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Borgå stift under min ledning

Den beredskap som jag har fått via min tro, min utbildning och via min arbetserfarenhet innebär
att jag kan ge Borgå stift en trygg och säker utveckling och som är baserat på Guds ord och
bekännelseskrifterna, trots påtryckningar från olika håll. Den lagstiftning som kyrkan har
känner jag väl, det innebär att jag kan argumentera och föra en dialog med olika parter och när
situationen så kräver att också motivera min ståndpunkt utifrån Kyrkolagen eller
Kyrkoordningen.

Detta

ger

stiftets

kyrkoherdar

och

övriga

anställda

samt

församlingsmedlemmarna en trygghet i att de kan bli behandlade rättvist i olika typer av
frågeställningar. Jag är ett starkt stöd för kyrkoherdarna, de behöver ett gediget stöd i arbetet
att lotsa församlingarna i en tid av stora förändringar. Det är förändringar som också innebär
svårigheter av olika slag. I detta arbete krävs ett förändringsledarskap och jag är själv en
förändringsledare och jobbar på min fritid för närvarande med forskningsuppgifter kring
ledarskap och är en ledare som har mitt ankare fast i Kristusklippan.

Bönen och Bibelläsningen i församlingarna bör stärkas och i det arbetet vill jag vara aktivt med,
genom att skapa möjlighet och utrymme till det i olika sammanhang, också möjlighet till dialog.
Jag vill ge utrymme för olika trosriktningar bland församlingsmedlemmar och bland
personalen. Präster med en traditionell ämbetssyn bör ha möjlighet att verka i kyrkan på ett
fullvärdigt sätt och jag vill också ge utrymme för att prästviga teologer med den ämbetssynen.

Vi behöver troende medarbetare av olika slag, kvinnor och män och med olika teologiskt
synsätt, för så är det också bland medlemmarna, det är något som vi som anställda eller
förtroendevalda inte ska likrikta. Vi kompletterar varandra. Det är en del av den ödmjukhet och
barmhärtighet samt lyhördhet för människan som vårt samhälle behöver. Detta för att motverka
den hårdhet, okänslighet och ansiktslöshet som sprider sig till olika organisationer, nivåer och
sektorer, till exempel inom sjukvården. Samarbete och dialog med frikyrkliga bör få ett
utrymme i detta arbete, vi är ett i Kristus, vi behöver varandra.
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Vi får bokstavligen stanna upp, vända oss till, fästa blicken på Jesus Kristus, vår förebild och
Frälsare. Vi ska sprida kärlekens budskap, glädjebudskapet, evangeliet, inte bara med ord utan
med handling och gärning. Det förväntas av oss som helhetskyrka, stift och som församling i
en fallen, bruten och splittrad värld.

Jag vill medverka och sporra till glädje över evangeliet, att kunna glädjas tillsammans, att kunna
stolt presentera evangeliet och visa, andas Gud ord i vardagen. Vi ska räta på ryggarna och se
framåt med tillförsikt, glädjen i att vara Guds barn. Vi är alla, vad vi än gör i Kristi tjänst. Vi är
varandras tjänare, vi är Guds händer på denna jord, låt oss tillsammans vara stolta över det.

Till de kristna i Efesos skrivs på följande sätt i första kapitlet och verserna 17‒23:
Jag ber att vår herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och
uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni
kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga,
hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät
verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i
himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som
finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under sina fötter, och
honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten
av honom som helt uppfyller allt.

Låt oss be:
Käre himmelske Fader, vi kommer till dig i dag med öppna händer, förlåt oss våra synder och
överträdelser. Ta du hand om oss, ta du hand om alla människor på Borgå stifts område.
Församlingarna med sina anställda och församlingsmedlemmar, också alla de som inte är men
som kanske skulle vilja bli en Kristi lärjunge. Välsigna du Herre allt det goda arbete som utförs
på Borgå stifts område. Låt allt det gedigna arbete som görs bli till glädje och ge trygghet, men
också till insikt och förtröstan om att vi kan förlita oss på dig i varje stund och så få frid i hjärta
och sinne, och att få vila i Dig och i Ditt ord, i Dina löften till oss människor. Vi ber om detta i
Jesu Kristi namn, amen!
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