PERSONLIGT
Lauri Vartiainen – med i STI redan för
institutet grundades
Text: Martti Pyykönen
Verksamhetsledare för Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet Lauri Vartiainen
är passionerad om patristik, medlem i STI:s styrelse och en av de första
studerandena som kom med i STI:s verksamhet. Lauri Vartiainen vill utrusta
både nya och gamla studeranden till ett nytt läsår med att uppmana dem att
fundera och diskutera, för att visheten skulle öka.

En av de första studerandena i STI

– Jag kom till tro med buller och bång år 85
medan jag var i militären. Tanken var då
att jag skulle studera biologi men via olika
omvägar mognade tanken att studera teologi i stället, berättar Lauri Vartiainen om
inledningen till sina teologiestudier.
När Lauri Vartiainen påbörjade sina
studier fanns STI inte ännu till. Det hindrade ändå inte att likasinnade studeranden samlades.
– Då fanns redan en slags föregångare
till STI. Nuvarande medlemsorganisationer upprätthöll kaffestunder och föreläsningsverksamhet till stöd för teologi
studier. En förmiddag satt vi på kaffe och
Eero Junkkaala läste högt i ett brev han
hade fått samma dag från biskop Rimpiläinen. I brevet lovade biskopen ställa upp
som första ordförande i det nygrundade
STI:s styrelse. Jag var alltså med i STI:s
verksamhet redan före STI egentligen
fanns, skrattar Lauri Vartiainen.
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Nästa vår hade STI fått sin utformning. I
hyrda utrymmen på Norra Järnvägsgatan
fanns ett litet kafferum, bibliotek och byrå.
Lauri Vartiainen ombads snabbt att ställa
upp som medlem i studeranderådet.
– STI:s studeranderåd var den enda organisationen där jag hann vara aktivt med
under mina studieår. Men under dessa år
hann jag vara aktiv i hela tre olika adresser där STI vistades då, kommer Vartiainen ihåg.
När STI flyttade till Barnhemsgränden
fick studeranden mycket mera utrymme.
Lauri Vartiainen hade i stil med många andra studeranden ett eget bås för att skriva
pro gradu och förbereda sig för boktentamen. Lauri Vartiainen mötte ändå ett stort
problem när han blev färdig magister.
– Jag blev färdig mitt i 90-talets recension. Då fanns tiotals magistrar i kö i land8

skapsstiften. I Helsingfors var de hundratals. Jag blev på ett sätt licentiats
studeranden mot min vilja. Då hade
STI redan flyttat till nuvarande adress
på Kajsaniemigatan och den fungerade
som bas för mina fortsatta studier.

Påbyggnadsstudier
Lauri Vartiainen berättar att STI:s verksamhet liknade redan då dess nuvarande verksamhet. Institutet erbjöd til�läggsföreläsningar, bibliotek, läsplatser,
kafferum och sällskap och kamratstöd i
form av diskussioner.

Lauri Vartiainen välsignades till verksam
hetsledare i Finska Bibelinstitutet på dagar
för andlig fördjupning (HSP).
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Intresserad av kyrkofäder
I dag vidkänns Lauri Vartiainen som en
man som är passionerad om patristik dvs.
forskningen om kyrkofädernas tid och
teologi. Intresset för kyrkofäder väcktes
när huvudämnen presenterades vid teologiska fakulteten.
Ingen av seminarierna väckte mitt intresse förrän Gunnar af Hällström som
allra sist presenterade fakultetens första
seminarium i patristik någonsin, där Simo
Kiviranta verkade som assistent. Då visste
jag vart jag var på väg, belyser Lauri Vartiainen.
Inom patristiken intresserar sig Vartiainen speciellt i första och andra århundradets kyrkofäder och hur de tänkte då.
- Ofta får man höra att i början fanns
det Jesus och apostlarna och sen försvann
allt det goda, tills man 1900 år senare upptäckte det igen. Liksom Jesus och apostlarna hade haft en annan undervisning

än kyrkan senare. Men de tidiga kyrkofäderna har helt samma ”spirit” som i
Bibeln. T.ex. är det möjligt att konstatera
att sakramentsläran var helt luthersk då,
skrattar Lauri Vartiainen.
Nu när kristen enhetskultur är bruten
blir kyrkofädernas budskap igen aktuell. Lauri Vartiainen ser många samband
mellan vår egen tid och de tidiga kristna
århundraden.
Lauri Vartiainen vill uppmuntra både
nya och gamla studeranden till ett läsår
med glädje.
– Svälj ingenting utan att tugga på det
först. Ta reda på, diskutera och dela med
dig det som du har lärt dig med dina vänner. Då ökar visheten och det föds teologi,
avslutar Lauri Vartiainen.
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