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informationssekreterare Alf Lindberg vid samfällighetens kommunikationsenhet,            
tfn. 2340 2238. Layout Roosa Salminen. Pärmbild Erkki Talvila. 
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Nåd för mig
”Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har för-
låtit er i Kristus.” (Ef.4:32) Förlåtelse är ett av livets kärnelement. Vi bör förlåta 
varandra. Vi får heller inte glömma att förlåta oss själva.
Min egen inre röst är mycket dömande och sträng. Den meddelar mig, att jag inte 
duger som den jag är, utan är misslyckad, till skam för mig själv och många andra. 
Jag täcks inte ens berätta om allt som min inre röst säger åt mig. Rösten är för det 
mesta synnerligen grym, hård och obarmhärtig.
  Hur kunde jag lära mig att förlåta mig själv? Kan du förlåta dig själv? Kan du vara 
barmhärtig mot dig själv? 
  Den frågan ställer jag ofta till de studerande som kommer för att diskutera med 
mig om livets stora frågor. Jag möter obarmhärtiga människor – de är obarmhär-
tiga speciellt mot sig själva. Jag har lärt mig att jag och min inre röst inte är ett un-
dantagsfall. Vi är många som pratar fult om oss själva, så fult som vi aldrig kunde 
tänka oss att prata om någon annan.
  Vad hör du i ditt huvud när omgivningen tystnar? Vems röst talar till dig då och 
vad säger den? Är orden dömande eller milda? Var glad om rösten är mild. Håll 
den nöjd, uppmuntra den. Om rösten är sträng skall du försöka ändra på den. Om 
du har svårt att ändra på den, försök ändå för din inre röst återspeglas i din omgiv-
ning. Om du är vänlig mot dig själv så är du det även mot andra. Är du sträng mot 
dig själv så är du det även mot andra.
  Varifrån kommer den stränga inre rösten? Orsaken till rösten beror delvis på att 
vi, trots att vi försöker vårt bästa, ändå misslyckas. Då behöver vi förlåtelse. Det 
gäller även att förlåta sig själv. Den inre rösten grundar sig ofta på skam eller något 
oförklarligt som vi inte ens gjort. Vi behöver skilja på skuld och skam. När vi kän-
ner skuld över något illa vi gjort, eller något gott som vi låtit bli att göra, bör vi be 
om förlåtelse och tro på att vi blivit förlåtna. Förlåtelse hjälper mot skuld.
Skammen finns djupare och grundar sig inte på våra egna gärningar. Där hjälper 
heller inte förlåtelse. Där hjälper nåd. Nåden berör hela människans väsen. Den 
inbegriper även det oförklarliga, som gör oss illa till mods och får oss att vara 
grymma mot oss själva. Nåden berör oss alla.
  ”Kära Gud, du är kärleken. Låt mig tro, att kärleken även gäller mig. Låt mig ta 
emot din kärlek, din förlåtelse och din nåd. Hjälp mig även att älska mig själv. 
Amen”

Laura Mäntylä
studentpräst
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På kyrkans svenska avdelning på 
Bokmässan har mässbesökarna i år 
möjlighet att bekanta sig med virtu-
ella världar bland annat med virtuella 
glasögon. Det handlar om Minecraft-
spelet Fisucraft. Därtill är det möjligt 
att bygga hus med virtuella byggklos-
sar. Dessutom är det möjligt att sjunka 
in i meditationens värld med glasö-
gon och hörlurar i en så kallad virtu-
ell meditation. Virtualmeditationen 
fungerar på svenska, finska och engel-
ska och kan testas på torsdag och fre-
dag kl. 10–15 samt lördag och söndag 
kl. 11–15. 

Markus Kartano

Teologen och journalisten Jaakko Hei-
nimäki, 51, har valts till ny chefredak-
tör för tidningen Kirkko & Kaupunki. 
Han tillträder vid årsskiftet. Heini-
mäki är känd som fackboksförfattare, 
kolumnist, utbildare och präst. Han 
har tidigare verkat som journalist vid 
Kirkko & Kaupunki och kommunika-
tionschef för Kirkkopalvelut, men har 
de senaste sexton åren levt som fri skri-
bent. Kirkko & Kaupunki ges i likhet 
med Helsingfors Extra ut av Helsing-
fors kyrkliga samfällighet.

Wihelm Kvist

Virtuella verkligheter 
på bokmässan

Jaakko Heinimäki 
ny chefredaktör för 
Kirkko & Kaupunki

Foto: Linda Jordas
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LEDAREN

Vem var Martin Luther? Luther föddes år 
1483 i staden Eisleben i Sachsen. Han blev 
en bildad man och avlade teologiedok-
torsexamen enligt dåtida krav.
  En ny tid i vår kyrkohistoria började då 
Luther enligt traditionen spikade 95 teser 
mot avlatshandeln och korruptionen på 
slottsdörren i Wittenberg. Enligt vissa käl-
lor har Luther inte spikat några teser på 
en dörr, men teserna existerar bevisligen 
i olika korrespondenser mellan dåvarande 

kurfurstar med flera. Teserna ledde till en 
brytning med påven och Rom. Luther blev 
till och med bannlyst av påven. Han göm-
de sig i ett slott beläget i Wartburg efter att 
ha förklarats fredlös av kejsaren.
  Många olika faktorer hade under senme-
deltiden skapat förutsättningar för en and-
lig omvälvning: politiska, sociala, kultu-
rella och religiösa. Det feodala samhällets 
furstar tolererade inte längre kyrkan som 
”en stat i staten”. Den traditionella grund-
synen vacklade för en ny statstyp med 
starkare furstemakt. Religöst sett ansåg 
man att den katolska kyrkan var alltför as-
ketisk och särskilt tanken på att bli salig på 
grund av egna goda gärningar ifrågasattes 
av Luther, likaså avlatshandeln med vilken 
själen kunde bli frälst genom pengar.

”Sankta Anna jag vill bli munk”
Martin Luther hamnade en gång ut för en 
häftig storm och ropade då” Sankta Anna, 
hjälp mig, jag vill bli munk!”. Men kloster-
livet tillfredställde inte honom. När han en 
gång vallfärdade till Peterskyrkan blev han 
övertygad om påvekyrkans förfall.
  Att leva i världen men inte av världen 
blev hans nya livsstil. Luther myntade ut-
trycket att man blir frälst av nåd allena. 
Luthers teologi är en Ordets teologi. För 

Spika dina egna teser på bokmässan 
vem är reformator i dag?

Nästa år firar vår kyrka att det har gått 500 år 
sedan reformationen. Det är Martin Luther, 
munken som gjorde uppror mot den romerskka-
tolska kyrkan, och hans tankar och teologi som 
under märkesåret lyfts fram. Luther är grunden 
för vår evangelisk-lutherska folkkyrka.

hans reformatoriska gärning blev Pauli 
ord i Romarbrevet 10:17 viktiga: tron 
kommer av predikan men predikan i kraft 
av Kristi ord.
  Teologie doktor Tuomo Mannermaa an-
ses vara den främsta Lutherforskaren i vårt 
land. Enligt Mannermaa innebär nåden 
förlåtelse men dessutom Guds närvaro här 
och mu. De tio buden berättar för oss vad 
Gud fordrar av oss, men dessa krav kan 
vi inte själva klara av. Det är genom ordet 
och sakramenten som vi får delaktighet av 
nåden och Guds närvaro.

Kyrkan utmanas
Den lutherska kyrkan i vårt land har levat 
länge, men står igen inför många utma-
ningar. Vi har försökt förnya gudstjänsten 
men kanske blivit på hälft. Kyrkan utma-
nas av tidens tvivel enligt biskop emeritus 
Martin Lönnebo från Sverige, som vid en 
diskussion nyligen på synodalmötet i Åbo 
föreslogs få epitetet reformator av i dag. 
Lönnebos ödmjuka inställning till livet 
och människan i alla hennes svårigheter 
samt hans ljusa syn på välsignelse och 
glädje är egenskaper som värdesätts i en 
präst. I Finland kämpar kyrkan dessutom 
med sin ekonomi samt utskrivningarna ur 
kyrkan.
  Det mångkulturella samhället är en ut-
maning samt flyktingströmmen. Kyrkan 
har som sig bör klarat av flyktingfrågorna 
på ett berömligt sätt och strävar till dialog 
mellan olika religioner.
Under bokmässan i Helsingfors kan du 
spika dina egna teser i kyrkans monter 
6h81. Väl mött på bokmässan!

Text & illustration: 
Alf Lindberg

 

Kyrkan är också i år aktivt med på Hel-
singfors Bokmässa. Vi bjuder på en kopp 
kaffe och du möter anställda från Kyrkans 
central för det svenska arbetet och kyrkan 
i Helsingfors. Vår monter 6h81 finns i det 
finlandssvenska kvarteret.

Bokmässan är öppen
27.10 kl. 10-20
28.10 kl. 10-20
29.10 kl. 10-18
30.10 kl. 10-18
Välkommen!

Program
Fredag 28.10
18.00 Gäst hos biskopen
Susanne Ringell är gäst hos biskop 
Björn Vikström
Tottiscenen
18.30 Vad skall jag tro?
Om medieläskunnighet och om att kunna 
läsa också det som inte skrivs ut i media.

Karin Creutz och Isabella Holm.
Intervjuare: Simon Lampenius
Edith Södergran-scenen
Lördag 29.10
10.30 Gästfrihet för vem
Hur tar vi emot och integrerar människor 
i vårt land? Om gästfrihet och delaktighet 
för alla.
Pia Rinne, Arshe Said, Soheila Fors (Sve-
rige)
Intervjuare: Tomas Ray
Edith Södergran-scenen
15.00. Kristendom för ateister
Finns det rum för tvivel i kyrkan? Ett sam-
tal om ärliga frågor och öppet sökande.
Olle Carlsson (Sverige)
Intervjuare: Sixten Ekstrand
Tottiscenen
Söndag 30.10
10.30 Ordet som bär
Litterär gudstjänst. Predikan av Katarina 
Gäddnäs, Stefan Myrskog är liturg.
Tottiscenen

Helsingfors Bokmässa 27-30.10.2016

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet 
fanns hos Gud. Boken och Bibeln har 
alltid varit viktiga för kristet trosliv men 
även för vårt samhälle. Nästa år 2017 
är ett jubileumsår då det gått 500 år se-
dan reformationen. Bibeln berättar om 
Mose förvaltningsstadgar, vilka då var 
ett slags samhällsordning. Under Mar-
tin Luthers tid hade utvecklingen gått 
vidare och i själva verket så var Luther, 
enligt vår främsta Lutherforskare Tu-
omo Mannermaa, den första som öns-
kade skapa ett välfärdssamhälle. Luther 
var också mycket diakonal.
  Luthers regementslära talade om det 
andliga och det världsliga regementet 
som han ville skilja på. Man har hål-
lit ganska strikt på detta och undvikit 
politisering av kyrkan. Men att tiden är 
inne för ett större samhällsengagemang 
är klart. Det hänger ihop med all nyhe-
dendom och okunskap som betecknar 
vår tid.
  Å andra sidan är den andliga törsten 
och frågorna kring tron och etiken allt 
mer brännande. Det är inte likgiltigt vad 
kyrkan har att säga i samhällsdebatten 
inte minst i frågor som gäller männis-
kovärdet.
   Kyrkans engagemang i flyktingfrågor-
na har väckt mycket positiv genklang. 
Kyrkan bör ta aktivt del i samhällsde-
batten. I Sverige, som vi gärna sneglar 
på, är Svenska kyrkans samhällsenga-
gemang klart starkare, vilket märktes 
bland annat på de svenska biskoparnas 
aktiva engagemang på bokmässan i Gö-
teborg. Ärkebiskopen Antje Jackelen är 
en flitig skriftställare och gav tidigare 
i år ut boken Samling kring hoppet, i 
vilken hon skriver om evangeliets inne-
börd och kyrkans uppgift via tre ”por-
tar”, debatt, fördjupning och förkunnel-
se. Hon belyser i boken vilken plats tron 
borde ha i samhället och det offentliga 
samtalet. Frågor vi här på andra sidan 
viken oftare borde ha på vår agenda. I 
fler intressanta intervjuer gav biskopar-
na uttryck för att det finns hopp. Män-
niskorna kan tvivla men de behöver inte 
förtvivla.
  Bokmässan i Helsingfors har Norden 
som tema medan kyrkans tema är Luth-
er och reformationens märkesår 2017. 
Väl mött på bokmässan den 27-30 ok-
tober!

Alf Lindberg

I begynnelsen 
fanns Ordet
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”Religionsdialog är mitt kall”
Samtalet mellan religioner har blivit en förutsätt-
ning för att kunna förstå varandra och existera sida 
vid sida. För studentprästen Heidi Rautionmaa har 
dialogen blivit ett kall.

” ”

Heidi Rautionmaa:
Multikulturalitet är inget nytt fenomen i 
Finland. På 1800-talet flyttade judar och 
muslimer till Finland och efter Finlands 
självständighet togs initiativ till de första 
ekumeniska dialogerna och den evange-
lisk-lutherska kyrkan började aktivt orga-
nisera verksamheten. I dag är religionsdia-
log inte en strävan mot gemensam teologi 
utan ett försök till dialog mellan olika reli-
gionssamfund. 
  Religionsdialog som begrepp började 
man använda i början av 1900-talet. Ur-
sprungligen betyder dialog samtal på gre-
kiska och uppslagsverket Encyclopedia of 
Religion beskriver fyra former av dialog: 
diskursiv dialog (trosfrågor på akademisk 
expertnivå), mänsklig dialog (möte på in-
dividnivå för samförstånd på existentiellt 
plan), sekulär dialog (förenade krafter 
med strävan mot fred, för miljön, jämlik-
het) och andlig dialog (att förverkliga sig 
själv genom mångkulturella ritualer). År 
1977 grundade kyrkans råd för utlandsä-
renden arbetsgrupperna Kyrkan och ju-
dendomen och Kyrkan och islam.

 
 Religionsdialog var tidigare främst veten-
skapliga samtal mellan experter om etisk 
filosofi, centrala teologiska läror eller orga-
nisationers verksamhet. Diskussion räcker 
inte, att agera för gemensamma målsätt-
ningar är i dag viktigare. Aktivitet på gräs-
rotsnivå fokuserar på saker som förenar 
över religionsgränser som religionernas 
värderingar, traditioner, pilgrimsvand-
ringar, fasta och välgörenhet. Religionsdi-
alog är inte att missionera utan alla har en 
röst och alla bör ge utrymme åt varandra. 
Att lyssna är viktigare än att föra fram sina 
egna åsikter.

Fredsarbete
De som flyttar till ett nytt land måste in-
tegreras aktivt. Medborgarna behöver bli 
införstådda med religionens viktiga be-
tydelse för immigranter. Praktiska frågor 
uppstår och den finska lagstiftningen bör 
förklaras för människor som kommer från 
annorlunda förhållanden och samhälls-
system. Religionen och kulturen måste få 
ta sin plats och synas i det nya hemlandet. 
Att sprida kunskap och information är 
en viktig del av processen. Självkritik och 
förändring välkomnas. I vårt land har vi 
religionsfrihet och barnen har egna rät-

tigheter. Problem kan uppstå gällande 
makthunger och pengar, och problemen 
bör åtgärdas. Världspolitik hör inte ihop 
med religionsdialog. En del av de utländ-

ska kyrkor som verkar i Finland är funda-
mentalistiska och uppfattar andra kyrkor 
som hot. Det egna landets politiska pro-
blem kan återspegla sig i kyrkans syn på 

Finland, den evangelisk-lutherska kyrkan 
och andra religioner. Verksamheten strä-
var efter att förstå andra som de är, utan 
försök att förändra eller bevisa den egna 
trons förträfflighet. Dialog är en process 
med det gemensamma målet – ett fredligt 
och tryggt samhälle för alla. 

Internationellt samarbete
Från år 2000 har Finland deltagit i det in-
ternationella samarbetet genom dialogor-
ganisationen United Religions Initiative, 
URI. Den episkopala kyrkans biskop Wil-
liam E. Swing i Kalifornien hade en vision 
om att främja samarbete och dialog mel-
lan religiösa samfunds ledare. En bärande 
tanke är den så kallade Gyllene regeln som 
är allmänt känd inom religioner och i hu-
manismen: ”Det du önskar att människor 
gör för dig skall du också göra för dem”.
  

Möten och gemensamt agerande hjäl-
per envar att känna igen och godta olika 
uppfattningar om saker. Det handlar inte 
om att kämpa för eller emot saker utan 

Heidi Rau-
tionmaa hör 
till eldsjälarna 
inom religions-
dialogen i vårt 
land

Det du önskar 
att människor 
gör för dig skall 
du också göra 
för demFader Nabil Haddad, jordanska prinsessan Rym al-Ali och Heidi Rautionmaa på semina-

rium i Wien 2013.

En moské håller öppet hus.
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KOLUMN

Då presidenten uttalar sig har han i princip över hälften 
av folket bakom sig, folkvald som han är.
  Då statsministern tar till orda å hela regeringens vägnar 
har han i princip över hälften av riksdagen och därmed av 
de röstberättigade medborgarna bakom sig – av dem som 
röstat, alltså. Det blir sällan en majoritet av folket.
  Då fackcentralen FFC ryter till, talar den för sina drygt 
en miljon medlemmar.
Då en partiledare yttrar sig talar han eller hon för mellan 
ett par procent och upp till drygt var femte väljare.
  Då vår evangelisk-lutherska kyrka till exempel genom 
ärkebiskopen häver upp sin stämma har den däremot i 
princip fyra miljoner medlemmar bakom sig, över 70 
procent av folket.
  Ändå verkar presidentens, statsministerns, FFC-ordfö-
randens och partiledarnas ord väga tyngre – eller åtmins-
tone få större publicitet och därmed genomslagskraft.
  Så här enkelt är det ändå förstås inte. Liksom det bland 
presidentens väljare, bland regeringsblockets anhängare, 
inom FFC:s medlemskår och inom varje parti finns diver-
gerande åsikter, finns det naturligtvis också bland kyrkans 
medlemmar olika meningar. Inte ens ärkebiskopen kan 
göra anspråk på att tala å allas vägnar.
  Men kyrkan har alltså i princip en större kraft bakom 
sina ord än de flesta andra.
Ändå är det förstås inte bara kvantiteten som räknas, utan 
också kvaliteten. För att göra sin röst hörd – och förstådd 
– måste man ha något tungt vägande att säga. Det har kyr-
kan, om och då den i samhället agerar samvetets röst.
  Det må sedan gälla behandlingen av utsatta grupper i 
vårt samhälle eller vår flykting- och invandrarpolitik, eller 
den rådande samhällsmoralen och attityderna.
Våra ärkebiskopar har redan traditionellt varit sådana 
samvetsröster, och många av våra biskopar. Osökt kom-
mer jag att tänka på två färska exempel.
  Under den stora manifestationen nyligen mot rasism och 
nynazistiskt våld med 15 000 deltagare lästes en hälsning 
av Helsingforsbiskopen Irja Askola upp från Domkyrkans 
trappa, och möttes med kraftiga applåder – trots att det 
knappast var idel församlingsmedlemmar som deltog. 
Det var ett ypperligt exempel på att kyrkan kan agera 
samvetets röst också i hela samhället, inte bara i den egna 
kretsen.
  Vår egen Borgåbiskop Björn Vikström har för sin del 
skrivit en bok om kärlek, som säkert kommer att väcka 
stor uppmärksamhet, och säkert också få blandade reak-
tioner. Han påminner om att vi inte lever på Moses tid för 
3000 år sedan, inte heller på Paulus tid för 2000 år sedan, 
och inte ens på Luthers för 500 år sedan. Precis som kris-
tendomen för länge sedan har reviderat sin syn på till ex-
empel slaveri och jämställdhet mellan könen, är det dags 
att sluta betrakta homosexualitet som en synd, säger han.
  Kloka ord av min namne biskopen. Hoppas hans röst 
hörs över hela samhället.
Kyrkan ska inte vara alltför försiktig i samhällsdebatten. 
Den ska vara just en samvetsröst – och inte en len och 
späd sammetsröst.

Björn Månsson

FAKTA

”Religionsdialog är mitt kall”

”

Samvetsröst 
– inte sammetsröst

Finländska forum för religionsdialog

• Helsingin Uskontojen Foorumi är en del av Uni-
ted Religions Initiative URI och har verksamhet 
i kulturcentret Caisa där medlemmar från ca 10 
olika religionssamfund deltar varje månad.
• Turun Uskontojen Foorumi (TUF) är en bö-
negrupp med medlemmar från olika religions-
samfund som samlas i Åbo. Bönegruppen sam-
lades första gången efter tragedin i New York 
11.9.2001.
• FOKUS ry verkar med kristen värdegrund och 
befrämjar dialog mellan religioner, vetenskapen 
och konsten. Driver också konstklubbar, work-
shopar och läsekretsar.
• Religions for Peace är en internationell orga-
nisation. I Finland lanserades ett kvinnonätverk 
2008. Bedriver samarbete med UM:s Helsing-
forsprocess, Kyrkans utlandshjälp, USKOT- fo-
rum och FOKUS ry.
• USKOT-forumet grundades 2011 och repre-
senterar judar, kristna och muslimer. Gav ut en 
nätkalender med helgdagar inom islam, juden-
domen och kristendomen med katolska, luther-
ska och ortodoxa högtider.
• ”Tillsammans för Finland” grundades 2015 
efter modell från Sverige. Ett projekt för att be-
kämpa rasism och fördomar bland ungdomar. 
Besöker skolor och berättar med egna ord om 
personliga erfarenheter.

att hitta ett meningsfullt sätt att tillsam-
mans behandla dem. URI har verksam-
het i 96 länder och 4 kretsar i Finland. 
Finska URI firar FN:s fredsdag varje år i 
september och World Interfaith Harmony 
Week i februari. Där delar man ut Gyllene 
regeln-priset som bland andra president 
Tarja Halonen och musikern Sami Yusuf 
tagit emot. Under sin presidentperiod tog 
president Tarja Halonen som sin uppgift 
att träffa ledare för religiösa samfund 1-2 
gånger per år.

Ett kall 
Heidi Rautionmaa hör till eldsjälarna 
inom religionsdialogen i vårt land. I dag 
jobbar hon som studentpräst vid samfäl-
ligheten och är aktiv på dialogfältet. Som 
ung, i hemstaden Nystad, väcktes intres-
set för främmande religioner, kulturer och 
språk vilket resulterade i studier i arabiska 
och kinesiska. Rautionmaa har lärt sig re-
ligionsdialog den praktiska vägen. Som 
ung redaktör besökte hon olika samfunds 
fester och gjorde reportage om muslimska 
kvinnors korankretsar. Församlingarna i 
Helsingfors började med öppna dörrar-
verksamhet, till grannmoskéer, för att 
bygga upp relationer mellan medlemmar 
i olika samfund. I februari i år möttes kyr-
koherdar och imamer första gången för att 
diskutera med varandra.
  Dialoggruppen Silta, som inledde sin 
verksamhet i Alberga år 2003, arrangerar 
diskussionskvällar varje månad med te-
man som religioners heliga böcker, reli-
gionernas synlighet i gatubilden och de 
religiösa ledarnas inställning till kvinnor, 
mat och konst. Kvinnor ses inte alltid som 
jämbördiga aktörer i alla religiösa sam-
fund och detta vill man ändra på. Grup-
pen ordnar veckoslutsläger och reste 2009 
till de nordiska kyrkornas dialogsemina-
rium i Stockholm.

Rautionmaa har haft möjlighet att arbeta 
globalt och representerar den finska reli-
gionsdialogen ute i världen. Hon har hört 
till URI:s globala råd och fungerar som 
ordförande för kvinnonätverket inom Re-
ligions for Peace. Hon är sakkunnig i kom-
mittén för Världsreligionernas parlament. 
Med Helsingin Uskontojen Foorumi reste 
Rautionmaa till Uppsala tillsammans med 
representanter från cirka tio religionssam-
fund: mormoner, hinduer, Bahai-sällska-
pet representanter, muslimer, kristna. Hon 
föreläser gärna i hemlandet om sina upp-
levelser och situationen globalt. Att dela 
personliga erfarenheter är ett effektivt sätt 
att föra dialog. Alla representerar sig själva 
och har möjlighet att växa andligen genom 
erfarenhet och historier.

Text: Ann-Christine Halmén-Kronlund
Foto: Heidi Rautionmaas privata album

”
Att lyssna är 
viktigare än att 
föra fram sina 
egna åsikter

Samia Bibars från Legue of Arab States och Heidi Rautionmaa 
på Anna Lindh-stiftelsens forum i Marseilles 2013. 

Världsreligionernas parlament samlar 10 000 medlemmar till konfe-
rens vart femte år.
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Pastor Kai Sadinmaa har överraskat kyrk-
folket med sina ställningstaganden om 
den evangelisk lutherska kyrkans makt-
strukturer och budskap. Hans bok Tio 
budord till kyrkan (Into kustannus 2014) 
väckte uppmärksamhet med sina krav på 
en rättvisare och ärligare kyrka, en kyrka 
som inte bugar för de rika i samhället eller 
diskriminerar minoriteter.
  Nyligen medverkade Sadinmaa också 
i dokumentärfilmen Ristin tie (Korsets 

väg), som genom att följa Sadinmaa i ett 
års tid speglar det kyrkliga och politiska 
livet i vårt land, under en tid av stora för-
ändringar i det finländska samhället.
  Vem är då denna ”pastor från vänster” 
som det skrivs om så mycket? Kai Sadin-
maa föddes 1964 i Torneå och blev student 
1983. Han flyttade till Helsingfors 1988 
och började studera teologi 1989 med kyr-
kohistoria som huvudämne. Sin prästvig-
ning fick Sadinmaa i Kuopio 1994.
   Kai Sadinmaa talar med låg men klar 
röst om sina tidigare bravader. Han talar 
om Jesus som en trotsig rebell. 
  För Kai är Gud mer än en person. – Gud 
är närvarande överallt här och nu. Him-
melriket är inte ”nånstans däruppe”, utan 
inom oss här på jorden, säger Sadimaa.

Riksdagskandidat
Från början var det meningen att regissö-
ren Mika Hotakainen skulle göra en film 
om påskdramat Korsets väg, men det blev 
en annan film när Mika beslöt att följa Kai 
under ett års tid och filma prästen i hans 
olika göromål. 
  Ingen hade förutspått hur mycket det 

återkommer med Korsets väg i Berghäll
Ursprungligen tänkte regissören Mika Hotakainen göra 
en film om skådespelet Via Crucis, men resultatet blev 
något helt annat. Under ett år med Kai Sadinmaa kom 
diskussionerna i stället att handla om flyktingsituatio-
nen, riksdagsvalet och kyrkans röst i samhället.

Pastor Kai Sadinmaa tror att kyrkan och samhället behöver reformeras för att hållas levande. – I dag lever inte gudstjänsten, den andas inte, säger han.

skulle hända i samhället år 2015. Därför 
blev filmen ett fönster till alla politiska och 
kyrkliga händelser. Det året var det riks-
dagsval. Samma år började de asylsökande 
människorna strömma till Finland. För 
dem har Kai haft ett särskilt ömt hjärta.
  Kai ställde upp i riksdagsvalet för den 
politiska vänstern och den aktuella filmen 
visar en hel del om hans engagemang. 
Röstetalet räckte ändå inte till för att han 
skulle bli invald.
  – Min politiska bakgrund har inte varit 
vänster, jag menar inte att evangelierna 
är källan till vänsterideologin. Däremot 
handlade Jesus ofta så som denna ideologi 
föreskriver, till exempel när han kritise-
rade etablissemanget som på den tiden ut-
gjordes av fariséerna. Ett annat exempel är 
när Jesus fällde penninghandlarnas bord i 
templet.

Efterlyser kritisk diskussion
Kai Sadinmaa har tidigare jobbat i Nord-
sjö församling och vid Helsingfors kyrkli-
ga samfällighet. I dag är han författare och 
konstnär. Han förrättade nyligen för sjätte 
gången en omtyckt mässa i Cirkus Finlan-

dias cirkustält.
  Bland kommande större projekt nämner 
Kai att han samlat en grupp människor för 
att göra ett nytt skådespel efter modell av 
Via Crucis. Den här gången i Berghäll.
  I boken om de tio budorden ställer sig 
Sadinmaa kritiskt bland annat till kyrkans 
gudstjänstordning och liturgi. Han efterly-
ser mer rum för diskussion och ifrågasät-
tande av olika procedurer.
  – I dag lever inte gudstjänsten. Den andas 
inte.
  Kyrkans diakoni får däremot beröm och 
karaktäriseras som ett kyrkans flaggskepp.

Text: Alf Lindberg  
Foto: Erkki Talvila

Kai Sadinmaa
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E

00120 Helsingfors
09-23407700
kyrkoherde

Johan Westerlund
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Haga Prästgårdsv. 2
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde
Daniel Björk

PM
Johannes 
församling
On 26.10
kl.18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund. 
Sö 30.10
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Terho, Enlund. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lind-
ström, Heikel-Nyberg, Enlund, Henric-
son. Roströsten medverkar. Kyrkkaffe.
Ti 1.11
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Dag-Ulrik Almqvist.
kl.18: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Böckerman.
On 2.11
kl.18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Almqvist.
Lö 5.11
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lind-
ström, Repo-Rostedt, Johannes kantori. 
kl.16: Parentationsgudstjänst i Sandudds 
Nya kapell. Busck-Nielsen, Ollberg, Sale-
nius, Tiiainen, församlingens kantori.
Sö 6.11
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Terho, 
Henricson. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-
Nielsen, Lindström, Enlund. Kyrkkaffe. 
kl.18: Requiemmässa i Gamla kyrkan 
med musik av musik av John Tavener 
(1944–2013). Busck-Nielsen, Lindström, 
Almqvist, Böckerman, Enlund, Hätönen. 
Tomas Vokalensemble medverkar.

MATTEUSkyrkan
On 26.10
kl.18: Matteus Ungdom-mässa. Kort mäss-
sa med bönevandring. Kyrkfika efteråt.
Sö 30.10
kl.12: högmässa, Stefan Forsén, Mimi Sun-
droos. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 30.10
kl.16: Mässa med fridsföreningen i södra 
Finland. Kaffeservering.

On 2.11
kl.17.30: Matteus.nu – en serie om vår 
kristna tro. Kl. 17.30 gemensam måltid, 
kl.18 mässa med församlingens ungdo-
mar, kl.18.30 Matteus.nu – tankeväckande 
dialog och fri diskussion. Anmälningar 
via Facebook, per e-post matteus.fors@
evl.fi eller tfn 050-380 3933. Samlingarna 
leds av kyrkoherde Stefan Forsén.
On 2.11
kl.18: Matteus Ungdom –mässa. Kort 
mässa med bönevandring. Kyrkfika ef-
teråt.
Sö 6.11
kl.12: högmässa, Helena Rönnberg, Mimi 
Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 6.11
kl.18: kvällsmässa ”liv”. Efteråt kvällste i 
Matteussalen (2 vån).

BOTBYGÅRDS KAPELL
Lö 5.11 
kl.18: mässa till de avlidnas minne och lju-
ständning. Stefan Forsén, Helena Rönn-
berg, Mimi Sundroos. Vid mässan nämns 
namnen på alla de församlingsmedlem-
mar som avlidit under året och för var och 
en tänds ett ljus.

Petrus 
församling
Sö 30.10
kl.10 Gemensam familjegudstjänst i Mån-
sas kyrka. Barnkören och Hålligång grup-
perna medverkar med sång. Efter guds-
tjänsten äter vi kyrklunch. Kass, Ahlberg.
Ti 1.11
kl.19 Förbön och tack i Munkshöjdens 
kyrka. Kass, Lassus, Ahlberg. Förbönsäm-
nen tas emot till tfn (09) 23407171 tisda-
gar mellan kl. 10-12 och per e-post pray.
petrus@evl.fi 
Lö 5.11
kl.16 Parentation i Månsas kyrka. Björk, 
Thylin, Ahlberg, Hilli. Petrus vokalensem-
ble medverkar.
Sö 06.11
kl.10 Högmässa: Munksnäs kyrka. Thylin, 
Bergman.
kl.12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka. 
Thylin, Hilli.
kl.16.30 Puls gudstjänst i Södra Haga kyr-
ka. Under Puls-gudstjänsterna barnkyrka 
för 3-8 år och 9-13 år.

Helsingfors 
prosteri
Tomasmässa i Johanneskyrkan ti 22.11 
kl.18. Din konung kommer i ödmjukhet. 
Medv. Heidi Juslin-Sandin, Ulf Skogström 
m fl
Helsingfors bokmässa 27–30.10. Besök 
kyrkans i monter 6h81.
Grupp i kristen djupmeditation. Medita-
tion är ett sätt att varva ner och reflektera. 
Vi möts varje torsdag kl. 17-18 i Mariaka-
pellet (Högbergsg. 10 D). Ta gärna med en 
kudde, ingen erfarenhet av meditation be-
hövs. Mer info: henrika.hyttinen@gmail.
com.
Församlingarnas samtalstjänst dejoure-
rar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 
1019 0072) varje kväll kl. 20–24. Andra 
webbaserade hjälptjänster på http://www.
samtalstjänst.fi.  Ring eller skriv när Du 
behöver stöd! 

26.10-6.11.2016

Kampens kapell är öppet vardagar 8–20 
och veckoslut samt helgdagar 10–18. 

DEUTSCHE 
GEMEINDE

So 30.10. um 11 Uhr Gottesdienst mit 
Amtseinführung von Matti Fischer
So 6.11. um 11 Uhr Gottesdienst (Beutel)
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tala medBehöver du stöd eller någon att 

Samtala med präst eller 
diakonitjänsteinnehavare

Våra församlingars präster och diakoni-
tjänsteinnehavare ställer gärna upp för dig:
Ring våra församlingars kansli och fräga:
Johannes församling tfn 09-23407700
Matteus församling tfn 09-23407300
Petrus församling tfn 09-23407100

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder helsingfor-
sare professionell samtalshjälp vid pro-
blem i parrelationen och i krissituationer.
Tidsbeställningsnumret är 09-23402555.

Församlingarnas samtalstjänst

Vi dejourerar på tfn 010190072 (från utlandet 
+358 10190072) varje kväll från kl.20-24.  Andra 
webbaserade hjälptjänster på http://www.sam-
talstjänst.fi
Ring eller skriv när när Du behöver stöd.

Kampens kapell

I kapellet kan du stilla dig mitt i huvudstadens 
jäkt. Möjlighet att diskutera med en präst på 
finska. Kapellet är öppet på vardagar kl. 8-20.

Du kan kontakta 
oss i förtroende. 
Hjälpen är avgiftsfri. 


