inte 
hade mycket tid att läsa på böckerna till 
inträdesförhöret. ” Essi var intresserad av 
teologi, men hon visste ännu inte vad hon 

skulle göra med en examen i teologi. Att 
fundera på yrkesval har varit svårt. Hon 
berättar att situationen har försvårats av 
att kyrkan under dessa sju år har föränd-
rats så mycket att t.ex. lektorstjänster inte 
längre är ett alternativ. Många dörrar till 
kyrkan har stängts, säger Essi. Även om 
Essi ännu inte vet vilken plats som ska bli 
hennes, litar hon på att Gud har en plats 
för henne också. Mest är hon intresserad 
av tidningsarbete. Hon har redan arbetat 
som redaktör för tidningen Budbärarna 
(Sanansaattajat) som praktikant.

STI blev bekant för henne under Ryt-
tylä-tiden, när studerandena från Ryttylä 
besökte STI. Essi hade många vänner i 
STI efter året i Ryttylä, eftersom många 
därifrån hade kommit in till teologiska fa-
kulteten. –”Nog har STI varit en verkligt 

viktig plats under alla dessa år som jag 
varit i Helsingfors. Men jag har också 
funderat på om mina studier har dra-
git ut på tiden för att det har varit så 
trevligt här. Jag har gått till kafferum-
met för att läsa till en tent, och när jag 
där fick sällskap blev det litet si och så 
med tentläsningen. Här har jag en stu-
dieplats, men jag tror att jag hemma får 
mera till stånd. På STI är det bra och 
tryggt, här finns trevliga människor, 
också om man inte hinner bekanta sig 
med alla. Förutom att föreläsningarna 
har varit lärorika har också kaffediskus-
sionerna lärt mig mycket. Den teologis-
ka allmänbildningen har ökat märkbart 
genom dem.”

Förutom teologin är Essi intresserad 
av musik. Hon spelar violin och piano 
och ackompanjerar ibland vid försam-
lingstillfällen. Essi kan också sjunga 
och har varit med i kören Levande Ste-
nar (Elävät kivet).

Vad är viktigt i tron? –”Nu inför ju-
len kunde jag säga att Gud har blivit 

mänska och också i vidare mening den 
Gud som kommit in i ”materien”. En Gud, 
som man kan möta. Inte så att jag skulle 
försöka nå Honom genom att dra slutsat-
ser i huvudet eller genom filosofin, utan 
en Gud som har uppenbarat sig i Bibeln 
och som kommer till mig i sakramenten. 
För mig har det under de senaste åren bli-
vit allt viktigare hur allting började. Mitt 
eget dop har blivit viktigt och allt det jag 
redan då fick som gåva när jag inte med 
mitt eget förstånd kunde ta emot något. 
Och så får jag varje dag vända tillbaka till 
det förbund, som Gud har slutit med mig. 
Kanske är det just detta som jag mest för-
undrar mig över: att Gud i Kristus kan stå 
i kontakt med människan, – genom Kris-
tus, som blev kött, som blev människa.”

Foto: Petri Vähäsarja
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TEOLOGDAGAR 
i Grankulla 3–5.1.2012
Motto: Jesus själv, för oss och för världen 
(Jeesus itsessään, meille ja maailmalle).
(Teologdagarna hålls på finska, med 
undantag av ett svenskspråkigt 
seminarium.)

I 28 olika seminarier och arbetsgrupper 
och 9 föreläsningar samlas vi kring Jesus, 
kristologiskt, hermeneutiskt, homiletiskt 
och missiologiskt.

Utländsk gäst är professorn i systematisk 
teologi vid Meninghetsfakulteten i Århus, 
Asger Chr. HØJLUND. Statsmaktens hälsning 
framförs av minister Päivi Räsänen. Raimo 
Mäkelä presenterar sin doktorsavhandling 

Lex et Evangelium in interprenetatione – om Olav Valend-Sendstads uppfattning 
om förhållandet mellan lag och evangelium. Programmet finns på www.sro.fi. 
Anmälningar senast 20.12.2012.

Alla är välkomna, både teologer och icke teologer.

STUDERANDE 
HAR ORDET

Att börja studielivet i Helsingfors var 
inte den lättaste process man kan tänka 

sig. Familjen och alla gamla vänner blev i 
Österbotten, så jag måste börja helt från noll 
när det gällde att hitta vänner och en för-
samlingsgemenskap. Det var också något av 
en kulturchock att komma från en liten och 
fridfull församling och konkret möta de inre 
spänningarna och motsättningarna i kyr-
kan, som märks väl i huvudstadsregionen. 

Också studierna påverkade på sitt sätt troslivet, för undervisningen vid 
teologiska fakulteten var överraskande radikal, om också tentamens-
böckerna i samband med inträdesförhöret hade gett en viss försmak: 
största delen av Bibeln utgör senare tillägg, från egna utgångspunkter 
färgat ohistoriskt material. I någon mån tillförlitliga är endast en del av 
Pauli brev och kanske Markusevangeliet, om man ser milt på saken. Jag 
anser inte det vara underligt att mångas tro kraschar i den teologiska 
fakulteten, i synnerhet om man betraktar de vildaste påståenden hos 
professorerna i exegetik som fakta.

Många av dem som studerat i Helsingfors rekommenderade STI, så jag 
började besöka STI genast efter öppningsskedet. Efter att lyssnat till de 
nedslående påstående om Bibelns historiska tillförlitlighet var det häl-
sosamt att något helt annat från forskare som hade helt motsatt åsikt. 
Under besöken på STI har det klarnat att det finns lika många veten-
skapliga teorier som det finns forskare och att ingenting skall tas för gi-
vet. Den vetenskapliga bibelforskningen är inte endast något som skro-
tar den klassiska kristna tron, vilket många kanske kan tro. Den stöder 
ofta och bekräftar tilliten till Bibelns historiska tillförlitlighet.

Förutom de goda föreläsningarna på STI, har jag fått vänner att sam-
tala med och jag får också använda det lysande biblioteket. På STI kan 
man koncentrera sig på sina hemuppgifter eller t.ex. fördjupa sig i Bi-
belns grundspråk. STI har varit ett utmärkt stöd för de teologiska studi-
erna och också för den andliga tillväxten.

      Eetu Manninen, teol. stud.
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Och stor var glädjen då de såg,
halleluja,
den lille som i krubban låg.
Halleluja, halleluja!

Vi kristna skall med glädje gå
halleluja,
och hylla Kristus likaså.
Halleluja, halleluja!

   Psb 45:5,6 
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