personligt
Den förlorade sonen studerar Ordet
Teologins utmaningar

- Under sommaren medan STI var stängt
märkte jag att jag fick ledsamt efter Institutet. Här finner man alltid sådana som man
kan samtala med om teologin och om annat
som berör livet. Man måste konstatera att
STI gör studielivet till liv.

Teol.stud. Dani Puolimatka är nu en tred-

je årets studerande. Han ger intryck av att
vara mycket omsorgsfull och målmedveten
i sina studier. Men det var inget lätt val för
Dani att börja studera teologi. Prästkallelsen förde honom in i en dogmatisk kris och
den tvingade honom att fördjupa sig i den
lutherska kyrkans lära.
- Jag läste Bibeln och bekännelseskrifterna jämsides och jag jämförde dem för att
se om de stämde överens. Jag blev verkligen tvungen att fundera, att be och studera Bibeln innan jag fick visshet om att den
lutherska läran verkligen överensstämmer
med Bibeln. Det var i synnerhet läran om
dopet och om den trälbundna viljan som
inte föreföll förnuftig, men jag kom inte
ifrån att de stod i överensstämmelse med
Bibeln. Och under minst ett halvår funderade jag över ämbetsfrågan, konstaterar
Dani.
- Det har varit en kamp för mig att inte
låta mitt förstånd gå över bibelordet. Så har
jag fått lära mig att godkänna att det finns
frågor som jag inte finner svar på.
- STI är en verkligt betydelsefull plats
för mig själv men också för mina studier,
och det är jag tacksam för. Här finns ett gott
bibliotek, en högklassig undervisning och
framför allt trevliga mänskor, av Timo och
Henca kan man fråga vad som helst, säger
Dani småleende.
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Framtidsdrömmar och planer
Fritiden ägnar Dani bland annat åt musiken.
- Förr spelade jag trummor i flera olika
band. För tillfället spelar jag egentligen ingenstans, förutom där hemma där jag trakterar synt och gitarr. Men musiken har jag
trots det nära hjärtat.
- Tidigare kunde jag ha påstått att mitt
intresse var att läsa teologisk litteratur,
men numera kan man väl inte kalla det ett
intresse.
Av studierna har Dani kvar ungefär tre
år. Denna höst börjar han i ett ”kand-seminarium” som behandlar Paulus teologi. Dessutom har han andra planer för det
närmaste året. Endast några dagar före intervjun förlovade sig Dani med sin flickvän
Anna-Pauliina. Dani drömmer också om
att flytta bort från huvudstadsregionen
trots att han har bott i Esbo under största
delen av sitt liv.
- Livet här är alltför hektiskt och oregelbundet och här finns för mycket folk,
konstaterar Dani.
- Jag drömmer också om att någon gång


få studera vid Missouri-synodens prästseminarium och att få förverkliga min kallelse till präst. För närvarande förefaller den
kyrkliga situationen sådan att den enda
möjligheten att få utföra en pastors uppgifter ser ut att vara i Lutherstiftelsen, berättar Dani.

- Om kvällarna läser jag alltid någon
Psalm och andaktslitteratur. De ger mig
tröst och trygghet i livet, säger Dani.

Mariliina Metsävirta

Den förlorade sonens återkomst
- För mig är tron liktydig med frälsning
från helvetet. Redan i dopet fick jag ta emot
trons gåva och som barn fick jag en andlig
uppfostran, men jag har som yngre också
levat den förlorade sonens liv. Vid övergången från lågstadiet till högstadiet började
jag härja och göra alla slags
dumheter ända fram till mitten av gymnasietiden. Men
redan i lågstadiet hade jag
börjat läsa Bibeln och hade
redan hunnit halvvägs. Som
gymnasist fick jag plötsligt
tanken att slutföra läsningen eftersom jag hade börjat.
Småningom började ordet
påverka mig och tron började
återvända. Det var ingenting
som skedde plötsligt utan
tron grep tag i mig allt mera,
berättar Dani om sitt liv.
- Slutligen kom jag nästan som av misstag med på
Folkmissionens ungdomskvällar. Tillsammans med
pappa började jag besöka Bibelinstitutets gudstjänster.
Senare har jag hittat ett andligt hem i Lutherstiftelsens
gudstjänstgemenskaper.
Nuförtiden försöker Dani
hålla fast vid en daglig bibelläsning.
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