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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 och pärmbild Roosa Salminen. 
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Möt Gud i medmänniskan
Plötsligt är vardagen annorlunda. Flyktingarnas ankomst till vår stad gör att vår 
trygga lilla bubbla spräcks, och lilla Finland blir nog aldrig detsamma igen. Ändå 
kommer också allt det nya ganska snart att bli vardag. Samhället och församlingarna 
går tillbaka till sitt vanliga liv, medan nödhjälpen förlorar nyhetsvärdet. Också 
under stora förändringar rullar våra rutiner vidare: barn skall döpas och gravar 
grävas, kretsar och klubbar har sina bestämda samlingar och konfirmanderna går 
till sin undervisning. I diakonin får de svagaste hjälp med hyran eller elräkningen, 
familjerna får stöd och ensamma åldringar får besök. Pengarna ur kyrkoskatten 
delas ut till dem som behöver dem mest.
  Genom all verksamhet löper som en röd tråd tanken på Gud, han som är både 
givare och mottagare, både avsändare och adressat. Allt som sker i kyrkan, allt 
som sker i relationerna mellan hennes medlemmar, handlar om att vi tar emot 
allt gott ur Guds hand för att ge det vidare till Gud själv, när han möter oss i vår 
medmänniska.   
   Inför alla förändringar som blåser i världen,  både i den lilla och i den stora,  
behövs både klokhet och mod,  det behövs eftertänksamhet och varma hjärtan. 
Men mest av allt vill jag idag önska oss alla frihet från alla måsten, och glädje 
inför det arbete som väntar.  

Gud välsigne din dag!

Monica Heikel-Nyberg 
kaplan i Johannes församling

Finska Missionssällskapet har startat en utbildning vid namn Hyvää turvaa 
(god trygghet). Utbildningen riktas till församlingar som tar emot asylsökande. 
Utbildningshelheten fokuserar bland annat på orsakerna till flyktingkrisen, 
kulturmöten, konfliktmedvetenhet, grunderna i psykosocialt stöd samt hur man 
bemöter människor som gått igenom svåra situationer.
  Finska Missionssällskapet har möjlighet att ordna utbildningen på svenska om 
det finns behov hos församlingar i Borgå stift. 
 Marika Björkgren-Thylin, chef för svensk service, berättar att Finska Mission-
ssällskapet hittills erbjudit utbildningen främst på orter där det öppnats nya 
boenden för asylsökanden, inte på orter där man redan har lång vana av att hantera 
asylsökande.

För mera 
information kontakta 
Timo Frilander, 
koordinator för 
katastrofarbetet, 
Finska Missions-
sällskapet, 
timo.frilander@
suomenlahetysseura.
fi,  
+358 43 8241 407

I somras publicerade Åbo Akademis fakultet för humaniora, psykologi och teologi 
en Pro gradu-avhandling som ger mer ljus över den såkallade Uleåborgsprofetian i 
början av 60-talet. Teologiemagister Mona Burman, som också är läkare, skrev om 
Uleåborgsprofetismen med fokus på rörelsens barnbarn dvs. personer som kom 
under rörelsens inflytande. 
  En ung kanslist i Uleåborg började framföra profetiska budskap, som mottogs 
dels med stort allvar och dels med skepticism. På basen av ett flertal intervjuer  
konstaterar Burman att de profetiska texterna upplevts på väldigt många olika sätt 
varför en fortsatt undersökning är motiverad med ett större sampel. Erfarenheterna 
är såväl positiva som negativa. Det är inte ovanligt att det uppkommer liknande 
företeelser i kristider. Dessa bör man pröva.                                           

Alf Lindberg

Pro gradu-avhandling om Uleåborgsprofetismen

Finska Missionssällskapet utbildar 
församlingar i mottagande av asylsökande 
Finska Missionssällskapets ”Hyvää turvaa” -utbildning 
riktar sig till församlingar som tar emot asylsökande         
och kan anordnas även på svenska.
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LEDAREN

Helsingfors bokmässa startar den 22 
oktober och Kyrkan i Helsingfors är 
med igen tillsammans med Kyrkans 
central för det svenska arbetet. Den 
första programpunkten som serveras 
på Tottiscenen  torsdagen kl. 13 går 
av stapeln och handlar om mobbning. 
Det är en monolog som framförs av 
specialpedagogikstuderande Ditte Sand-
holm. Vi träffade Ditte i Församlingarnas 
hus.
  Ditte, 22, har trots sin ålder hunnit med 
en hel del när det gäller en så viktig sak 

som att bekämpa mobbning och berätta 
vad mobbning leder till. Som kristen ung 
vuxen har hon deltagit aktivt i olika kristna 
organisationers verksamhet bland annat i 
FKS styrelse. Efter att själv blivit mobbad 
under skoltiden har hon beslutat sig för 
att berätta om detta och inte tiga. Detta 
efter att konventsintagningen i gymnasiet 
väckte negativa minnen. 

Tig inte om mobbning
Ditte berättade för media om hur hon 
hade upplevt konventsintagningen i ett 
av Helsingfors gymnasier och vilka spår 
det lämnade. Hon skrev bland annat på 
Hufvudstadsbladets Facebooksida och 
många som kommenterade skrivelserna 
tackade Sandholm för hennes mod. 
  Ditte har jobbat som skolgångsbiträde i 
en lågstadieskola och också engagerat sig 
i bland annat Mannerheims barnskydds-
förbund som medlem i kamratgrupp som 
stöd på nätet eller nätvän. Ditte berättar att 
hennes nuvarande studier till specaillärare 
delvis hänger ihop med att hon på allt sätt 
vill motverka mobbning. I högstadiet hade 
hon goda lärare som blev förebilder för 

henne. Ditte har också jobbat två år i en 
specialklass. 
  Ditte har hunnit göra mycket för att 
motverka mobbning i skolan. Hon menar 
bestämt att det är viktigt att berätta om 
mobbning. 

Aktiv teateramatör och          
kanske blivande författare

Ditte är aktiv i  en amatörteater och har 
skrivit den miniteaterpjäs, som hon 
nu framför på bokmässans Tottiscen 
den 22 oktober kl.13.00-13.30 under 
namnet ”Märken för livet”. Minipjäsen 
har framförts tidigare under Ungdomens 
kyrkodagar samt i Winellska skolan 
i Kyrkslätt. Pjäsen har fått god kritik. 
Ditte har också börjat skriva en bok om 
mobbning. 
Ditte hoppas kunna beröra många 
människor såväl unga som vuxna med sin 
pjäs.
  Helsingfors Extra tackar för intervjun 
och önskar Ditte Lycka till!

En minipjäs om 
mobbning startar det 
kyrkliga programmet 
på Tottiscenen i 
Helsingfors bokmässa 
2015. Den är skriven 
av Ditte Sandholm som 
vill kämpa emot ett av 
nutidens plågoris i våra 
skolor. Hon framför 

”Märken för livet”
Ditte Sandholm

Text: Alf Lindberg  
Foto: Erkki Talvila

Foto: Sirpa Päivinen

Ditte Sandholm blev själv mobbad i skolan. I dag jobbar hon för att motverka mobbning.

Tottiscenen är skådeplatsen för Ditte Sandholms monolog på bokmässan. Foto: KCSA-arkiv från bokmässan 2014.

Helsingfors bokmässa är årets vikti-
gaste händelse för bokintresserade, 
en mötesplats för litteraturfans. Mäss-
san är också mycket annat. Den har 
blivit ett viktigt kulturevenemang där 
vår tids stora företeelser och händelser 
diskuteras utgående från litteraturen.
  Den kyrkliga kulturen är också repre-
senterad, på svenska bland annat via 
Kyrkans central för det svenska arbe-
tet (KCSA), Kyrkan i Helsingfors och 
Fontana media. Fysiskt finns Kyrkan 
i Helsingfors i anslutning till KCSA:s 
monter 6m79 med Fontana media 
som granne i monter 6m78.
  Mässans övergripande tema är rysk 
litteratur och kultur, medan det kyrk-
liga temat är tro på det goda. Beto-
ningen i bokmässans program har av 
hävd legat på den profana kulturen, 
men visst hade Ryssland som tema-
land också erbjudit inkörsportar i den 
andliga världen.
  Den ryskortodoxa andligheten är i 
många avseenden annorlunda än vår 
evangelisk-lutherska. Samtidigt känns 
det som att vi lutheraner har en hel del 
att lära oss av andligheten i Ryssland. I 
bästa fall kan bokmässan fungera som 
brobyggare mellan dessa kulturer.
Kyrkan i Helsingfors ger till mässan ut 
Helsingfors Extra, som bjuder på ett 
reportage från Armenien som rimmar 
med temat.
  Det kyrkliga programutbudet består i 
övrigt av bland annat Ditte Sandholms 
minipjäs om mobbning på torsdag (se 
artikeln intill) och paneldiskussionen 
På egna ben, som äger rum på Totti-
scenen på söndag, om stöd, uppmunt-
ran, glädje och utmaningar i uppgiften 
som förälder till ett barn med speci-
albehov. I panelen sitter författarna 
Chrisse Lång och Lena Helgesson 
samt diakonissan Kristina Jansson-
Saarela.
  I söndagens program ingår också 
en litterär gudstjänst med Ann-Sofie 
Storbacka på Tottiscenen kl. 10.30. 
Under bokmässan uppträder dess-
utom biskop Björn Vikström, Mikael 
Lindfelt, Jan-Erik Eklöf, Yaron Nad-
bornic samt Okan Daher på Söder-
granscenen.
  I vår monter möter du våra jourer 
från de svenska församlingarna samt 
KCSA och Kyrkans utlandshjälp. Vi 
bjuder på en kopp kaffe och en möj-
lighet att diskutera med en präst eller 
församlingsanställd. Här kan du också 
stifta bekantskap med hela det kyrk-
liga programutbudet.
Väl mött på bokmässan!

Alf Lindberg

Kyrkan inbjuder 
dig att tro på det goda!
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I somras var jag på skribaläger på Lek-
holmen. Före lägret funderade jag ganska 
mycket på hur allt skulle bli och jag hade 
ganska höga förväntningar.
   Jag valde att delta i skribalägret dels för 
att umgås med mina vänner samt lära 
känna nya människor, dels för själva un-
dervisningen som jag hoppades skulle 
innebära fördjupade  diskussioner om bi-
beln och inte bara inlärning utantill.  
   Lekholmen ligger på ungefär en halvtim-
mes avstånd med båt från Hagnäs kaj. När 
vi kom fram gick vi en rundvandring och 
fick veta mera om holmen, de olika husen 
samt blev tilldelade våra sovplatser.
  En typisk skribadag var uppbyggd så att vi 

Skribaläger på Lekholmen
på förmiddagen hade lektioner, där vi tog 
upp olika ämnen varje dag. Ibland blev det 
diskussioner, exakt som jag hade hoppats, 
där alla deltog, medan lektionerna andra 
gånger var lite mindre dynamiska. Ämnen 
vi diskuterade var till exempel Finns gud 
och hurudan är Gud i så fall? Vad är en 
liknelse? Vad menade Gud egentligen med 
de tio budorden? Trots att de som under-
visade oss var troende kände jag aldrig av 
någon press att man måste tro. Det var en 
öppen stämning för kritiskt tänkande, vil-
ket var bra.
   Eftermiddagen bestod ofta av lekar och 
andra aktiviteter som byggde upp grupp-
känslan.

  Varje morgon och kväll inledde och av-
slutade vi dagen med gudstjänst i Lekhol-
mens egnet kapell. Morgongudstjänsten, 
Laudes, tyckte jag inte så mycket om efter-
som vi alla var trötta och inte så värst en-
gagerade. Kvällsgudstjänsten, completo-
rium, var desto bättre. Den var stämnings-
full då kapellet var upplyst av stearinljus 
och mörkret som omgav en. 
  När veckan var slut var det dags att bege 
sig hemåt igen, och jag tror alla tyckte att 
det var ett lyckat läger och att det var lite 
ledsamt att åka därifrån.

Text: Ella Kettula

Lena är mamma till ståuppkomikern, 
författaren och skådespelaren Jonas 
Helgesson som idag är en känd person 
i Sverige. Christina är bl.a. mamma till 
Susie med Downs syndrom och i boken 
har hon intervjuat personer/familjer med 
funktionshinder som berättar om vad som 
ger dem livskvalitet och hur det är att leva 
som funktionshindrad.
  I sin första bok, ”CP-barnet, kampen, 
sorgen och glädjen”, skriver Lena om hur 
livet i familjen förändrades då hennes 
tredje barn, Jonas föddes. Efter en 
komplicerad förlossning konstaterades det 
efter ett tag att han hade en Cp-skada. Lena 
skriver, ”jag såg funktionshindret som en 
motgång som inkräktade på mitt liv. Jag 
tänkte att ju mindre jag pratar om det, 

desto fortare går det över”, vilket ju inte 
var fallet. Handikappet skrämde mig, det 
tog sådan plats, skymde allt annat. Jag ville 
inte att han skulle ha någon Cp-skada. Jag 
ville se honom, bara honom”. Lena, som 
hade vuxit upp som den ”duktiga flickan”, 
kämpade med att ge Jonas och de andra 
i familjen ett så normalt liv som möjligt 
tills de egna krafterna en dag tog slut. Och 
långsamt, långsamt började hon sluta fred 
med sin sons handikapp och samtidigt 
sluta fred med sig själv.
  Christina ger nu ut sin andra bok, ”Våga 
släppa taget”. I sin första bok, ”Stor över 
en natt”, skriver hon om hur det är att vara 
syskon till en funktionshindrad person. I 
sin nya bok har hon samtalat/intervjuat 14 
funktionshindrade personer/familjer om 

hur de upplever sin vardag och sitt liv. Idén 
till boken fick hon på ett seminarium där 
funktionshindrade själva berättar om sitt 
liv och om hur det borde vara. De säger att 
det är viktigt att höras och synas för att på 
så sätt öka förståelsen och bli mera delaktig 
i samhället. ”Om vi inte säger något kan 
ingen lyssna på oss”. I boken berättar 
funktionshindrade personer om vad som 
ger dem livskvalitet: En bostad, som känns 
som ett riktigt hem och som är anpassat 
för dem som bor där. Ett avlönat arbete 
enligt egna förmågor, en meningsfull 
fritid, vänner samt någon att älska. Boken 
berättar också om vilka stödfunktionerna 
är som gör att den funktionshindrade kan 
leva ett självständigt liv. Det hjälper då 
man skall ”släppa taget”.

  Jonas Helgesson skriver att han är 
övertygad om att Lenas bok, men låt 
oss säga båda böckerna, uppmuntrar 
många föräldrar som har barn till 
funktionsnedsättning. 

Kristina Jansson-Saarela

Skribenten leder samtalet om funktions-
nedsättningar söndagen den 25.10 kl. 14 
på Tottiscenen.

”På egna ben”

Klockan ringer till gudstjänst i kapellet. 

Foto: C.R.

Lena Helgesson, CP-barnet, 
kampen, sorgen, glädjen. 
Libris	förlag,	Örebro.
Christina Lång, Våga släppa 
taget. Tryck: Copy-Set Oy, 
Helsingfors 2015.

Kristina Jansson-Saarela leder samtalet om funktionsnedsättningar på bokmässan. 

Foto: Roosa Salminen

Vad händer då man får ett funktionshindrat barn i 
familjen? Går det att leva som tidigare? Om det 
här samtalar Kristina Jansson-Saarela med Lena 
Helgesson och Christina Lång på bokmässan.
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Kyrkan i Helsingfors bedriver ett aktivt 
specialungdomsarbete på finska. Arbetet 
sorterar i ett gammalt trähus, som är 
granne med Församlingarnas hus på 
Tredje linjen 22 i Berghäll.

Med centrumstråket                               
till Berghäll

När Du vandrar från centrum av 
Helsingfors över Långa bron längs 
Broholmsgatan för stråket Dig ända upp 
till Berghälls kyrka. Lite före den anrika 
kyrkan finns runda huset. Där går Du 
till vänster och in till Andra linjen som 
uppe på backen korsar Castrénsgatan. 
I hörnet av gatukorsningen finns det 
gamla trähuset från år 1893 som Du inte 
kan undgå att se. Huset har genomgått 
mångt och mycket: från att det byggdes 
till en officersvilla fram till att Helsingfors 
församlingar började hyra huset år 1977. 
 Trähuset som är skyddsobjekt på 
grund av sitt arkitektoniska och kultur-
historiska värde befinner sig i gott skick. 
Församlingarna köpte huset år 1998 med 
husets egen tomt om 750 m2. Sedan 
grundreparerade man huset. Det undgick 
rivningshoten som fanns i synnerhet 
på 60-70 talen och ståtar i dag som ett 

Paulus ord i bibeln var 
bland annat att vi kristna 
skall leva i världen, 
men inte av världen. 
Dessa ord från bibeln 
karakteriserar	det	finska	
specialungdomsarbetet i 
Snellu. Att älska sin nästa 
för hennes egen skull.

minne från tiden då kvarteren i Berghäll  
huvudsakligen var byggda av trä. Husets 
våningsyta, som är 460 m2 och rumsyta 
om 295 m2 ger goda möjligheter att samla 
ungdomar till olika slag av verksamhet.

Husesyn
Helsingfors Extra gästade huset en 
vacker försommardag och träffade 
specialungdomshandledarna  Sirpa Zotow 
och Leena Korhonen, som kallas för 
”Lennu”. Efter att vi bekantat oss med det 
sällsamma huset, som hade en mångfald 
rum samt nere i källaren bland annat 
ett kapell och en sakristia slog vi oss ner 
bekvämt i ett rum bredvid kansliet med 
utsikt mot andra linjen och runda huset 
med den vackra parken utmed gatan. Vid 
husets kortsida fanns en lummig trädgård. 
Sirpa och Lennu började berätta.
  Vi undrade varifrån namnet Snellu 
kommer? 
  –Det kommer från Snellmansgatan 
där den här verksamheten var placerad 
före den kom hit, blev det samstämmiga 

svaret. Och i själva verket var den också på 
två andra platser häremellan i Eira och på 
Gustavsgatan i Berghäll berättade Sirpa.

Motorcykeln utanför
Man kom osökt att tänka på bibelns ord: 
i Herrens hus finns många boningar. 
Herren bereder oss rum i dessa. Det kan 
kanske stå för en liknelse, till exempel 
den stödverksamhet för fångar som Leena 
Korhonen och Sirpa Zotow står för. Och 
bägge lever ju i världen, men inte av 
världen som Paulus skrev i sina brev att 
vi skall leva. Och en av Snellus anställdas 
stora motorcykel stod majestätiskt 
parkerad utanför huset.

Ungdomar med problem          
får hjälp och stöd

Ungdomar med olika problem kommer 
hit för att söka stöd. De kan till exempel 
lida av depression och dylikt. I den 
såkallade ”Saapas-verksamheten” söker 
man upp ungdomar med olika problem till 
exempel alkohol- och narkotikaproblem.  
I kriminalarbetet skapar vi kontakter 
till unga fångar för att hjälpa dem och 
stöda dem inte minst när de blir frigivna, 
berättade Lennu. Hon besöker med jämna 

mellanrum olika fängelser och det är 
vanligt att fångarna gärna vill lyssna till 
henne och söker senare upp Snellus hus 
där de får hjälp och stöd. 
  Kriminalarbetet innebär också att Snellu  
stöder fångarnas familjer och deras barn.
Vi ger också såkallad kamrathjälp som 
heter på finska heter ”vertaistuki”, sade 
Sirpa. Snellu hittar man såväl på Facebook 
som Twitter och det finns olika slag av 
stödnät för skolelever. 

När orden inte räcker till
Sirpa sköter likaså kriminalarbete, men 
hennes skötebarn är nog  ”Pyhä solmu” den 
såkallade storyteatern. Idén och konceptet 
skapades ursprungligen av Jonathan Fox 
och heter på engelska ”Playback theatre”. 
Det är en gruppteaterverksamhet som 
spelar upp olika stories som nån person 
berättar. Ofta innehåller berättelsen 
olika problematiker som sedan kan 
få i teatergruppens framträdande nya 
vinkligar och lösningar. Verksamheten är 
släkt med psykodrama, men är inte direkt 
terapi men nog så terapeutisk. 
 Metoden kan användas som 
arbetshandledning. Vi följde med Snellus 
Storyteatergrupps övning i Snellu. 
Storyteatern fyller 40 år men är aktuell 
mer än någonsin och lever i tiden, här och 
nu.
  Till slut önskar vi göra en lista på 
stödverksamhet i Snellu. Snellu stöder, ger 
råd och hjälper: i vardagliga saker, i att bli 
självständig, i människorelationer, när det 
gäller andligt, att klara av kriser, vid sorg, 
i rusfrågor, i ärenden som gäller fängelse 
m.m. (Mer information: www.snellu.info)
Helsingfors Extra tackar för intervjuerna 
och Storyteaterns övningsföreställning 
samt har säkert anledning att återkomma 
till denna form av teater.

Text: Alf Lindberg       
Foto: Roosa Salminen

I men inte av världen
Verksamheten i Snellu”På egna ben”

Foto: C.R.

Dramaverksamheten i Snellu är terapeutisk 
utan att vara direkt terapi.
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Inför min första resa till Armenien hösten 
2014 var det inte mycket jag visste.  På ett 
ungefär hittade jag rätt på kartan och jag 
erinrade mig en film om en bildkonstnär i 
diasporan som gav folkmorden ett ansikte. 
I skrivande stund har jag besökt landet 
två gånger, läst på, sett filmer, lärt känna 
armenier samt finländare som besökt 
Armenien otaliga gånger. Tillsvidare har 
jag skrapat på ytan, men jag tänker här 
ändå försöka återge något av vad jag mött 
och upplevt. 
  Mitt första möte med landet – konkret 
– var när vi klev av bussen på armenisk 
mark efter att vi gått över gränsen från 

”Gud	har	inte	svarat	på	våra	böner	under	flera	sekel.	
Men vi överger honom inte” är ett gammalt talesätt 
bland Armenier. Det lilla landet med det vänliga och 
slitstarka folket gjorde intryck på mig från första 
stund jag landsteg på dess mark.

ligger inlands nedbäddat vid foten av de 
Kaukasiska bergen mellan Svarta havet 
och Kaspiska havet och utan egen kust.  I 
norr är Georgien granne, i söder Iran, i väst 
Turkiet och i öster Azerbajdzjan. I sydväst 
finns Nakchivan enklav till Azerbajdzjan.  
Armenierna talar armeniska och har eget 
alfabet utvecklat (år 405)  av munken 
lingvisten och musikern Mesrop Mashtots  
som levde 362 – 440. Efter honom har 
de flesta städer en gata med namnet 
Mashtots så även i huvudstaden Jerevan 
där Mashtots Ave under sovjeteran döptes 
till Leninavenyn.

Ararat – det heliga berget
Det historiska gamla Armenien utgörs 
till stora delar av dagens östra Turkiet. 
Namnet Hayastan, som armenierna kallar 
sitt hemland, härstammar från en ättling 
till Noa, Hayk som ses som grundare av 
Armenien medan Ararat, det berg som 
Noa enligt Gamla Testamentet stötte på 
när han tog mark, är sedan urminnes tid 
Armeniernas heliga berg.  
  Vid foten av Ararat vistades också den 
Heliga Gregorius Upplysaren (som jag 
återkommer till längre fram) 13 år i en 
källarhåla ovanpå vilken klostret Khor 
Virap (armeniska för djup brunn eller 
grop) idag står. Valven i källaren anses 
allmänt vara de ursprungliga från slutet av 
200-talet, medan själva klostret återbyggts 
i flera repriser efter erövringar och 
förstörelser. Ett litet kast från högt till lågt 
– klostrets toalett är måhända den enda 
allmänna toan i världen där du kan blicka 
ut över ett heligt berg.
  Ararats betydelse som enande symbol 
och kraftkälla för folket har fått en än 
större betydelse efter folkmorden 1915 

och efter de nya gränsdragningar år 1922 
efter vilka berget tornar med sina två 
toppar (5137 m och 3896 m över havsytan) 
bakom den stängda, starkt kontrollerade 
turkiska gränsen i väst. Ararat blir så även 
en symbol för de förlorade landområdena 
och den förlorade kulturen som inte 
enbart blev ”på andra sidan” utan som 
systematiskt utplånades jämsides med 
folkrensningen. 

  Arto Tunchboyaciyan, berömd folkkär 
avantgardesångare, musiker och grundare 
av Navy Band of Armenian, ger i låten 
”Ararat” uttryck för den längtan till och den 
känsla för det heliga berget som mången 
armenier känner: ”..//Nu förstår jag dig / 
Vad du betyder för oss armenier / Du är  
grunden i vår själ / Du är vår kung//..//
Den dag har kommit / Då vi måste skiljas / 
Men i mitt hjärta är vi ett / Jag lovar dig/En 
dag skall vi vara tillsammans.//..”
  Vid god sikt kan du se topparna från 
Jerevan och medan vi kör söderut beundrar 
vi berget som är omgivet av ett trolskt dis. 
Småningom vänder vi mot sydost och kör 
in i ett fascinerande bergslandskap. Vi 
närmar oss Vayots Dzor och Syunik de 
sydligaste delarna av Armenien.

Kristendomens rötter
Armenien var det första landet som 
kristnades, år 301. Händelseförloppet är 
beskrivet ”Armeniens historia” av Agat-
hangelos i medlet av 400-talet, dvs. 150 
år senare. Verket har blivit en klassiker 
och är översatt till flera språk. Historiskt 
uppfattar man sanningshalten befinna 
sig inbakad bland den dramatik och 
det spektakel som på den tiden omgav 
berättelser om heliga män och kvinnor, 
berättelser som småningom kom att forma 

KaukasienMitt möte med 
det lilla landet i

Kaukasien
Georgien (jo, buss med chaufför måste bli 
på Georgiskt territorium och vi tog oss 
vidare med armeniska dito). 
  Efter några minuters körande stannade 
vi på en dammig, lite trasig plats med 4-5 
män utspridda i sanden.  Någon vandrade 
av och an uppenbart skötande någon 
angelägenhet, någon rökte och några 
stod, betraktande. En vänlig hund som 
besvärades av loppor kom förväntansfullt 
fram till oss. Efter alla hungriga hemlösa 
hundar i Georgien var det några av oss 
som var förberedda och kunde ge hunden 
att äta från frukostbordet ost, smör och 
pålägg.
  Där i dammet blev jag drabbad av 
Känslan – som alltså kom innan vi 
upplevt heliga platser där himmel och 
jord möts, innan vi hört dudukens toner 
bland bergen eller de obeskrivligt vackra 
kyrkokörerna och innan vi förnummit 
historien om en urgammal kristen kultur 
mellan klosterväggar från 400-talet. 
Känslan kom innan vi uppslukats av 
sången och musiken, ofta melankolisk 
med stråk av glädje, kärlek och tröst något 
som det armeniska folket genom tider av 
oerhörda prövningar varit i absolut behov 
av att både få sjunga och lyssna till för sin 
överlevnad.  Jag tänker på musiken när 
en armenisk kvinna säger ”vi armenier 
skrattar och gråter samtidigt”.  Det finns i 
kulturyttringarna, du kan skönja det hos 
mänskorna, polariteten – dualismen som 
förenas i något tredje, något som varit 
delat blir något nytt och något helt. 

 
Inlands utan egen kust

Armenierna är ett gammalt kristet 
indoeuropeiskt folk, som geografiskt 

”
Mormor för-
klarar att hon i 
varje mänska 
hälsar på Gud
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folkets kollektiva självbild.  Armeniernas 
uthållighet, känsla för, tro på och längtan 
till rättvisa, sanning och ljus föreställer jag 
mig att delvis bottnar i berättelsen om den 
heliga Gregorius som trots obeskrivliga 
vedermödor och umbärande segrar över 
mörkret och blir Armeniens första biskop.  
Här berättelsen i korthet.
  Kung Kursar I blev mördad av sin vän 
Anak som härstammade från en kejserlig 
familj som själva hade intresse av tronen. 
Anak och alla hans släktingar mördas 
på order av kungahuset, men Anaks son 
Gregorius, lyckades bli räddad av en 
avlägsen släkting. Den äldre släktingen 
lät döpa Gregorius och han blev fostrad 
i kristendom och han erhöll en hög och 
mångsidig utbildning.  
  För att sona sin faders brott började 
Gregorius tjänstgöra hos kung Trdrat, 
sonen till den mördade kungen Kursar I.
  Gregorius blev en uppskattad tjänsteman 
och Trdat behandlade honom som en vän. 
Men Trdat förföljde kristna och krävde 
småningom att Gregorius skulle avsäga 
sig sin tro.  När Gregorius vägrade utsattes 
han för den allra grymmaste tortyr som 
kunde pågå i veckor. Men efter varje gång 
helade Herren Gregorius, som oskadd 
stod framför Trdat  med orden: ”Ifall du 
bestraffar mig är det enbart till glädje, för 
min Herre Kristus led och dog på korset 
och jag följer honom gärna i döden, så att 
jag kan leva med honom i evighet.” 
  Trdat blir förgrymmad och slänger tillsist 
Gregorius i en djup källarhåla full med 
ormar. Men även här kommer Herren 
till Gregorius beskydd. Ormarna skadar 
honom inte och några fromma kvinnor ger 
honom bröd i hemlighet medan en ängel 
uppenbarar sig och ger hans ande kraft. 
Så förflöt 13 år för Gregorius medan Trdat 
fortsatte att förfölja och döda kristna.  
  Så drabbar Herrens vrede Trdat och hans 

män. En ond ande kommer över dem 
och de förlorar förståndet och börjar bete 
sig som vansinniga. När allt hopp verkar 
vara ute får Trdats syster en syn i vilken 
Gregorius botar hennes bror.  
  Gregorius viras upp från sin håla. Han 
är fysiskt svag men hans ande är stark och 
han beordrar att alla martyrers kvarlevor 
skall samlas ihop och begravas enligt 
kyrkans tradition samt att det bredvid 
graven skall byggas en kyrka. Därefter 
befaller Gregorius Trdat att be till de heliga 
martyrerna. Trdat ångrar så sitt brott mot 
Gud och blir botad varefter han låter sig 
döpas tillsammans med alla sina anställde. 
Därefter låter hela folket döpa sig.  
Gregorius håller ett tal till kungen i vilket 
han vittnar om hur mörkret förvandlas till 
ljus genom evangeliet: ”...Du plågade mig 
men mina lidande dödade inte mig utan 
höjde mig. Jag led för att kunna skänka dig 
andligt helande.”
  Gregorius låter uppföra katedralen 
i Echmiadzin, år 301 till minnet av 
den Heliga Andens nedstigande över 
apostlarna och år 305 blir den heliga 
Gregorius Upplysaren (257-332) biskop 
i Armenien och hedras därefter som 
grundaren av den kristna kyrkan i 
Armenien medan apostlarna Taddeus 
och Bartolomeus hedras som Armeniens 
apostlar och kyrkans första ledare.

Ljuset
Armenierna är ett folk som fått utstå 
förföljelser och förstörelser genom sekler 
ända fram till dagens läge.  En kvinna som 
i slutet av 1980-talet var tvungen att fly 
från Azerbajdzjan när armenierna började 
förföljas och mördas i landet berättar: 
”varje generation i min familj har varit 
flyktingar och jag hoppas så att dagens 
generation inte mera skall passera den 

gränsen.” 
  Berättelsen om den heliga Gregorius 
enorma vedermödor och om hur ljuset 
genom evangeliet segrade trots allt - 
föreställer jag mig lever som en botten i 
den armeniska folksjälen och kommer i 
uttryck även i språket. Armenierna hälsar 
god morgon genom att önska varandra 
Gott Ljus - Bari Luis. Tänk vilken vacker 
hälsning: ”Jag önskar dig Gott Ljus idag”. 
En armenisk kvinna berättar hur hon 
av sin mormor lärde sig att hälsa på alla 
mänskor i byn – med denna hälsning.  Som 
liten flicka tyckte hon det lät jobbigt och 
undrade förstås varför. Mormor förklarar 
att hon i varje mänska hälsar på Gud och 
jag undrar om det är denna tanke, bild 
som gör att man så ofta möts av en alldeles 
speciell, vänlighet hos armenierna – de ser 
inte bara dig utan också Gud när de hälsar 
dig.   

Semester
Vi vistas några dagar i södra Armenien 
och det är under vårt besök till klostret 
Vorotnavank som jag känner att ledigheten 
hinner upp mig. Där får vår lilla grupp 
vara ensam bland de tysta bergen vid det 
övergivna klostret. Svaga hundskall hörs 
långt ifrån – varm sol storslagna vyer 
urgamla stenkors, khachkar, urgröpta 
i sten med de mest finstilta mönster. 
Kors som man började göra i sten för 
att de bättre överleva den plundring och 
vandalism som den armeniska kyrkan 
sedan urminnes tider varit utsatt för. 
Där ligger jag mot det varma gräset och 
blickar upp i det himmelsblå och känner 
hur då och nu möts – hur evigheten blir 
närvarande i nuet. Själen hinner ifatt 
kroppen. För ett ögonblick är allt på plats. 
Efter några dagar i det vackra landskapet 
Syunik fortsätter vi vår resa mot Karabakh. 
Men det blir en annan historia – för 

Karabakh går det inte att skriva om utan 
att skriva om dagspolitik och de svåra 
frågar som dagens armenier kämpar med. 
Som en ung välutbildad kvinna i diasporan 
uttryckte det: ” Jo, vi har vår gamla kultur 
och historia, men kommer vi som nation 
att överleva eller är vi en så gammal 
kultur att det är dags för oss att försvinna 
och ge plats för något nytt?”  Nej, vilken 
hemsk tanke, tänker jag. Armenien med 
sin kultur och sin historia är en pärla för 
oss i väst som mer eller mindre förlorat 
känslan för och kontakten till vårt kristna 
kulturarv. 

Text och foto: Ann-Sofie Öist

Kaukasien

”

Armenien i litteraturen

Böcker
• Balakian Grigoris: Armeni-
alainen Golgata. Muistelmat 
kansanmurhan vuosilta 
1914-1916 (orginal 1922).
•	Seppälä	Serafim:	Araratista	
itään. 12 avainta kauneuden 
ja kärsimyksen Armeniaan 
(2007); Armenian kansanmur-
han perintö (2011); Vaienneita 
ääniä. Kunnianosoitus kadon-
neelle kulttuurille (2015).

Filmer
• Granatäpplets färg (Sergei 
Paradjanov, 1968, 79 min)
• If only everyone (Natalja 
Beljauskene, 2012, 94 min)
• Le voyage en Armenie 
(Guediguian Robert, 2006, 
125 min)

FAKTA
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JOHANNES 
FÖRSAMLING
helsingforsforsamlingar.fi/johannes
 
Fr 23.10
kl. 10: Nallegudstjänst i 
Mariakapellet. Repo-Rostedt.
Sö 25.10
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Enlund. Kyrklunch.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Heikel-Nyberg, 
Böckerman, Enlund, 
Passionärerna. Kyrkkaffe.
kl. 15: Gudstjänst i Folkhälsans 
seniorhus. Heikel-Nyberg, Böckerman.
Ti 27.10
kl. 18: Mässa i Taizéanda i 
Johanneskyrkan. Westerlund, 
Enlund, aTSo-kören.
On 28.10
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.
To 29.10
kl. 18: Bibelmeditation i 
Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Böckerman.
kl. 19: Regnbågscafé. Högbergsgatan 
10, gatunivå. Tomas Ray.
Lö 31.10
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Busck-Nielsen, Enlund, 
Henricson, Roströsten.
kl. 16: Parentationsmässa i Sandudds 
nya kapell. Lindström, Busck-Nielsen, 
Johannes kantori.
Sö 1.11
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Repo-Rostedt, Böckerman, 
Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.
kl. 18: Requiemmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist, Tomas 
Vokalensemble.
Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl. 12.

MATTEUS 
FÖRSAMLING  

www.matteus.fi

MATTEUSKYRKAN
Lö 24.10 
kl. 12.30-14: kaffe på plattan utanför 
Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe, 

te och möjlighet till samtal och förbön. 
Kyrkan är öppen. Arr. Matteus församling 
och Vartiokylän seurakunta.
Sö 25.10 
kl. 12: högmässa, Ahlfors, Sundroos. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
On 28.10 
kl. 8.30-9: morgonmässa, Ahlfors. 
Morgonmässa varje onsdag.
On 28.10 
kl. 18: MU-mässa, Matteus Ungdom 
–mässa, Hallvar. En kort mässa med 
bönevandring, kyrkfika efteråt. 
Sö 1.11 
kl. 12: högmässa, Forsén, Sundroos. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.

BOTBYGÅRDS KAPELL
Lö 31.10 
kl. 18 mässa till de avlidnas minne 
och ljuständning, Hallvar, Rönnberg, 
Sundroos.

ÖSTERSUNDOM  KYRKA 
Sö 1.11 
kl. 10: högmässa, Ahlfors, Sundroos. 
Kyrkkaffe.

PETRUS
FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net 

Lö 24.10:
kl. 12 Soppa & Samtal: på café Torpet, 
Köpingsv. 48. Lena Helgesson (Sverige), 
författaren till boken ”CP-barnet”, är vår 
gäst. Pris 10€, i priset ingår tomatsoppa, 
bröd och kaffe/te. Anm.camilla.norkko@
evl.fi. 
Sö 25.10
kl. 10 Familjegudstjänst i Månsas kyrka. 
Norkko, Kass, Ahlberg, Isaksson, Varho, 
Petrus barnkör. 
kl. 18 Kvällsmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Varho. 
Lö 31.10
kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Varho.
kl. 16 Parentation i Södra Haga kyrka. 
Björk, Varho, Petrus Vokalensemble.
Sö 1.11
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
Norkko, Bengt Bergman.
kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Varho. 
kl. 16.30 Puls-gudstjänst i Södra Haga 
kyrka. Barnkyrka.
kl. 18 Bibelstudium i Malms kyrka. 
Sandell.

OLAUS PETRI
Sö 25.10 
kl. 11  Högmässa. Timo Viinikka, Nina 
Fogelberg.
Lö 31.10 
kl. 11  Högmässa. Timo Viinikka, Nina 
Fogelberg. Olaus Petrikören medverkar.
Lö 31.10 
kl. 18  Minnesgudstjänst. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg. Schola Olaus Petri 
medverkar, dir. Valter Maasalo.

DEUTSCHE 
GEMEINDE 

So 25.10. 
um 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 1.11. 
um 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(Panzig)

HELSINGFORS 
PROSTERI 
Tomasmässan firas 3.11 och 1.12 kl. 
18.00 i Johanneskyrkan,  möjlighet till 
bikt kl. 17.30. Välkommen med!

23.10-1.11.2015

Tid för bikt? frågar Timos väljare.

TRÄFFAR för funktionshindrade 
och intresserade på  Tredje linjen 22, 
4 vån (Silvennoinen), 17.11, kl 13-15 
”Paradiset”och 8.12 kl 13-15 Bibliska 
personer. Kaffe/te, andakt. Ansvariga: 
U Gripenberg, K  Jansson-Saarela. 

BOKMÄSSAN 2015 i Mässcentrum: 
Kyrkan i Helsingfors och KCSA i 
monter 6m79. Programmet inleds 
med en miniteaterpjäs torsdag 
22.10 kl.13-13.30 på Tottiscenen om 
mobbning. Ditte Sandholm framför 
sin pjäs ”Märken för livet”. På sö 25.10 
intervjuar Kristina Jansson-Saarela 
Lena Helgesson och Cristina Lång om 
böckerna ”Cp-barnet, kampen, sorgen, 
glädjen ” och ”Våga släppa taget”. Plats: 
Fontana Medias monter 6m78.  

RING SAMTALSTJÄNST  
Behöver du prata med någon? Ring 
gärna församlingarnas samtalstjänst 
som dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) varje 
kväll kl. 20-24. Vill du hellre skriva så 
gör det på: http://evl.fi/natjour eller 
handskrivet brev till Församlingarnas 
brevjour PB 210, 00131 Helsingfors.

 

SKÄMTSAMT


