Perret fjärde i biskopsvalet
Första omgången i biskopsvalet i Borgå

angreppen på Perret i medierna strax före
valet. I Finland är vi inte vana vid att medierna plockar ut en kandidat ur skaran
och börjar pressa honom med sådant som
hör hemma i fantasins värld. Man angrep
t.o.m. hans gamla familjeföretag med hänvisning till ekonomiska trassligheter trots
att bolagets alla bokslut alltid har granskats
och godkänts av en utomstående revisor.
Trots att det snabbt visade sig att anklagelserna var falska fick Perret smaka på ett
hugg och slag av en sensationsjournalistik
som är så typisk för vår tid.
Medierna förvrängde också i övrigt valet på
populistiskt maner. Om
man skall tro på tidningarna och televisionen
har kyrkan idag bara två
frågor som berör substansen och det är kvinnopräster och välsignelse av homosexuella par.
Förgäves söker man i
tidningarna efter andra
budskap eller åsikter.
Det är skada om man
väljer en biskop utan några som helst teologiska
förutsättningar när det
gäller synen på frälsningen, kyrkan och Bibeln. Ur Teologiska institutets synvinkel är
det uttryckligen frågorna om substans som
skulle ha varit avgörande. Det är därför
som vår generalsekreterare betonade sådant inför valet. Det som sist och slutligen är
viktigt är endast: Representerar biskopen
Jesu sak eller sin egen.

stift hölls i början av september och vår
generalsekreterare Henrik Perret kom på
fjärde plats. Mest röster fick Björn Vikström och på andra plats finns Sixten Ekstrand. Den andra valomgången avgör utgången. Perret var med redan i biskopsval
för tredje gången eftersom han hade lovat
ställa upp som de konservativas kandidat.
Valet var mycket jämnt och efter Vikström
fanns de tre följande kandidaterna inom
15 röster. Man förutspår ett spännande val
eftersom ingendera av de två som går till
andra omgången har en
klar majoritet.
Att en s.k. konservativ kandidat är med i valet är viktigt redan i sig
själv. Han kan representera den rätt stora opinion som finns i stiftet och
föra fram åsikter som
bemöter andra uppfattningar. Av kandidaterna
har Vikström berättat att
han både samhälleligt
och kyrkligt är rätt liberal. Delvis torde detta betyda att han har en
ungdomlig inställning
till nutida frågor såsom globalisering och
ekonomi.
I valet representerade Perret en teologisk inriktning. Enligt honom hör det till
biskopens uppgifter att övervaka det teologiska innehållet i kyrkans budskap. Därför
har Perret försvarat den bekännelsetrogna
uppfattningen i många av de ämnen som
har debatterats i vår tid. Uppenbarligen
var det dessa spänningar mellan åsikterna
som förorsakade de förvånansvärt hårda
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