Personligt
Livet är meningslöst utan Gud
Matti Sartonen, teol. stud, kommer emot mig
i Bibelinstitutets aula. Det finska bibelinstitutet är hans andliga hem, liksom det varit för
hans familj i flera generationer. Mattis mors
morfar, pastor Kustaa Saarilahti, var en av
grundarna till Bibelinstitutet. Matti berättar att
han kom till tro under skriftskolan i Vuokatti
och nu studerar han teologi.
”Jag blev färdig tradenom år 2004 och jag
jobbade två år med logistik, men började fundera på om jag ändå borde studera teologi. Nu
studerar jag andra året, och jag har inte ångrat
en enda dag.”
Han har inte helt och hållet lämnat sitt forna yrke, för han undervisar i marknadsföring
och logistik i ett handelsläroverk.

bibelinstitutets ungdomsverksamhet. På
fritiden spelar han
innebandy med sina
vänner från skoltiden. Han är också med
i Studentmissionens, Såningsmannens och
bibelinstitutets teologkrets, vars avsikt är att
hjälpa teologiestuderanden att växa in i andligt
arbete. Dessutom är han intresserad av bilar,
särskilt av Mercedes-Benz.
”Arbetet, studierna, uppgifterna som frivillig arbetare och hobbyn gör att livet ibland
känns kanske hektiskt”, säger Matti skrattande.

STI har en viktig plats

”Gud är grunden för mitt liv, ungefär som för

Tacksam för livet
Predikaren. Livet skulle vara fåfängt utan Gud.
Predikaren var framför allt en stor realist, som
förstod vad livet egentligen handlar om. Men
Predikaren förstid sig också på meningen med
det världsliga livet. Han var en vis man. I livet
finns mänga orsaker att glädja sig och att vara
tacksam för allt som vi har fått. Både i sorg och
glädje är det viktigt att minnas att allt kommer
ur Guds hand. Utan Honom är allt fåfänglighet.”
Matti upplever att han är kallad att bli församlingsherde. I detta skede finns det många
öppna frågor med tanke på nuläget och framtiden inom kyrkan. ”Jag hoppas framför allt att
vår kyrka också i framtiden skall få vara Kristi
kyrka. Annars har kyrkan inget värde”, konstaterar Matti. Han vill uppmuntra teologerna
att hålla fast vid det som Bibeln lär och utlovar.
”Trots att det nu känns besvärligt har Gud också
förr visat vägar framåt. Vi får lita på att Han har
omsorg om sitt folk. Jag hoppas att Gud skulle
visa mig min plats och ge mig mod att gå den
rätta vägen.”

STI har för Matti varit en plats där han fått möta
människor som tycker att den klassiska kristendomen och en bekännelsetrogen teologi är
viktiga. Matti tror att STI kommer att få en allt
viktigare roll i framtiden, när STI vill erbjuda
Kristus-centrerad teologi, för den undervisning som ges i teologiska fakulteten är inte tillräcklig. Dessutom tycker Matti att STI har en
viktig uppgift i att vara en förenande länk mellan väckelseorganisationerna.
”Det är viktigt att olika organisationer och
väckelserörelser kunde samarbeta för Guds
rikes sak, trots att man kan se olika på några
frågor. Samarbetets betydelse ökar i detta läge
när så mycket tryck kommer utifrån och man
alltmer utsätts för skarpa skott. Till all lycka
är man nu positivt inställd till samarbete och
inom STI råder en god anda”, vilket är något
Matti är verkligt glad över.

En ung mans fartfyllda liv
Matti är vid sidan av studierna med i tidningen Perustas redaktion och frivillig arbetare i
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