personligt
Man får komma till Guds famn
Gud talar

len med Nya testamentet som jag läst. Jag
viftade med det åt min arbetskamrat och
ropade: Visste du att Jesus lever!”, minns
Hannu och ler.
Snart gick jag också till Tölö kyrka och
där blev jag väl mottagen.

Hannu Äimänen, hemma från Åbo, är
nu en jurist som bor i Tölö tillsammans
med sin fru och sin hund (dalmatiner)
Jaska, berättar att det faktum att han blev
jurist i hög grad berodde på hans far. Han
studerade vid sidan av sitt arbete och blev
vicenotarie i Åbo. Att komma till tro blev
däremot en lång process.
”Gud talade till mig under åtminstone
tre år. En gång i banken berättade en av
våra sekreterare att hon läst Bibeln fem
gånger från pärm till pärm. Då blev också
jag intresserad. År 1979 blev jag sjuk och
efter olika skeden förlorade jag helt och
hållet tron på Gud. Tre år senare var jag ute
och åt med en arbetskamrat, som berättade att han var troende och bad om att få be
för mig. Jag blev rädd och förstod intuitivt
att mitt förhållande till Gud inte var i ordning. Jag kom senare i en väldig syndanöd
och började ofta promenera på kyrkbacken
i Tölö. Då förstod jag ännu inte att syndernas förlåtelse är en gåva som man får,
jag försökte likt en jurist förhandla med
Gud.”
”En gång i mitt arbetsrum förstod jag
slutligen att också alla mina synder hade
försonats på Golgata kors och att jag alltid
utan att ha fått det klart för mig hade sökt
den levande Guden. Jag mötte Kristus vid
mitt arbetsbord som Industrialiseringsfondens jurist. Jag hoppade upp från stoHörnstenen 6/2008

Från Ordets hörare till
Ordets förkunnare
Hannu började delta i olika sammanhang
där troende människor samlades, lyssna
till förkunnelsen och började också själv ta
ansvar för andliga uppgifter, mm. Gideoniterna och i Kriisipalvelu (Kristjänsten).
Hannu kommer ihåg att det gjorde ett djupt
intryck på honom att Tölö kyrka alltid var
fullsatt när Helsingfors bibelskolas lärare hade bibelundervisning. Han lyssnade
till undervisningen också på bibelskolan.
Hannu blev inspirerad och började senare
också själv hålla bibeltimmar och avlade
predikoexamen år 1995.
Hannu var så intresserad av teologi, att
han började studera teologi vid Helsingfors
universitet år 1998, och genom det kom han
i kontakt med STI. Nu har han varit med i
STI:s arbetsutskott under ett drygt år.
”När jag första gången kom till STI, var
det ännu beläget på Barnhemsgränden. Jag
hörde på Eero Junkkaalas och Timo Eskolas undervisning och frågade dem om kallelsen. Jag tycker att STI på ett viktigt sätt
stöder dem som studerar vid universitetet.


STI utgör ett samtalsforum och här får man
lyssna till god undervisning”, säger Hannu
berömmande.

bibelskola och undervisar och predikar i
kyrkor och vid andliga möten.
”Ibland frågar människor om det inte är
en konflikt att vara en troende jurist. Enligt
min mening föreligger ingen konflikt, för
jag tror på en rättvis Gud”, säger Hannu.
”Jag hoppas att jag under mitt liv ska få
föra så många människor som möjligt till
Kristus och att jag ska kunna hjälpa människor i deras problem. Jag vill rent praktiskt kunna utföra saker och berätta för
människor att till Guds famn får man komma också om man är svag, eller hur man än
har det.”

I Guds ledning
Hannu berättar att han ofta ber Gud om vishet i livet. Han grundade sin juridiska byrå
år 2004 efter att i tretton år ha varit delägare i Kristit lakimiehet Ky (Kristna jurister
Kb). Han upplevde en klar Guds ledning
att grunda sin egen byrå. Han hade redan
1985 fått en vers ur Jeremia, 4:3, där det
står ”bryt er ny mark”. Detta skedde fem
år senare i och med Kristna jurister. När
han grundade sin egen byrå på Elisabetsgatan fick han tre uppmuntrande verser ur
Bibeln och dessutom som skatteåterbäring
pengar som behövdes. Vid sidan av arbetet
planerar Hannu tillfällen för Helsingfors

Mariliina Metsävirta
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