Personligt
Severi Laakso vill förmedla Guds kärlek
i ord och ton
Text: Martti Pyykönen, foto: Tuomas Merilahti

Den 26-årige Severi Laakso – bekant från Teologiska institutets kafferum
och korridorer – beskriver sig själv med hjälp av tre ord: teolog, musiker och
livsfunderare.
Severi berättar att grunden för allt är att
fundera på livet. För honom personligen
tar det sig för tillfället uttryck i teologi och
musik.
– Jag studerar både vid Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet och
vid Sibeliusakademin. Teologin ger mig
näring och stöd inför det andliga arbetet,
som jag känner en stark kallelse till. Samtidigt har jag fått musikens gåva i arv, varför jag vill ta reda på hur jag kan förvalta
det pundet.

främst akustisk gitarr som gäller, eftersom
den så lätt följer med från en plats till en
annan. I Tammerfors fungerar Severi också som gitarrlärare inom församlingarna.
Också på somrarna har Severi, i egenskap av sommararbetare, hunnit musicera i kyrkans tjänst. Men han har också
hunnit jobba som sommarteolog. Särskilt
värdefull har han upplevt Finska missionssällskapets kurscenter Päiväkumpu,
vilket är det ställe där han fått pröva sina
vingar som musiker och teolog. Inspirerad av dessa erfarenheter fungerar Severi
numera som en av de musikansvariga i
Missionskyrkan, i egenskap av kantor.
Utöver mässmusicerandet är Severi med i
tre musikensembler: i Jakaranda som spelar afrikansk musik, i Starwar som spelar
rockgospel och i Tunturipelimannit som
spelar folkmusik.

Musik som inspirerande
dimension
Att vara musiker innebär för Severi framför allt mod att leva och att tolka musik
utifrån sin egen själ och person, och att
därigenom hjälpa andra med de möjligheter som musiken erbjuder. Severi har gillat
att spela musik ända sedan barnsben. Vid
Sibeliusakademin studerar han på musikpedagogiska avdelningen med “folkmusik-fiol” som huvudinstrument, men
han har även prövat på allt ifrån elgitarr
till blockflöjt. I församlingsarbetet är det
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En teolog funderar på människans
förhållande till Gud
– Som teolog är jag oundvikligen expert
på döden. Det innebär också att jag är intresserad av allt det som under årtusen6

dens lopp har blivit sagt och skrivet som
svar på frågan om människans förhållande till Gud. Jag är inte särdeles flitig
att läsa, men jag försöker att förstå Bibeln
och det mest väsentliga i det som kloka
teologer har tänkt ut. Jag försöker förstå
mig på vår samtids behov men också den
långa tradition som vi lever i. Och när jag
plötsligt kommer till insikt om någonting,
säger Severi, då väcks inom mig en mission – en längtan efter att få dela med mig
av den insikten även till andra.
Severi är intresserad av Bibelns budskap. Han vill vara med om att sprida
budskapet om Kristi försoningsverk och
om Guds frälsningsplan. Rent konkret bekantar han sig för tillfället med Bibeln via
Facebook, där han har dragit igång ett bibelläsningsprogram vid namn ”Kultaisen
Raamatun lukuohjelma”. Syftet med programmet är att via telefoner och datorer
förmedla Bibelns uppmuntrande budskap
till människor mitt i deras vardag. Severi
väljer varje dag ut en bibelvers, som var
och en sedan i sin tur kan sprida vidare.
I början av teologistudierna erbjöd
Teologiska institutet genom sina föreläsningar på intressanta perspektiv på teologin. Numera, i tider av gradu-skrivande,
har Severi svårt att hinna delta i dessa föreläsningar. Däremot dyker han fortfarande upp när det är andakt och kaffepaus.
– För mig är detta ett vardagsrum mellan universitetet och hemmet, en rastplats
mitt i vardagens brådska. Det tråkiga är
att många av mina studiekamrater går förbi ytterdörren här nere, utan att någonsin
hitta vägen in, säger Severi.

Framtidsvisioner
Tids nog, när studierna väl är avlagda,
hoppas Severi att han skall få vara med
och tjäna Kristi kyrka på sitt sätt, antingen
i Finland eller utomlands. Hittills har Severi varit ute på missionsfältet i Estland,
där han har ordnat musikverksamhet. Dit
kommer han nog att återvända. Å andra
sidan upplever Severi också en kallelse till
prästyrket. Bara Gud vet vad framtiden
för med sig.
– Jag är ännu ung och tror att livet på
många sätt kommer att forma mig och
mina tankar. Jag tror inte att jag blir någon
stor dogmatiker, såsom Thomas av Aquino. Men jag har kanske andra gåvor och
färdigheter, kanske till att bli själavårdare.
Jag vill hjälpa mina medmänniskor att
komma underfund med vad deras uppgift
är här i världen.
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