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Vad ser du?

Läste nyligen vad en vän skrivit i sin 
blogg, där hon skriver om ”kristna, 
som har sin blick riktad mot det 

mörka”. Hon listar en mängd frågor, som 
behandlas på olika kristna nyhetssidor: ”en 
könsneutral äktenskapslag, rätt till adop-
tion för homopar, predikningar som sma-
kar papper, kvinnopräster, abort, präster 
med falsk lära, ett urvattnat evangelium, 
kämpande ateister, allmänt avfall…” Och 
på den andra sidan, tillägger hon, ”and-
ligt våld, en fundamentalistisk bibelsyn, 
en angstfylld sexualitet, Luther-stiftelsen, 
diskriminering…”

Min första tanke när jag läste hennes 
blogginlägg var att hon nog har en defini-
tiv poäng i det hon säger. Kristna, som har 
blicken riktad mot det mörka. Hur lätt blir 
det inte så, för mig, och kanske för många 
bröder och systrar.

Men min andra fråga blir nog denna: 
är bilden riktigt sann? Eller åtminstone: 
är den heltäckande? När bilden tecknas 
av aposteln Paulus, som enligt henne an-
ser att vi kristna ”inte har tid för sånt” (att 
för mycket se på det mörka), eller när hon 
talar om den Gode Herden och fåren, där 
dessa inte behöver bekymra sig så mycket 

över vargar och lejon, det är Herdens sak?
Ja, säger jag, det är förvisso Herdens, 

Kristi sak. Han har ansvaret.
Men samtidigt talar Nya testamentet 

tydligt om herdar, som skall vaka över 
hjorden (1 Petr. 5:2). När Paulus kallar 
till de äldste från Efesus till Miletus (Apg. 
20:17) och talar till dem, säger han:

“Ge akt på er själva och på hela den 
hjord som den helige Ande har satt er som 
ledare över, till att vara herdar i Guds för-
samling som han har köpt med sitt eget 
blod. Jag vet att när jag har lämnat er, skall 
rovlystna vargar komma in bland er, och 
de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen 
krets skall män träda fram och förvränga 
sanningen för att dra lärjungarna över på 
sin sida. Håll er därför vakna och kom 
ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och 
dag har varnat var och en av er under tå-
rar.” (Apg. 20:28–31).

Detta är särskilt biskoparnas (episkopos 
står det i vers 28) och prästernas (presyby-
teros, äldste) uppdrag.

När man läser Pauli brev – och de an-
dra apostlarnas – ser man att de till stora 
delar är ”polemiska”. Evangeliets ja inne-
bär samtidigt ett nej till lögnen och mörk-
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ret. Det pågår en kamp, som med önsk-
värd och icke önskvärd tydlighet syns på 
Nya testamentets sidor.

Jag har ibland varit ”avundsjuk” på 
många representanter för olika majorite-
ter inom kyrkan. De har till synes ingen 
större oro för kyrkans framtid, de anfäktas 
inte av präster och biskopar som förne-
kar viktiga sanningar i den kristna tron, 
allt blir bara en mångfald och en rikedom, 
som man kan – och skall – leva med.

Och ändå så tror jag att min vän har 
träffat rätt i mycket. Man – och jag! – kan 
bli så uppfylld av problemen, att svaret 
inte bär, utan problemcentreringen tröttar 
och förlamar.

Det fanns ett ord i den gamla svenska 
kyrkobibeln (KB 1917), som jag tycker 
om. Paulus säger i 2 Kor. 4:18: ”Vi riktar 
inte blicken mot det synliga utan mot det 
osynliga. Ty det synliga är förgängligt, 
men det osynliga är evigt.” I den gamla 
översättningen har orden “vi riktar inte 
blicken” översatts med ordet ögonmärke. 
Det handlar om vad jag ser, vad som är i 
fokus.

Vad ser du? Vad är i fokus? Om Mose 
heter det: ”Därför att han liksom såg den 
Osynlige härdade han ut.” (Hebr.11:27).

Om man idag ser på utvecklingen 
i världen, i Europa, i vårt land och i vår 
kyrka, kan man uppfyllas av oro och ång-
est. Man frågar sig hur det skall gå för oss 
människor.

När Paulus talar om att ha blicken rik-
tad på det som inte syns, tänker många att 
kristendomen går ut på att hoppas på det 
som inte finns. Men Paulus talar inte om 
det som inte finns, utan om det som finns, 
men inte syns.

Också för STI, Teologiska institutet 
i Finland, gäller att se möjligheterna, att 

fokusera på dem. Men för att den bilden 
skall bli sann måste man också ha bered-
skap att konfronteras med svårigheterna, 
utan att dock bli “uppäten” av dessa. På 
samma sätt som en läkare, som skall för-
söka hjälpa sina patienter att bli friska, 
måste känna till sjukdomarna, deras or-
saker och symptom, måste en teolog både 
känna den kristna tron och de teologiska 
och andliga sjukdomarna som hotar den 
andliga hälsan. Eller för att använda en 
annan bild: det viktigaste för en lots är att 
han känner farleden. Men viktigt är också 
att han känner till de viktigaste undervat-
tensgrunden som kan hota fartyget och 
dess passagerare.

Situationen kommer att förändras. 
Kyrkomötet brottas dessa tider med för-
ändringar i kyrkans struktur. Hur långt 

Bild: Tomas Garaisi
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det räcker återstår att se. De stora proble-
men är av annan art. De handlar om kyr-
kans tro, om de evangelium som kyrkans 
tjänare och medlemmar förkunnar.

I allt  detta handlar det om att av svårig-
heter göra möjligheter. 

Jag är inte säker på att kyrkan ens i en 
ganska nära framtid kommer att se ut som 
idag. Medlemskapsantalet kommer san-
nolikt att sjunka ganska kraftigt. Antalet 
döpta blir färre, skriftskolan är inte alls 
lika populär längre. Kyrkan får en svaga-
re ekonomi. Det blir allt svårare för unga 
teologer med väckelsekristen övertygelse 
att få prästvigning och arbete inom vår 
lutherska kyrka. Kyrkan kommer inte att 
i framtiden ha råd att ha 21 000 anställda.

Men möjligheterna slutar inte här. De 
kan tvärtom börja: det finns idag ett allt 
större behov för att samtala om andiga 
frågor. Många människor ber om hjälp, 
om förbön, om stöd av kristna männis-
kor. Många har också intuitivt förstått att 
en kyrka som blir kommunicerande kärl 
med samhället inte har något unikt att bi-
dra med. Men en kyrka som tror och be-
känner och lever ut sin tro på Jesus Kris-
tus har alltid en framtid.

Jag tror att gudstjänstgemenskaper, 
nät verk och grupper kommer att få en 
mycket stor betydelse i framtidens kyrka. 
Det behövs andliga ledare, teologer och 
präster, kanske många med också en pro-
fan yrkesutbildning. Det kan bli allt svåra-
re att uppehålla stora enheter och många 
fastigheter. Jag förespråkar inte något 
slags nedbrytningsarbete, där livet fung-
erar skall vi inte förstöra. Vår kyrka har 
haft och har delvis ännu en stor betydelse. 
Men Guds möjligheter slutar inte där de 
mänskliga förutsättningarna förändras.

Vad ser du?
Svårigheter och möjligheter, stora för-

ändringar för på kommande, men inte 
bara till det sämre. Just i denna situation 
kan möjligheterna finnas! För teologernas 
del behövs något mera och något annat än 
en relativiserande teologi. Därför behövs 
STI också i framtiden. En större uppslut-
ning kring STI och större gemensamma 
satsningar efterlyser jag – gemenskapen är 
god, men den kan få betydligt större ut-
tryck i framtiden.

Vem ser du?
Kanske frågan i stället borde ställas så. 

Man har för ofta blicken ensidigt riktad på 
problemen, på de små resurserna, på det 
som är viktigt för människor.

Men ser man “den Osynlige”, så härdar 
man ut i alla väder. Det är Kristus, som ger 
hopp om en framtid, det är med honom 
som möjligheterna finns. För STI, för Dig 
och för mig.

Med dessa rader riktar jag ett hjärte-
varmt tack till alla STI:s vänner, till nuva-
rande, kommande och tidigare teologie-
studerande, till mina arbetskamrater Kirsi 
och Timo, till styrelsen, arbetsutskottet 
och studentrådet och alla frivilliga! Jag 
sänder en varm hälsning med önskan om 
Guds välsignelse till alla som jag träffat på 
mina många resor på olika håll i vårt land.

Må Gud välsigna STI i fortsättning och 
hjälpa den nye generalsekreteraren, teol. 
dr Ville Auvinen i hans viktiga och stora 
utmaningar – och möjligheter!



5 Hörnstenen 3/2013

SLEY:s verksamhetsledare Lasse Nikkarikoski 
(i mitten) och Folkmissionens missionsdirektor, 
styrelsens nuvarande ordförande Mika Tuovinen (till 
höger) framför styrelsens tack till Henrik Perret för 
de gångna åren.Bild: Timo Eskola

Bibelinstitutets verksamhetsledare Timo 
Junkkaala, mångårig ledamot av styrelsen, 
tackade Henrik med bl.a följande ord:

Det var fint att Henrik gick med på att 
bli STI:s generalsekreterare. Hans långa er-
farenhet av församlingsarbete, kyrkomötet 
och andra uppgifter utgjorde utmärkta förut-
sättningar för uppgiften. Som den mångsidigt 
begåvade person han är, har han tillfört STI 
mycket gott. Han är en god teolog, en utmärkt 
språkmänniska, en hjärtlig själavårdare och 
en stor humorist, som det alltid är roligt och 
lärorikt att lyssna på.

Om den uppskattning som han åtnjutit 
inom Borgå stift vittnar hans utmärkta pla-
cering i biskopsvalen och hans exceptionellt 
långa mandat i kyrkomötet. Uppgiften som 
generalsekreterare har Henrik skött med ett 
stort hjärta. Han har vunnit såväl studeran-
denas, styrelsens som medlemsorganisatio-
nernas förtroende. Han har på ett exempla-
riskt sätt haft omsorg om studerandena och 
deras arbetsmöjligheter. STI fick under Hen-
cas tid många nya vänner och kunde fung-
era väl, trots att ekonomin var trängd. Vi har 
upplevt, att det var Guds goda ledning, att 
han under denna tid har fått verka som STI:s 
generalsekreterare.

Tack för dessa år, Henrik!

SLEY:s (den finska evangelieföreningen) 
verksamhetsledare Lasse Nikkarikoski 
tackar Henrik Perret och önskar honom 
och hans närmaste Guds rika välsignelse:

Ett hjärtligt tack till Henrik för den gemen-
samma vägsträckan, både på mina egna och på 
Sleys vägnar. Jag kommer ihåg hur jag som ny-
bliven verksamhetsledare 2006 spände mig inför 
nya möten. Till namnet mycket kända personer 
och personer på ansvarsfulla poster började dyka 
upp i allt högre grad. Jag minns väl mötet med 
Henrik. Jag sade till honom, det jag i mitt sinne 
upplevde under mötet: detta är en pastor, som 
sköter sitt herdeuppdrag. Andligheten framträdde 
vilket ökade förtroendet för att det vid STI:s roder 
nu finns den rätta personen. Och den aspekten 
har under färden synts och känts. I en svår och 
alltmer splittrad tid har Henrik lotsat institutet 
och försökt samla trupperna möjligast bra och 
jämlikt vid samma bord och i samma front. Det 
har handlat om avge ett vittnesbörd inför en oro-
lig värld: Kristus och hans sår är ännu vår frid.

På STI:s styrelsemöten har vi haft förmånen 
att genom generalsekreterarens utblickar få in-
blick i de aktuella frågorna. Henriks stora kon-
taktnät och ansvar – inte minst hans långa period 
i kyrkomötet – har öppnat för möjligheterna att 
klart se tidens tecken.

Prosten Henrik Perret har verkat som 
STI:s generalsekreterare under sju och 
ett halvt år, och nu när han avgår med 
pension vill vi varmt tacka honom för 
den tiden. Henrik har medfört en fader-
lig trygghet och själavårdande värme. 
Många studerande har under dessa år 
fått vägledning och hjälp. De har ofta 
under terminerna berättat om hur detta 
stöd varit avgörande för dem.
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En otrolig situation
Timo Eskola

Samtalet om kyrkans budskap pågår 
intensivt månad efter månad. Det har 
fötts både av en del hätska kritiker 
som fjärmat sig från kristendomen 
och av en del av kyrkans anställda. 
Varför har tro blivit ett fult ord? 
Betyder inte kristendom längre tro på 
en Frälsare?

Under den senaste vintern har 
man t.o.m. från kyrkans högsta 
ledning fått höra att ”tron” inte 

är centrum för kyrkans arbete. I sitt öpp-
ningstal i kyrkomötet slutet av senaste år 
skiljde ärkebiskop Mäkinen målmedvetet 
tron, bekännelsen och Kristus från var-
andra. Vid årsskiftet gav tidningen Hel-
singin Sanomat utrymme åt den svenske 
biskopen, med finländska rötter, Lennart 
Koskinen. Koskinen ifrågasatte trosbe-
kännelsens betydelse för kyrkans förkun-
nelse idag. I början av detta år kom biskop 
Luoma att säga vid biskopens frågetimme 
på tidskriften Perustas teologdagar att 
kyrkans uppgift inte är att kräva tro av en 
döpt kristen.

Satserna har givetvis alltid en större 
bakgrund. Här är inte avsikten att analy-
sera vad respektive citat har inneburit i 
talarens vidare sammanhang. Däremot är 
det nödvändigt att fästa uppmärksamhet 
vid vad för ett intryck sådana uttalanden 
ger i det offentliga samtalet. Även om en 
del av satserna skulle vara olycksfall i ar-
betet, är slutresultatet utan mening.

I tro

Tro är den viktigaste termen i Nya testa-
mentet för den kristliga identiteten. I Jesu 
mest kända programförklaring heter det 
genast i början av evangelierna: Omvänd 
er och tro evangelium. Till syndare och 
sjuka som kom till Jesus säger han: din tro 
har frälst dig. Och Jesus säger i slutet av 
Markusevangeliet: Den som tror och blir 
döpt skall bli frälst, men den som inte tror 
skall bli fördömd.

Paulus är trosrättfärdighetens apostel. 
“Men den som utan att bygga på gärning-
ar tror på honom som förklarar den ogud-
aktige rättfärdig, honom räknas hans tro 
till rättfärdighet.” (Rom. 4:5). Det unika 
med tron är att den ges som en gåva till 
onda och opålitliga människor.

Här är Pauli underbara, från alla bind-
ningar och mänskliga manipuleringar fria 
budskap: “Ty av nåden är ni frälsta genom 
tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 
inte på grund av gärningar, för att ingen 
skall berömma sig.” (Ef. 2:8,9).

Trosrättfärdighetens arv

Just denna betoning i den kristna tron är 
viktig för oss lutheraner. Den av Luther 
ledda reformationen innebar först och 
främst att återvända till budskapet om 
trosrättfärdigheten. Beskedet till förkun-
nare som ställde lagiska krav och som 
tröttade ut människorna var klart: av tron 
allena, av nåden allena – sola fide, sola gra-
tia.
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Tron är inte ett krav. Ordet tro är den term, 
med vilken predikoämbetets innehavare bäst 
kan beskriva frälsningens djupaste budskap. I 
det offentliga samtalet har det dock framgått 
att dispyten gäller en alldeles speciell aspekt. 
En del av kyrkans ledare är rädda för att man 
på döpta medlemmar av kyrkan skall ställa 
några andra krav än enbart medlemskapet. 
Detta samtal leder dock in på fel väg och det 
måste korrigeras.

Om en pastor fruktar att talet om tron leder 
till krav eller lagiskhet, är han inte värdig sin 
herdeuppgift och hans studier har blivit be-
klagligt på hälft. Just undervisningen om tron 
på en Frälsare befriar människorna från den 
skenbara självförändringens och det självcen-
trerade utvecklandets spiral. Att tiga om tron 
är den värsta lagiskheten.

Därför gäller tron individen. Teologi är inte 
sociologi. Enligt Bibeln är tron en mycket per-
sonlig sak. Om en teolog börjar bli rädd för att 
tron är alltför personlig, måste han komma i 
kris. Den kristnes enda kännetecken är att han 
känner igen Kristus.

Reformationens fäder kunde skickligt skilja 
mellan å ena sidan kyrkans yttre institution 
och dess funktioner och å andra sidan “den 
sanna kyrkan”, som är Kristi kropp. Förkun-
narnas uppgift är inte att dölja denna skillnad, 
utan att på dess villkor förkunna evangelium. 
När trosrättfärdighetens budskap är på sin 
plats, får människor, som döpts till kyrkans 
medlemmar, med gott samvete tro på världens 
Frälsare och bekänna honom.

Av nåden allena

Det är särskilt beklagligt om man med bistånd 
av kyrkans ledning antingen medvetet eller av 
misstag skapar ett sådant intryck att tron är ett 
slags extra uppdrag, som krävs av döpta män-
niskor. Det skulle ge näring åt uppfattningen 
att varje döpt människa slutligt är redo för 
himlen oberoende av vad som sker i hans el-

ler hennes liv. Det är den katolska kyr-
kans uppfattning, som reformationen 
målmedvetet förkastade.

Enligt den katolska kyrkans medel-
tida uppfattning är människan nog i 
princip en syndare, men hon får i do-
pet del av den frälsande nåden. Efter 
dopet är människan syndfri och kom-
mer genom skärselden till himlen, om 
hon inte faller i någon dödssynd. Re-
formationens uppfattning är mycket 
mera realistisk. Kristi frälsning inne-
bär att den ogudaktige blir förklarad 
rättfärdig. Det onda begäret, köttets 
sinne, förblir  i människan. Därför är 
ett liv i tron och nåden ett liv i dag-
lig bättring och tro. Just av detta föl-
jer glädjen och friheten i en kyrkans 
medlems liv.

Vår kyrkas predikoämbetes upp-
drag är att leda kyrkans medlemmar 
till en enkel katekestro i vardagen. 
Kristus själv, som genom den Helige 
Ande ger sin nåd och sin förlåtelse till 
en troendes hela liv, gör det möjligt 
att dagligen bekänna sina synder och 
lägga av dem.

Foto: Kirsi Sell
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Vår-
konserten
Bilder: Hilpi Jenu

Sjung till HERREN en ny sång, 
sjung hans lov från jordens ände.

           Jes. 42:10

Det Heliga Hjärtats kapell 
gav en fin inramning åt de 
unga och litet äldre sti:arnas 
framträdanden.

I konserten sjöngs 
många unisona 
sånger, och såsom 
av bilden framgår 
är det största allvar 
(“tarkkaa puuhaa”) att 
spela i Housebandet.

Jouni Anttila, Tomas Garaisi, 
Markus Mäkinen-Taina och blues
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Henrik spelade ”Blinka lilla stjärna” i 
många olika variationer, av vilka kanske 
sibeliusvarianten fick de största applåderna.

Ann-Kristin Perret 
sjöng i konserten 
tillsammans med 
Tuomas Salo en av 
Henrik komponerad 
psalm ur den 
finlandssvenska 
psalmboken.

Ett varmt tack till alla medverkande! 
Vår gemensamma vårfest stannar i 
minnet som en avslappnad och också 
inspirerande avslutning på terminen.

  Henrik, Kirsi och Timo

Vid pianot sjunger Essi Tuomala, 
flöjtist är Leena Eerola och cajon 
spleas av Tomas Garaisi.
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Sommarhälsningar från en 
fundamentalistisk rörelses högkvarter

För fem månader sedan for jag till Bob Jones 
University för att avlägga en M.A. Bible -examen. 
Bob Jones är beläget i South Carolina, och det är 
känt som USA:s mest konservativa universitet. 
Vardagen här skiljer sig från den finländska 
närmast på två sätt. För det första grundar sig 
det amerikanska utbildningssystemet långt på att 
plugga. Studierna är mekanisk utantillsläsning. För 

det andra är livet på Campus kollektivt. Den största delen av studerandena bor 
på samma Campus, och livet tillsammans påminner litet om armén.
Den andligt sett största skillnaden är de obligatoriska gudstjänsterna. 
Studerandena skall delta i gudstjänster sex gånger i veckan. Dessutom hör 
”outreach” till teologiestuderandenas studier. Det innebär att studerande skall 
börja sin andliga tjänst redan under studietiden. Jag deltog under min första 
studietermin tio gånger i gatuevangelisation. Ett praktiskt andligt arbete gjorde 
mig enbart gott.
Allt teologiskt studium har varit till nytta. I exegetiken ges en vidare helhetsbild 
av hela forskningsområdet. Man forskar på många olika sätt, medan Helsingfors 
universitet representerar en skola, inriktning. Den finska teologin är enligt min 
mening lösryckt från den större globala diskussionen.
På kursen i systematisk teologi måste vi formulera trossatser (”doctrinal 
statement”) om olika temata. Detta hjälper studeranden att få grepp om sin egen 
tros innehåll och problemområden.
Jag blev på nytt intresserad av grekiska, när jag i början mot min vilja måste 
läsa en fördjupad kurs i grammatik. Utan fördjupad kurs är kunskaper i 
grekiska språket inte till stor nytta. Det är enligt min mening inte bra att göra 
anmärkningsvärda läromässiga tolkningar utgående från grekiskan utan större 
insikter i språket.
Att studera här har varit mycket tuffare än värnplikten. Jag har inte någonsin 
prövats så som här. Studietakten har varit så intensiv att jag inte alltid ens har 
hunnit tänka, för att inte säga oroa mig. T.ex. under de senaste tenterna sov jag 
under tre dagar endast 10 timmar. Utöver den intensiva studietakten har jag hela 
tiden varit tvungen att överträffa mig själv. Universitets kärnprincip lyder: ”Build 
faith, challenge potential, follow Christ,” (att uppbygga tron, att utmana det som 
står till buds, att följa Kristus) är ganska träffande. 
God Bless!
Joni Niemi
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på adresslappen på baksidan av 
varje nummer av hörnstenen.

Tack, kära läsare för dessa drygt sju år! Nu kommer teol. 
dr Ville Auvinen, med rötter i den evangeliska rörelsen, 
att fortsätta verket. Jag vädjar till Er alla om fortsatt stöd 
och fortsatt förbön. Genom att Ville Auvinen är bosatt i 
Åbo, har studerat vid Åbo akademi och fortsättningsvis 
har nära kontakter med Åbo akademi, kommer också STI 
förhoppningsvis att i ökande grad kunna stöda svenskspråkiga 
teologiestuderande. Därför är det angeläget att också vi 
svenskspråkiga stöder Teologiska institutet i Finland.

Gud välsignelse Er alla! Väl mött i olika sammanhang! Uppdraget fortsätter på 
annat sätt enligt vad Gud ger nåd, tid och krafter!

       Henrik Perret
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Förtrösta då på HERREN,
ty HERREN, HERREN är 
en evig klippa.

    Jes 26:4

Pärmbilder: 
Rolf Wiiala

Se på himlens fåglar. De sår inte, 
de skördar inte och samlar inte i lador, 
och ändå föder er himmelske Fader dem. 
Är inte ni värda mycket mer än de? 

   Matt. 6:26
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