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Glad 
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ANDAKT

Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar 
och utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och synpunkter, 
kontakta informationssekreterare Alf Lindberg vid samfällighetens 
kommunikationsenhet, tfn. 2340 2238. Layout Roosa Salminen. 
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En middag som jag i tiden blev bjuden på, har i mitt liv kommit att bli en viktig 
markör för vad nåd är. Värden sparade inte någon möda för att ta väl hand om 
sina gäster. Middagen var väl planerad, maträtterna och dryckerna var utmärkta. 
Sällskapet kring bordet var gemytligt på ett otvunget sätt, som det är i vänners lag, 
fastän alla inte var så väl bekanta med varandra från tidigare.
  Men att tillfället har blivit en nådeupplevelse för mig beror inte på den goda 
maten, den gemytliga stämningen eller de glada anekdoterna. Det beror på att 
jag upplevde mig uppskattad och efterlängtad. Allting talade sitt tydliga språk: 
Välkomna hit! Trevligt att ni kunde komma!
  Denna man ville uttrycka sin uppskattning av och vänskap till oss gäster genom 
att ordna en så angenäm festmiddag som han bara förmådde. I sin omsorg om oss 
kom han också att blotta sig själv: Genom att bjuda in oss andra visade han vem 
han var, vad han kände och vad han ville. I detta sammanhang betydde det att han 
visade att han är vår vän och att han tycker om oss och att han vill umgås med oss. 
Det vägde mycket – mycket mera än den i och för sig goda maten.
  Mina tankar gick förstås till nattvarden och till Jesu liknelser om den himmelska 
festen. I vår kristna tradition blottar Gud sitt inre just genom att bjuda in till måltid.
  När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det 
var han. Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och 
han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, 
och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade 
då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt 
han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra 
lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, 
bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg 
på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” 
Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora 
fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.
  Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom vem 
han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, 
och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar 
sedan han uppstått från de döda. (Joh 21)
  De allra flesta i Helsingfors bor för sig själva. Kan du sprida nådens budskap 
genom att dela måltid med någon under påsk?

 Kristus är uppstånden! Glad påsk!
Kim Lück

Nådens måltid
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Miljön
Från början av året trädde en organisationsförän-
dring i kraft: Gemensamma kyrkorådet beslöt, 
den 13 juni 2013, att den svenska enheten upphör 
att existera och motsvarande tjänster i enheten 
förenas dels med det finska gemensamma 
församlingsarbetet. Det vill säga två prästtjänster, 
två familjerådgivartjänster, en byråsekreterartjänst 
samt en verksamhetsledartjänst för den 
svenskspråkiga Samtalstjänsten. Den svenska 
diakonitjänsten förblir i det finska gemensamma 
församlingsarbetet medan den svenska infor-
mationssekreterartjänsten förenas med den finska 
kommunikationsenheten.  Därmed bildas nya 
tvåspråkiga enheter. Målet med förändringarna, 
är en helt tvåspråkig kyrklig samfällighet, som 
man hoppas skall ge mer resurser också för det 
gemensamma svenskspråkiga församlingsarbetet.

Kandidatnomineringen har inletts
I Helsingfors finns ett utbud på omkring 
fyrahundra platser i kyrkans förtroendeorgan. 
Förtroendemännen, som blir valda i församlings-
valet för fyraårsperioden 2015-2018 kommer att få 
besluta om bland annat aktuella samarbetsprojekt 
i huvudstadsregionen.  Helsingfors kyrkliga 
samfällighets årsbudget är drygt 100 miljoner 
euro.
  Församlingsvalet är ett lokalt val, som anordnas 
vart fjärde år. För tillfället är församlingsvalet det 
enda riksomfattande valet, i vilket 16 till 17 åringar 
har rösträtt. Till kandidat kan en konfirmerad 
medlem av kyrkan, som fyller 18 år senast 
9.11.2014 och som är medlem i en församling 
senast 15.9.2014, ställa upp.

387 platser för förtroendemän
I Helsingfors finns 21 församlingar, som 
bildar en kyrklig samfällighet. Här väljer man 
förtroendemän till två olika organ:
- församlingsrådet, som leder den egna 
lokalförsamlingens verksamhet och -gemensamma 
kyrkofullmäktige, som leder hela den kyrkliga 
samfälligheten.
  Till gemensamma kyrkofullmäktige väljer man 
91 förtroendemän och till 21 församlingsråd väljer 
man sammanlagt 258 förtroendemän till de finska 
församlingarna  samt 38 förtroendemän till de tre 
svenskspråkiga församlingarna.
  För bägge val finns kandidatlistor skilt för sig. 
Samma kandidat kan kandidera i båda valen 
eller bara i det ena valet. Redan nu har man 
laddat ner på valets websida listor på kandidater 
i nyss grunadade valmansföreningar jämte 
kontaktpersoner. Minst tio av församlingens 
röstberättigade medlemmar kan grunda en 
valmansförening. Kandidatnomineringen avslutas 
den 15 september.
  Temat för församlingsvalet är ”Tro på det goda”. 
På detta sätt önskar man lyfta fram det goda arbete 
som görs i kyrkan. Man kan rösta på förhand den 
27-31 oktober medan röstningsdagen infaller på 
söndagen den 11 november, som är fars dag.
  Mer info: www.helsinginseurakunnat.fi/vaalit 
och www.helsingforsforsamlingar.fi

Alf Lindberg
informationssekreterare, 

Viestintä/Kommunikation

Tvåspråkig kyrklig 
samfällighet går till 

församlingsval

REDAKTÖREN 
HAR ORDET

I flera decennier har kyrkan talat varmt för miljön och 
sakta men säkert har ribban för det egna miljöarbetet 
höjts. Sedan början av 2000-talet har Kyrkostyrelsen 
delat ut miljödiplom till församlingar och samfälligheter 
som uppfyllt särskilda miljökrav. Helsingfors kyrkliga 
samfällighet fick sitt första miljödiplom 2005 och nyligen
fick samfälligheten miljödiplomet förnyat. 
  Enligt Elina Hienonen, miljöexpert vid Helsingfors 
kyrkliga samfällighet, har miljöarbetet inom kyrkan på 
senare år blivit allt mer systematiskt och om man i början 
koncentrerade sig på att ta fram sorteringskärl för sopor, 
betonas numera miljöfostran och ekoteologi. Med tydligt 
uppställda och nedtecknade mål har det blivit lättare att se 
till att målen uppföljs och att de gröna visionerna omsätts 
i praktiken. 
  I samfällighetens miljöstrategi för åren 2013–2017 står 
bland annat att Kyrkan i Helsingfors i egenskap av kristet 
samfund lever som en del av Guds skapelse i harmoni 
med sin omgivning. Hela miljöarbetet ses som en form av 
miljöfostran där man följer principerna för tacksamhet, 
respekt och det rimliga. Hörnstenar är etik, växelverkan 
och kontinuerlig utveckling.
  I miljöprogrammet för samfälligheten, där de strategiska 
målen beskrivs i praktiken, står bland annat att det hör 
till församlingens andliga basuppgifter att bära ansvar för 
skapelsen, slå vakt om och älska den. Vidare preciseras 
att man under de närmaste åren kommer att ordna fler 
evenemang för barn och unga, bland annat så kallade 
gröna skriftskolor, energi- och vattenförbrukningen 
skall följas upp med en kolkalkylator, plastmuggar och 
engångskärl kommer att användas endast i undantagsfall, 
begravningsplatsernas artrikedom skall kartläggas och 
användning av lätt trafik sporras.

Delade värderingar
Trots att miljöaspekterna har blivit allt viktigare inom 
kyrkan, vilar miljöfrågorna i församlingarna alltjämt 
på ett fåtal sakkunnigas, ofta projektanställdas eller 
utomstående konsulters, axlar. Enligt assistenten vid 
begravningsväsendet Heta Kiiski är idealet förstås att 
miljöfrågorna vore en självklar del av allt kyrkligt arbete, 
men redan nu kan kyrkans egna arbetare verka som 
miljöfostrare.
  – Kyrkan kan inta en viktig roll som diskret miljöfostrare. 
Bara genom att ställa i ordning ordentliga sorteringskärl i 
ungdomslokalerna kan kyrkan föregå med gott exempel.
Enligt miljöexpert Elina Hienonen delar miljöarbetet 
samma värderingar som flera av kyrkans övriga 
verksamhetsformer och till exempel värdesätter man 
inom både diakonin och miljöarbetet måttlighet och en 
tanke om att konsumtion inte gör en lycklig. Återvinning 
har blivit en viktig aspekt inom bägge domäner.
  – En människas skräp kan vara en annans guld och 
genom att att ge bort något som är överflödigt för en 
själv kan man ge något värdefullt åt någon annan, säger 
Hienonen.

  Inom missionen har man redan sett både sociala och 
praktiska problem som är relaterade till miljöproblem, till 
exempel fattigdom och brist på vatten som kommer sig av 
att öknen breder ut sig. 
  Också inom placeringsverksamheten ser Hienonen att 
kyrkan kan göra en värdefull insats, bland annat genom 
att undvika att placera i tobaks- och vapenindustrier samt 
genom att prioritera företag som bär ansvar för både 
människan, samhället och miljön.
  – Genom att stöda rättvis och etiskt hållbar handel kan 
kyrkan också göra en insats för mänskliga rättigheter 
världen över.

Ris och ros
Enligt Hienonen har Helsingfors kyrkliga samfällighet 
med åren blivit en hel del bättre på flera punkter. I 
flera församlingar ordnas regelbundna gudstjänster 
med miljöteman och inom barnarbetet är miljöarbetet 
redan helt integrerat. När det gäller anskaffningarna 
har miljömedvetenheten ökat, på begravningsplatserna 
erbjuds numera möjlighet att plantera perenner i stället 
för traditionella sommarblommor, pappersanvändningen 
har minskat och samfällighetens personalrestaurang 
använder en hel del ekologiskt odlade råvaror.
  – När det gäller städningen sköter vi oss till och med 
exemplariskt, eftersom alla rengöringsmedel och flera 
av städredskapen är miljömärkta. Men ännu går det att 
bli bättre och bland annat gäller det att involvera alla 
anställda inom samfälligheten i miljöarbetet. I dag finns 
stora skillnader i aktiviteten mellan församlingarna. I 
somliga församlingar finns ytterst aktiva medarbetare, 
medan andra församlingar sakta håller på att vakna till att 
miljöarbetet blivit en del av det dagliga arbetet.
  – Myten om att miljöarbetet är dyrt borde spräckas, 
för rättvisemärkta bananer är ofta lika dyra som andra 
bananer! Likaså är energisnåla lösningar ett sätt att 
minska kommande energiutgifter. Hur kunde vi få alla att 
inse vikten av att spara energi och inse att alla resurser 
som sätts på energi är bort från den övriga verksamheten?

Text: Wilhelm Kvist
Illustration: Roosa Salminen

Med åren har de gröna 
värderingarna fått en allt viktigare 
position i samhället. Också 
vid Helsingfors församlingar 
har miljöarbetet blivit allt mer 
systematiskt. Men i takt med att 
miljömedvetenheten ökar, ökar 
också kraven på ansvar.

allt viktigare för kyrkan
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Finska Missionssällskapet har jobbat i 
Nepal i över 30 år. Under många år bestod 
arbetet enbart av praktiska biståndsprojekt, 
eftersom evangelisation var förbjudet. 
Sedan religionsfriheten trädde i kraft kan 
sällskapet också stöda kristen verksamhet. 
För de kristna i Nepal är det viktigt att 
visa att alla människor är lika värda. 
Kyrkan bryter ner den djupt rotade 
kastindelningen och ger en röst åt de 
kastlösa, som blir diskriminerade i alla 
samhällssektorer. Många från de lägre 
kasten har blivit ledare i sina församlingar. 
De för evangeliet vidare. 
  Fatalismen är också ett stort problem i 
landet. Därför betonar de kristna att ingen 
människas öde är förutbestämt, utan att 
Gud är nådig och vill oss människor gott. 
Kyrkan manar till samhällsansvar och 
engagemang för de mest utsatta. 
  De kristnas historia i Nepal var fram 
till år 1990 präglad av förföljelse. I och 
med avskaffandet av monarkin år 2006 
förändrades situationen för de kristna. 
Den dåvarande regeringen utlyste 

Nepal till en sekulär stat. Det innebar 
en betydligt större frihet för kristen 
verksamhet. År 1966  hade kyrkan cirka 
hundra medlemmar. Idag har kyrkan 
uppskattningsvis 1-2 miljoner kristna 
och anses vara en av världens snabbast 
växande kyrkor.

Bishnu vill bli präst
I Nepal stöder Finska Missionssällskapet 
bland annat Ebenezer bibelskola som finns 
i huvudstaden Kathmandu. Där utbildas 
präster, något det råder skriande brist på 
inom den snabbt växande kyrkan.             
  27-åriga Bishnu Kumari studerar teologi 
för sista året på Ebenezer bibelskola. Då 
hon blir klar med sina studier vill Bishnu 
jobba i en församling. Att bli präst var en 
självklarhet för Bishnu. ”Som präst kan 
jag bäst tjäna min församling. Jag har 
redan i många år jobbat som frivillig i 
församlingen, jag har undervisat barn och 
unga.”
  På Ebenezer bibelskola finns runt 40 

studerande. Eleverna kommer från olika 
delar av Nepal och bor på skolans internat. 
Bishnu och många andra av skolans elever 
kan studera tack vare stipendier, bland 
annat från Finska Missionssällskapet.
  

Förutom Ebenezer bibelskola och 
studerandena där, stöder Finska 
Missionssällskapet också hiv-aidsarbete, 
söndagsskolarbete, verksamhet för 
kvinnornas rättigheter samt familje- och 

ungdomsarbete. För ungdomarna ordnas 
årligen ungdomskonferenser som samlar 
unga från hela Nepal. Konferenserna 
består av verkstäder, där ungdomarna 
kan behandla olika frågor, såsom hiv/
aids, familjeliv, ungdomar och politik, 
Bibeln och vetenskap, droger och 
beroenden, klimatförändringar och miljö, 
människohandel samt barnarbetskraft. 
Ungdomarna funderar också på hur 
ungdomsverksamheten kan utvecklas så 
att man bygger en bättre kyrka och ett 
bättre samhälle.  
  En av deltagarna på fjolårets 
ungdomskonferens, 19-åriga Shaijama 
Subedi, berättar att temat människohandel 
var det som intresserade henne mest. 
”Människor blir offer för människohandel 
på grund av fattigdom. Det är viktigt att 
förstå sig på detta problem, så att vi kan 
kämpa emot det och be för dem som 
drabbats.” 
  Shaijamaa får inspiration från Gamla 
testamentets berättelser om människor 
som ägnade sitt liv åt Gud. 

I Patans kyrka i Kathmandudalen reserverar man mycket tid för bön och lovsång i gudstjänsten. Det diskriminerade santalfolket får upprättelse i den lutherska kyrkan i Nepal. 

Nepal

Foto: Pirre Saario

Från förföljelse till religionsfrihet i
Kampanjen berättar om hur Guds 
kärlek verkar och hur människor 
kommer till tro på olika håll i världen. 

”Guds kärlek 
får oss att 
handla - att 
förkunna, 
hjälpa, be 
och stöda 
ekonomiskt.
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För dryga 50 år sedan fanns det inga 
kristna i Nepal. Idag är de kristnas antal 
över en miljon. 
  ”Vinka sen åt oss då du är där på världens 
tak”, sa människor åt mig när jag for till 
Nepal. I Kathmandudalen hade man 
dock ingen känsla av att vara uppe på 
världens tak. Luften var så tjock av avgaser 
och gatudamm, att jag hade svårt att se 
närmaste bergskulle. Efter att jag hade 
varit där några månader blev det strejk 
och trafiken stannade av. Föst då kunde 
jag se Himalayas mäktiga, snöklädda 
bergstoppar. Jag är ju på världens tak, 
tänkte jag. Ingen annanstans finns så höga 
berg!
  Nepal, med sina 30 miljoner invånare, 
är inträngt mellan sina mäktiga grannar, 
Kina och Indien och är ett speciellt land 
på många sätt.

Dörrarna öppnades till Nepal
För 60 år sedan hade utlänningar inget att 
göra i Nepal. Också för kristendomen var 
landet totalt stängt fram till år 1951, men 
kristna världen över bad att Gud skulle 
öppna dörrarna till Nepal. Så skedde 
också. Då landet öppnades var kristna 
som bott utanför Nepal bland de första att 
flytta till landet. De hörde till olika kristna 
samfund, men beslöt tillsammans att inte 
grunda olika samfund i Nepal, utan att det 
i landet bara skulle finnas en enda kristen 
kyrka. 

  Kanske har detta också varit en av 
orsakerna till kyrkans snabba tillväxt? 
Kyrkan fick bli ordentligt nepalesisk. 
Senare har förstås en utländsk påverkan 
funnits och utländska trossamfund har 
påbörjat arbete i Nepal. Ändå säger de 
kristna stolt att man kan gå till vilken kyrka 
som helst i Nepal och fortfarande känna 
sig hemma, eftersom tillvägagångssättet är 
ganska lika överallt. Gudstjänsterna börjar 
med en timmes bön och lovsång, sedan 
följer en timme med predikan.

Varje kristen en evangelist
Enligt uppskattningar är kyrkan i Nepal en 
av världens snabbast växande kyrkor. Man 
uppskattar att antalet kristna i landet idag 
uppgår till närmare två miljoner. Detta är 
mycket i ett land, som alldeles nyligen var 
världens enda officiella hinduiska stat. 
  När jag frågade människor varför kyrkan 
växer så snabbt, fick jag olika svar. Ett 
svar är: ”varje kristen är en evangelist”. 
Om påståendet är ens till hälften sant, 
är det utan tvekan en av förklaringarna. 
Det måste också vara den viktigaste 
förklaringen, för i landet har det funnits 
enbart en handfull missionärer och 

utbildade präster. Den kristna tron har 
egentligen alltid vuxit på det här sättet. 
  En annan förklaring till kyrkans tillväxt 
anses vara att kyrkan i Nepal är en bedjande 
kyrka. Detta kan man inte bevisa med 
statistik, med förklaringen låter ju biblisk. 
Där det finns mycket bön finns det mycket 
välsignelse, säger ett gammalt ordspråk. 
Jag hörde också en sån här fundering: i 
kyrkan finns ingen kastindelning. Utanför 
kyrkan låser kastväsendet fast människor 
i olika kast, något som hindrar dem från 
att umgås på lika villkor. I kyrkan och vid 
Herrens nattvardsbord är alla jämställda. 
Alla är lika värdefulla och frälsta av Kristi 
nåd.
  Med hjälp av statistiken har man dock 
kunnat visa en intressant sak. Den 
viktigaste orsaken till att människor 
kommit till tro är att de upplevt helanden 
tack vare förbön. I byarna är hälsovården 
dålig och människorna har blivit vana 
att gå till olika medicinmän. När deras 
konster och knep inte gett resultat, har 
någon föreslagit att de ska gå till en kristen 
kyrka, för där ber man också för sjuka. 
Många har på det viset blivit helade och 
efter det kommit till tro. Vår Herre har 
på olika håll i världen olika sätt att kalla 
människor till sitt rike. 

Mission är växelverkan
Men hur ska vi kunna samarbeta med 
kyrkor som inte är lutherska? Själv tycker 
jag att vi skulle vara dumma och fulla av 
självgodhet om vi skulle säga att vi inte vill 
leka i samma sandlåda.
  Unga och gamla kyrkor kan leva i 
växelverkan med varandra. Vi har något 
att ge dem och de har mycket att ge oss. Jag 
vinkar alltså från världens tak och hälsar: 
be för den växande kyrkan i Nepal och 
sänd missionärer dit, sådana missionärer 
som vill vara med och bygga Kristi 
världsvida kyrka.

Eero Junkkaala

Den kristna kyrkan 
växer på världens tak

TD, pastor Eero Junkkaala, undervisade 
i slutet av fjolåret blivande präster vid 
Ebenezer bibelskola i Kathmandu. Samtidigt 
kartlade han den kristna kyrkans situation 
i Nepal för Finska Missionssällskapet.

Foto: Sari Savela

”
Vinka sen 
åt oss då 
du är där på 
världens tak, 
sa människor 
åt mig när jag 
for till Nepal.

Bishnu Kumari studerar vid Ebenezer bibelskola. Hon vill bli präst. 

Det diskriminerade santalfolket får upprättelse i den lutherska kyrkan i Nepal. 

Nepal
  ”Kristna i Nepal borde ta modell av detta 
och ägna sina liv och sina insatser åt att 
förverkliga Guds vilja. Då skulle Nepal bli 
ett bättre land att leva i och människorna 
skulle få höra evangeliets glädjebudskap.”
Kyrkan vill fostra ungdomar till aktiva 
samhällsmedborgare. Tron är inget som 
bara hör till en kristens privatliv, utan den 
genomsyrar hela ens liv och syns på livets 
alla områden. 

Kampanj som lyfter fram tron
Finska Missionssällskapet startade en 
ny kampanj för några år sedan: Jag tror. 
Kampanjen berättar om hur Guds kärlek 
verkar och hur människor kommer till tro 
på olika håll i världen. Guds kärlek får oss 

att handla - att förkunna, hjälpa, be och 
stöda ekonomiskt.
  Kampanjen kulminerar kring pingsten 
som är tidpunkten för den första 
församlingens födelse. Efter den första 
pingsten började det kristna budskapet 
spridas över världen och än idag når 
budskapet nya människor. Det kristna 
budskapet förmedlas av oss människor 
och förändrar världen där det drar fram.
  Kampanjen lyfter i år speciellt fram den 
unga kyrkan i Nepal. Stöd kyrkan via 
insamlingsbrev som kommer på posten 
eller genom att ge en gåva till: IBAN: FI38 
8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH. 
Skriv S2014 i meddelandefönstret. Tack 
för din gåva!

Joanna Lindén-Montes

Foto: Joanna Lindén-Montes

Foto: Maria Palmusaari
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-Det finns ett behov av såväl pappersmedier 
som elektroniska medier, säger nya 
församlings- och informationssekreteraren 
i Johannes församling. Vi träffade henne i 
Församlingarnas hus i Berghäll, samma dag 
då hon deltar i en kurs i datorprogrammet 
”Kirjuri”. Linda inledde sitt arbete i 
mars som innehavare av den nybildade 
kombinerade tjänsten. Hon låter väldigt 
inspirerad när hon berättar att hon läser 
Kyrkpressen sida för sida och tycker om 
att bläddra i papperstidningen. Däremot 
har hon inte fallit för nätversionen.

Kyrkan bör satsa                                                 
på sociala medier

Sociala medier tycker Linda också att 
kyrkan definitivt borde använda, även 
om hon säger att man visserligen når 
människor snabbt genom dessa, men att 
man inte når alla. De sociala medierna är 
främst till nytta i kyrkans ungdomsarbete, 

Teologiekandidaten och restonomen Linda 
Jordas från Lappträsk är inspirerad och 
nöjd med sin nya tjänst som församlings-/
informationssekreterare i Johannes. Väl insatt i 
medievärldens krumelurer föredrar hon trots allt 
att läsa sin tidning i pappersversion. 

Som fisken i vattnet
medan de inte kanske är lika nödvändiga 
i seniorverksamheten. Hon siar om att 
detta förhållande eventuellt är annorlunda 
när det förflutit en tid.
 Linda, som har avlagt en 
teologiekandidatexamen vid Åbo 
Akademi, blev intresserad av den tudelade 
arbetsbeskrivningen i sin tjänst: dels att 
fungera som församlingssekreterare samt 
dels som informatör. Att komma till en 
större församling i Helsingfors tilltalade 
också henne. Informationsbiten tycker 
hon om för att den är ombytligare, medan 
församlingssekreterarens arbete är såväl 
nyttigt som roligt när man får en rutin. 
Man kan inte ännu tala om att hon har 
någondera delen av arbetet som favorit.
  Hon har i den egenskapen arbetat i 
Sveriges Rese- och Turistråd. Dessutom 
har hon jobbat på daghem, i Förbundet 
De  Utvecklingsstördas Väl rf samt i 
olika bokhandlar, senast i Akademiska 
bokhandeln. Till hennes käraste hobbies 
hör därför att läsa böcker vid sidan om att 
ströva ute i naturen samt lyssna till musik 
av typen jazz, soul och blues. 

  Känner sig hemma i                        
den lutherska kyrkan

Linda umgås gärna med vänner och 
familjen som består av mamma, syster, 
bror och deras familjer. Hennes andliga 

Namn: Linda Jordas.
Födelseort: Lappträsk.
Familj: mamma, syster, bror och 
deras familjer.
Utbildning: teologiekandidat, 
restonom inom 
turistadministration.
Har jobbat: Dagis, Akademiska 
bokhandeln, FDUV, Sveriges 
Rese- och Turistråd
Tycker om: att läsa massor med 
böcker, lyssna på musik (Jazz, 
soul, blues), ströva i naturen, 
umgås med vänner och familj.
Det bästa med våren: Ljuset, det 
att allt börjar på nytt, vintern 
och den mörka tiden är slut.

FAKTA

Hon gillar speciellt barn- och 
familjearbetet samt arbetet 
bland seniorer. ”

hem är i det närmaste den evangelisk-
lutherska kyrkan, där hon som barn 
gått i söndagsskola och i samband 
med sina teologiska studier deltagit i 
församlingens ordinära verksamhet. 
Kontakt med väckelsekretsar eller andra 
trosinriktningar i kyrkan har hon inte haft 
utöver bekanta i alla kretsar.
  Den franska kvinnan Heliga Bernadette 
Soubirous från Lourdes, en av de främsta 
pilgrimsorterna i Europa, tycker Linda att 
är en särskilt intressant andlig personlighet. 
Till Lourdes reser såväl friska som sjuka 
personer för att bada i källan och dricka av 
vattnet där. Heliga Bernadette Soubirous 
är känd för sina visioner av Jungfru Maria 
och den renande källan som uppkom 
under en av dessa visioner.
  Linda tycker att arbetet i en församling 
är mycket intressant. Hon gillar speciellt 
barn- och familjearbetet samt arbetet bland 
seniorer. Hon tycker att verksamheten i 
Johannes församling fungerar bra och hon 
hoppas att nå alla församlingsmedlemmar 
i Johannes genom informations- och 
kommunikationsverksamheten.  Konfir-
mandarbetet känner hon inte till så bra 
ännu i och med sin korta tid i församlingen, 
men ser fram emot att stifta närmare 
bekantskap också med den verksamheten. 

Alf Lindberg  

Foto: Roosa Salminen
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Under de två senaste veckorna har jag levt på 
resande fot i Västafrika i en värld mer eller 
mindre utan internetförbindelse. Tidvis har 
förbindelsen saknats helt, antingen på grund av 
frekventa strömavbrott eller serviceavbrott hos 
tjänsteleverantören. Men också i de bästa av 
stunder har förbindelsen varit knagglig.
Min ofrivilliga nätfasta har påmint mig om 
hur handikappad den moderna västerländska 
människan kan känna sig utan ständig 
uppkoppling. Inga tunga nyhetssajter, inga 
megabyteslukande Youtube-sessioner, inte ens 
mejlboxen har öppnat sig ordentligt. Endast 
textbaserade mejl har gått igenom efter många 
om och men.
  Fördelen är att det gett mera tid att njuta av 
den gassande solen vid ekvatorn och svalkande 
brisen i skuggan samt mera tid för samvaro och 
eftertanke – bägge bristvaror i vårt västerländska 
samhälle.
Går det att rekommendera en dylik nätfasta? 
I tider när internetberoende blivit ett allt mer 
frekvent problem, kan det vara bra för vem som 
helst att ta en paus och tänka efter. Överlag gör 
det ju gott att avstå från saker, om det så är på viss 
tid eller obestämd tid.
  Mina tankar går till Jesus och hans fyrtio dagar 
långa ökenvandring inför skeendena under 
påskveckan som kulminerade i korsfästelsen 
och uppståndelsen. Vad tänkte han under sin 
vandring? Och kan man på riktigt förbereda sig 
inför en korsfästelse? Valet mellan öknen och 
att rida in i Jerusalem var på sätt och vis ett val 
mellan pest och kolera, för visst visste han vad 
som väntade honom. Ironin i sammanhanget är 
att hela ruljangsen var en nödvändig förutsättning 
för konstruktionen av den kristna tron; Jesus 
måste lida mångfaldigt, genom den förberedande 
fastan, piskrappen och korsfästelsen, för att 
på riktigt kunna ta på sig alla kommande 
generationers synder.
  Det talas ibland om autentiska religiösa 
upplevelser och svårigheten i att finna dem. Finns 
det några autentiska kristna riter och är det ens 
någon vits att söka dem? Blir påskens händelser 
mera autentiska eller konkreta bara för att man, 
som vissa på Filippinerna, låter sig korsfästas eller 
om man, som vissa i Helsingfors, väljer att gå i 
Via Crucis-tåget? Kan Andrew Lloyd Webbers 
musikal Jesus Christ Superstar, som den här 
våren visats i både Åbo och Esbo, förmedla något 
autentiskt av Jesu liv eller påskens händelser?
  Ju mera jag konfronteras med alla framställningar 
av både jul- och påskberättelser, desto mera 
övertygad blir jag om att den autentiska religiösa 
upplevelsen inte kan sökas någon annanstans än i 
en människas hjärta. Allt det andra fungerar bara 
som representationer och förnimmelser, som kan 
påminna oss om berättelserna och vikten av att 
söka kontakten med Gud. Fastan och att avstå 
från något kan säkert hjälpa att bereda rum för 
meditation.
   När fastan väl avslutas, vägs påskalammets 
goda smak tyvärr upp av medvetenheten om 
kalorierna som sätter sig på midjan efteråt, på 
samma sätt som glädjen över en återupprättad 
internetförbindelse äts upp av medvetenheten 
om de hundratals mejl som väntar på en reaktion.
Ibland ter det sig som ett attraktivt alternativ att 
fortsätta fasta längre än planerat. Var det ändå 
inte lättare att leva utan ständig uppkoppling?

Wilhelm Kvist

Författaren Susanne Ringell beskriver projektet ”Varde 
ljus” som sitt hjärteprojekt. Hon hörde om kyrkans 
psalmboksprojekt och ville pröva på en ny genre- psalmen. 
Att utvidga sitt register har alltid intresserat henne. 
  Men vad kunde vara intressant och angeläget att 
skriva om? Hurudana texter är lämpliga att framföra i 
en kyrka? Tankar blev ord och texterna blev lov- och 
tacksägelsesånger om Maria. Att få dessa sångtexter till 
psalmer visade sig inte vara lätt. Psalmtexter skall vara 
lätta att sjunga i allsångsform. 

  Ringell berättar att hon då fick en idé - kanske någon 
modern kompositör skulle kunna tonsätta sångtexterna? 
Hon skickade materialet till musikern Carita Holmström, 
erkänd pianist, kompositör och sångerska, idag verksam 
som lektor vid Sibelius Akademin. Många kommer 
ihåg henne som Finlands representant i Eurovisionens 
sångtävling i Brighton år 1974. Holmström har under 
årens lopp varit musikaliskt produktiv och gett ut 
skivor, komponerat musikaler, en kammaropera, 

KOLUMNVarde ljus!
Serien Musik i Johannes 
kulminerar i oratoriet ”Varde ljus” i 
Johanneskyrkan söndagen den 18 
maj 2014. Sibbo vokalensemble, 
Tomas vokalensemble, solister 
och instrumentalister medverkar. 
Texterna är skrivna av författaren 
och skådespelaren Susanne 
Ringell, musiken komponerad av 
Carita Holmström.  Kantor Dag-
Ulrik Almqvist håller i trådarna och 
fungerar som kapellmästare.

Musik i Johannes:

vokal- och kammarmusik samt under åren 1986-1995 
lett jazzgruppen Players Unlimited. Tillsammans med 
basisten Teppo Hauta-Aho har hon uppträtt sedan 1977 
både i hemlandet och utomlands. 
  Att få skriva kyrkomusik för instrument, kör, solister 
och orgel visade sig vara en välkommen utmaning för 
Holmström. I detta verk använder hon sig av ovanliga 
instrument och kombinerar fördomsfritt stilar. Musiken 
innehåller melodiska solopartier och spännande 
jazzrytmer. Ett modernt oratorium såg dagens ljus, kom 
och upplev Varde ljus!

Ann-Christine Halmén-Kronlund

Fastans ironi

”
I detta verk 
använder hon sig av 
ovanliga instrument 
och kombinerar 
fördomsfritt stilar. 

Svar på VEM får du inte, men du ska veta att NÅGON 
EMPATISK MEDMÄNNISKA lyssnar varje kväll på 
svenska just på det som ringaren har på hjärtat. Den 
frivilliga utbildade dejouren är anonym och så får också 
ringaren vara. Mellan kl. 20.00-24.00,  365 dagar om året, 
gör en frivillig medmänniska en färd till jourplatsen både 
i Österbotten och i huvudstadsregionen, för att svara på 
det landsomfattande numret 010190072. År 2013 fick 
jouren 666 samtal.
  År 2013 samtalade man i jourtelefonen mest  kring 
ensamhet, relationssvårigheter både hemma och på 
arbetsplatsen, ekonomiska svårigheter och sjukdom. 
Samtal kring själmordstankar och våld hör till de mera 
sällsynta idag. Telefonjourverksamheten för att specifikt 
förhindra självmord startade i New York redan år 1906. 
Av samma anledning startade telefonjourer i Tyskland, 
Österrike, Stor-Britannien och idén spred sig småningom 
till Skandinavien.
  Den svenskspråkiga nödtelefonen öppnades på initiativ 
av studerande vid Nylands Nation redan år 1959 och på 
tre månader fick man 200 samtal. Kyrkans telefonjour 
fortsatte verksamheten från år 1964 framåt. Samtalstjänst 

och Palveleva Puhelin firar i år 50-års jubileum. 
Samtalstjänst verkar under Helsingfors kyrkliga 
samfällighet som står till buds med verksamhetsutrymmen 
och teknik, men själva verksamheten är beroende av de 
svenskspråkiga församlingarnas ekonomiska stöd för den 
enda svenskspråkiga telefonhjälpen som står att finna i 
Finland. Lika beroende är verksamheten av de frivilliga 
personer som ställer upp som dejourer för att lindra 
en ringares ensamhet och lidande. De arbetar under 
tystnadsplikt i det tysta och kan och får inte avslöja sitt 
engagemang.
  Från år 2008 har Samtalstjänst vid sidan om 
telefonhjälpen haft en organiserad nätjour. 
Nätjouren når man via http://evl.fi/natjour. Om man 
kontaktar nätjouren förblir man också anonym. Det 
är alltså inte fråga om e-mail. Man  använder en kod 
och en signatur vilken inte kan spåras. Utbildade jourer 
svarar på nätjourens frågeställningar inom en vecka.  

Som bäst pågår en kurs för nya dejourer i Helsingfors
Astrid Nurmivaara 

tf verksamhetsledare för Samtalstjänst 

VEM LYSSNAR PÅ SVENSKA NÄR 
DU VILL TALA MED NÅGON?

foto: Ann-Christine Halmén-Kronlund
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
tf kyrkoherde

Henrik Andersén
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

PM
JOHANNES 
FÖRSAMLING 
Skärtorsdag 17.4
S:t Jacobs kyrka  kl.8.15 gudstjänst med 
Drumsö lågstadium.
Folkhälsans seniorhus kl.15 mässa. 
Sinisalo, Almqvist.
Gamla kyrkan kl.18 mässa. Busck-
Nielsen, Almqvist, Enlund. Tomas 
vokalensemble.
S:t Jacobs kyrka kl.19 mässa. Repo-
Rostedt, Henricson.

Långfredag 18.4
S:t Jacobs kyrka kl.10 gudstjänst. Terho, 
Enlund, Henricson.
Johanneskyrkan kl.12 gudstjänst. 
Busck-Nielsen, Lindström, Johannes 
församlings kantori.

Påskafton 19.4
Johanneskyrkan kl.23 påskvaka. Busck-
Nielsen, Lindström, Almqvist, Enlund. 
Tomas vokalensemble. Pashafest 
efter mässan i Högbergsgården,  
Högbergsgatan 10 E.

Påskdagen 20.4
Johanneskyrkan kl.12 högmässa. Terho, 
Repo-Rostedt, Johannes församlings 
kantori, S:t Jacobskören, Tomas 
vokalensemble.
 
Annandag påsk 21.4
Johanneskyrkan kl.12 högmässa. Repo-
Rostedt, Terho, Almqvist.

MATTEUS 
FÖRSAMLING  

Skärtorsdag 17.4
Matteuskyrkan kl.20 
nattvardsgudstjänst, Forsén, Sundroos, 
Anna Westerlund cello. 

Långfredag 18.4
Matteuskyrkan kl.12 gudstjänst, Hallvar, 
Sundroos.
Botbygårds kapell kl.15 musik i stilla 
veckan. Vid Jesu dödsstund, musik av  
Frescobaldi, Cima, Hammerschmidt, 
Schütz m.fl. Sanna Vuolteenaho & Anna 
Brummer sopran, Eero Palviainen, 
teorb. 

Påskdagen 20.4
Matteuskyrkan kl.12 festmässa för 
hela församlingen, Forsén, Matteus 
kyrkomusiker, Matteus kyrkokör. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Annandag påsk 21.4
Matteuskyrkan kl.15.30-17.30 Matteus 
Gospel, kom med på övningen. Ingen 
förhandsanmälan. Gruppen medverkar 
i kvällsmässan samma kväll. Alla åldrar 
välkomna, inga förkunskaper behövs.
Matteuskyrkan kl.18 kvällsmässa. 
Efteråt kvällste i Matteussalen.

PETRUS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 17.4
Kårböle kapell kl.18.30 mässa. Thylin, 
Alavesa. 
Munksnäs kyrka kl.18.30 mässa, 4:e 
akten. Lassus, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka kl.19 mässa, 
4:e akten.  Sandell, Hilli, Petrus 
vokalensemble.

Långfredag 18.4 
Munksnäs kyrka kl.10 gudstjänst, 5:e 
akten. Lassus, Ahlberg. 
Åggelby gamla kyrka kl.10 gudstjänst. 
Sandell, Hilli.
Kottby kyrka kl.15 passionsmusik. 
Björk, Hilli, Ahlberg.

Påskafton 19.4
Åggelby gamla kyrka kl.23.30 
Påskvigilia med mässa. Sandell, Hilli.

Påskdagen 20.4
Munksnäs kyrka kl.10 högmässa. 
Thylin, Ahlberg, Gillekören.
Malms kyrka kl.12 högmässa. Lassus, 
Hilli.
Hagasalen kl.15.30 PULS-påskfest med 
knytkalas. Björk.

Annandag påsk 21.4
Åggelby gamla kyrka kl.10 gudstjänst. 
Sandell.
Hagasalen kl.18 kvällsgudstjänst. 
Thylin, Alavesa.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING
Skärtorsdagen 17.4 
kl.18 Högmässa. Kvartett ur Olaus 
Petrikören medverkar.

Långfredagen 18.4 
kl.11 Högmässa. Schola Olaus Petri 
medverkar.

Påskdagen 20.4 
kl.11 Högmässa. Olaus Petrikören 
medverkar.

Annandag påsk 21.4 
kl.11 Orgelmässa.

17-21.4.2014

DEUTSCHE 
GEMEINDE
Do 17.4. 18 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst (Panzig) 

Fr 18.4. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
zum Karfreitag (Martin Röker) 

So 20.4. 11 Uhr Gottesdienst zum 
Ostersonntag (Panzig)

HELSINGFORS 
PROSTERI 
VIA CRUCIS
Finlands största påskevenemang 
går av stapeln på Långfredagen 18.4 
kl. 21 vid Domkyrkan, med start i 
Kajsaniemiparken i Helsingfors. Vill 
du delta i påskdramat? Frivilliga i olika 
åldrar välkomnas. Generalrepetition 
på Skärtorsdagen den 17.4 kl. 19. 
Evenemanget går på finska, se närmare 
www.viacrucis.fi . 

TOMASMÄSSA 
”Uppståndelsens vittnen”
1. söndagen efter påsk 27.4 kl. 18 
i Tomaskyrka,Rönnvägen 16. Ben 
Thilman är predikant och Ulf Skogström 
liturg. Möjlighet till bikt kl. 17.30. Efteråt 
testund. 

SAMTALSTJÄNST 50 år
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar 
på tfn 01019-0072 (från  utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. 
Webbaserad  hjälptjänst: http://evl.fi/
natjour  

Påsk


