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Fräls oss ifrån pandemin!

Päästä meidät pandemiasta!

För en del har restriktionerna bara orsakat små
förändringar i vardagen. Andra hotas av utbrändhet i sitt arbete. En del behöver mod att söka något nytt, då långa permitteringar övergår i arbetslöshet. En del behöver tröst för att en älskad
människa har gått bort. En del beslutar att ﬂytta
fram bröllop och familjefester till nästa år.

Joillekin rajoitukset ovat aiheuttaneet vain vähäisiä muutoksia arkeen. Joidenkin töissä uhkaa
uupumus. Jotkut kaipaavat rohkeutta etsiä uutta,
koska pitkät lomautukset johtavat töiden loppumiseen. Jotkut tarvitsevat lohdutusta, koska rakas ihminen on kuollut. Jotkut päättävät siirtää
häät ja perhejuhlat ensi vuoteen.

Det som de alla har gemensamt är att sjukdomen
tvingar dem att hitta nya sätt att leva. Både det
egna jaget och de mänskliga relationerna har prövats. För att klara av prövningarna måste man
ofta ge avkall på sina förväntningar, ändra sina
planer och reﬂektera över sitt sätt att förhålla sig
till livet.

Yhteistä kaikille on se, että tauti pakottaa löytämään uusia tapoja elää. Sekä oma minä että ihmissuhteet ovat joutuneet koetukselle. Koettelemuksen kestäessä ja ratkaisuja etsiessä joutuu
usein luopumaan omista odotuksista, muuttamaan suunnitelmia ja pohtimaan tapaansa suhtautua elämään.

Den här tidningen har jag försökt fylla med läsning som kan hjälpa till att lyfta blicken från vardagen för en stund och öka den mentala uthålligheten. Jag hoppas att vi i höstens tidning kan
trycka en tidtabell över traditionella adventsgudstjänster och att vi då kan träﬀas i kyrkan igen.

Tähän lehteen olen yrittänyt koota luettavaa, joka
auttaisi nostamaan mielen hetkeksi ylös arjesta ja
lisäämään henkistä kestävyyttä. Toivon, että syksyn lehteen voidaan painaa perinteisten adventtijumalanpalvelusten aikataulu ja pääsemme jälleen tapaamaan kirkossa.

Nu när våren och sommaren närmar sig bärs vi av
vår treenige Guds nåd, hopp och kärlek.

Kevään ja kesän lähestyessä meitä kantavat kolmiyhteisen Jumalan armo, toivo ja rakkaus.

Anssi Elenius
Finländarnas präst i Norge
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Raamattua on hyvä lukea
ilman oikeassa olemisen pakkoa
TEKSTI SALLA RANTA
KUVAT ANTTI RINTALA

Wille Riekkisen mukaan patriarkaalisen ja fundamentalistisen
raamatuntulkinnan aika on ohi. Silti Raamatun luennassa ei tarvitse
siirtyä Jumalan hylkäävään historismiin, puhtaaseen rationalismiin.
Raamatusta voi löytää ilon ja rauhan ilman fundamentalismiakin.
Kahden ääripään välistä on löydettävissä kolmas tie.
Kertomus Kaanan häistä on yksi Raamatun kuuluisimmista tarinoista. Kenties siksi, että sen
keskeiset esineet ja termit ovat meille tuttuja.
Monet Uuden testamentin ajan elinkeinot, tittelit ja tavat ovat meille vieraita, mutta häät ja niiden tarjoilut ovat tuttuja. Kertomuksella veden
viiniksi muuttavasta Jeesuksesta on myös monia eri tulkintoja.
Jotkut painottavat Jumalan pojan kykyä
tehdä ihmeitä, toisten mukaan olennainen on
vesiastioiden määrä, joka viittaisi juutalaiseen
lakiin, jonka Jeesus täytti. Monet kertomuksen
tulkit ovat huomanneet, että se on Jeesuksen
tunnusteoista Johanneksen evankeliumin ensimmäinen. Sen tarkoituksena on nähty kertoa
suuremmasta kokonaisuudesta kuin vain yhdestä illasta.
Ihmeisiin uskominen on monille vaikeaa. On
hankalaa suhtautua Jumalaan, joka ilmoittaa itsensä niin vaikeasti omaksuttavien asioiden
kautta. Mutta kaikki eivät ajattele, että ihmeen
tai tunnusteon tekeminen olisi kertomuksen
tärkein sisältö.
Emerituspiispa Wille Riekkisen mielestä
Raamatun lahjoittama rauha ja ilo avautuvat

nykyihmiselle ehkä parhaiten metaforisen eli
vertauskuvallisen ymmärryksen kautta. Vertauksissa Jumala kertoo itsestään rikkaasti ja
syvästi.
– Nykylukija miettii Kaanan häiden viinin
kohdalla, oliko kyseessä jonkinlainen taikuus,
Riekkinen toteaa.
– Mutta kertomus on nähtävä Johanneksen
evankeliumin alkunäytöksenä. Koko loppuevankeliumi on tulkittava sen valossa. Sanoma on,
että Jeesuksen seurassa oleminen on osallistumista häihin, joissa viini ei lopu koskaan. Niissä
syödään ja juodaan hyvin, ja mitä tahansa ihmeellistä hyvää voi tapahtua. Sellaista, mikä
tuo syvän kiitollisuuden, ilon ja rauhan, ahdistuksen ja hädän keskelläkin.
Mystiikalle ja uskolle on tilaa
fundamentalismin ja rationalismin välissä
– Raamattunäkemysten yhdellä laidalla on
fundamentalismi ja toisella laidalla historismi,
rationalismi, jossa vain se mikä järjellä pystytään todistamaan, on totta. Tähän väliin jää
kuitenkin monta ajokaistaa, toteaa Riekkinen.
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Wille Riekkinen toimi
Kuopion piispana 1996–2012.
Hän väitteli
teologian tohtoriksi vuonna 1980
Uuden testamentin eksegetiikan eli
raamatuntutkimuksen alalta.

– Sanoma on, että Jeesuksen seurassa oleminen on osallistumista häihin, joissa viini ei lopu koskaan.
Niissä syödään ja juodaan hyvin, ja mitä tahansa ihmeellistä hyvää voi tapahtua.
Sellaista, mikä tuo syvän kiitollisuuden, ilon ja rauhan – ahdistuksen ja hädän keskelläkin.

Riekkinen näkee parhaiten mahdollisuuksia
sellaisella raamattuteologialla, jossa on tilaa
mystiikalle ja uskolle, mutta jossa tunnustetaan
Raamatun inhimillinen historia ja tausta.
Riekkisen mielestä kirjaimellisen raamatuntulkinnan aika on ohi. Hänelle on tuttu uutinen
konservatiivisen kristinuskon leviämisestä ja liberaalin kuolemasta, mutta siitä huolimatta
hän pitää tieteellisesti ja eettisesti uskottavan
kristinuskon tulkinnan etsimistä tärkeänä. Sen
olisi määrä antaa hengellisyydelle sille kuuluva
paikka ilman, että on uskottava todeksi fysikaalisia ihmeitä.
Hän myös epäilee, että osa kristinuskon
kiihkeästä leviämisestä on menestysteologista
lupailua paremmasta tulevaisuudesta, jonka
uskoessaan muka voi saada.
– Sillä ei ole paljoakaan tekemistä kristinus-

kon kanssa. Kyllä ihminen, jolla on oikea hätä,
tarttuu oljenkorteen, kun hyvin puhutaan. Ja
karvaita kokemuksia voivat olla sellaiset, joissa
havaitaan, että on pidetty huulilla tyhjää maljaa, hän sanoo.
– Raamatussa pysyvää on kokemus Jumalasta ja hänen armostaan, eivät termit, ymmärryshorisontit eivätkä aikahistorialliset käärepaperit.
Isolle joukolle ihmisiä
ei riitä fundamentalismi
Käärepaperien kuorimisesta puhuu myös vuonna 2015 kuollut amerikkalainen luterilainen eksegeetti Marcus Borg kirjassaan Kristinuskon
sydän. Riekkisen mukaan Borg edustaa kolmatta tietä liberaalien ja konservatiivien välissä.
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Emerituspiispa ja dosentti on niin innostunut
Borgista, että antaa toimittajalle ja kuvaajalle
kirjat siunaavalla omistuskirjoituksella. Borg oli
uskonnon ja kulttuurin tutkimuksen professori
ja luterilainen Uuden testamentin tutkija, jonka
nimen Riekkinen mainitsee usein.
– Borg noudatti sitä samaa ajatuskulkua,
joka minulla on ollut Raamatun suhteen. Hän
ohjaa pois kirjaimellisesta tulkinnasta. Monilla
on kovin fundamentalistinen käsitys. Siinä ajatellaan niin, että otetaan kirja käteen, avataan
se mistä tahansa ja luetaan. Otetaan sattumanvaraisesti jokin lause ja pidetään sitä tähän aikaan sellaisenaan sopivana ohjeena, hän sanoo.
– Onneksi meillä on yhä enemmän tutkijoita
ja vielä paljon enemmän tavallisia ihmisiä, joille
tällainen ei riitä. Raamatun tuntemus ja raama-

tuntutkimus auttavat pääsemään eteenpäin,
jos haluamme ymmärtää tekstejä. Metaforinen
tulkinta haastaa Raamatun lukijan ja tutkijan
ihan uudella tavalla lähtemään liikkeelle ja näkemään syvämerkityksiä ilman, että tarvitsee
liukua fundamentalismiin, joka on vahingollinen tapa suhtautua pyhiin kirjoituksiin missä
tahansa uskonnossa, myös kristinuskossa.
Riekkisen mielestä kirkko on muuttunut
konservatiivisemmaksi. Liberaalin leiman saa
sillä, että pitää Raamattua omana aikanaan kirjoitettuna kirjana. Hänestä kaikki kirkon ajankohtaiset ja tärkeät kysymykset ovat raamatuntulkintakysymyksiä.
– Luterilaisuudessa on sellainen periaate,
että se, mikä ajaa Kristusta, on olennaista. Jos
vaikkapa lähdetään Viidennen Mooseksen kirjan 14. luvusta lukemaan, että itsestään kuol9

”Patriarkaalisuudessa
pitäytyminen kuuluu
fundamentalismiin,
se ei ole kirkon
ja kristinuskon
dynaaminen linja.”

Wille Riekkinen on toiminut muun muassa Kirkon koulutuskeskuksen
raamattukouluttajana ja Kirkkojen maailmanneuvoston raamattuteologina.

lutta eläintä ei saa syödä, mutta se voidaan antaa muukalaiselle tai myydä vierasmaalaiselle,
ymmärrämme heti, ettei noin sovi menetellä.
Teksti muistuttaa, että Raamattua pitää tulkita.
Raamattu on täynnä oman aikansa kansojen ja
ihmisten henkiinjäämiskamppailua, heimouskontojen, Israelin ja varhaisten kristittyjen,
Riekkinen sanoo.

– Kristuksessa raja-aidat kaatuvat ja jäljelle
jää ihmisyys. Jo Raamatun alkulehdillä sanotaan, että Jumala loi ihmisen ja sitten, että hän
loi heidät mieheksi ja naiseksi. Nuo sanat alkutekstissä viittaavat lisääntymisedellytyksiin, se
ei ole mikään arvoasetelma. Patriarkaalisuudessa pitäytyminen kuuluu fundamentalismiin,
se ei ole kirkon ja kristinuskon dynaaminen linja.
– Myös orjuuden kohdalla joudumme ajattelemaan Raamattua uudelleen. Paavali kehotti
orjia pysymään ja palvelemaan, mutta hän
erehtyi siinä, ettei maailmanloppu ollut niin lähellä, että asialla ei olisi ollut merkitystä. Paruusiaa siirrettiin. Siinä kävi samalla tavoin kuin
nykyajan maailmanlopun ennustajille, jotka
joutuvat aina antamaan Jumalalle aikalisän.
Kristityn pitää vapautua elämään maailmassa

Patriarkaalinen käärepaperi tulee kuoria
Riekkisen mukaan myös patriarkaalinen, hierarkkinen maailmankuva kuuluu käärepapereihin ja sellaisena kuorittavaksi.
– Raamattu on miesten kirjoittama kirja,
mutta ydinsanoma, joka koskee jumalasuhdetta, ei ole kiinni sukupuolista. Kristuksessa ei ole
orjaa, ei miestä eikä naista, Riekkinen sanoo.
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vastuullisesti, kantaen huolta tämän maailman
hädästä ja tekemällä siinä oma osansa, tulipa
se rakas viimeinen päivä milloin tahansa, Riekkinen sanoo.
Hän siteeraa mielellään profeetta Miikan
kirjan kuudetta lukua: ”Vain tätä Herra sinulta
odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi
kuunnellen.”

kirjan lauseita on käytetty niin paljon avioliittokeskustelussa. Ei siinä puhuta avioliitosta yhtään mitään, toteaa Riekkinen.
– Kysyin erästä kirkolliskokouksessa pitämääni puhetta varten eräältä asiansa osaavalta
luonnontieteilijältä, mitä tiede sanoo sukupuolista. Vastaus oli, että on olemassa ääripäät ja
kaari niiden välissä. Tämä tunnetaan luonnontieteessä ja on tunnettu yli 200 vuotta. Siksi tiede voi auttaa meitä kirkkona selvittämään näitä
asioita.
– Naisen itsenäinen asema, orjuuden lakkauttaminen ja esimerkiksi maapallon pyöreys
ovat itsestään selvää. Kerta toisensa jälkeen on
jouduttu nielemään uudet ideat ja todettu, ettei tässä mitään menetetty. Vanhan testamentin maanviljelyskulttuurissa jopa ajateltiin, että
kaupunkilaisuus tuhoaisi uskon, vaikka Jerusa-

Kiista avioliitostakin on raamattukysymys
Riekkinen ajattelee ajankohtaisen kiistan samaa sukupuolta olevien siunaamisesta tai vihkimisestä olevan raamatuntulkintakysymys, samoin kuin kysymyksen sukupuolten moninaisuudesta.
– Ihmettelen, että ensimmäisen Mooseksen
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”Raamatussa pysyvää
on kokemus Jumalasta
ja hänen armostaan,
eivät termit,
ymmärryshorisontit
eivätkä aikahistorialliset käärepaperit.”

Haastattelu ja kuvat on julkaistu Henki-lehdessä:
henkilehti.ﬁ
Emerituspiispa Wille Riekkinen asuu nykyään Helsingin Vuosaaressa. Hän on erityisen innoissaan kotinsa takaa
alkavasta metsästä ja pitkospuista. Kuvat on otettu näissä maastoissa. Riekkistä kiehtovat kuusista kierot yksilöt.
Vuonna 2010 hän totesi Ylen tekemässä joulukuusenhakuhaastattelussa valitusta kierosta yksilöstä:
– Sen verran kieroutta tuossa on, että kuusi muistuttaa savolaisista sukujuurista
ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta.

lemin temppelistä tuli myöhemmin koko uskonnon keskus, hän jatkaa.
– Tosiasiassa jopa moniavioisuutta pystyttäisiin puolustamaan Raamatulla, jos niin haluttaisiin. Siksi avioliittokäsitystä kannattaa nyt
todella miettiä. Se on aina ollut kunkin ajan, yhteiskunnan ja kulttuurin käsite. Nyt pitäisi kysyä
myös, mitä näissä tämän ajan asioissa niin pelätään.
Riekkisen mukaan avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio. Kirkko on saanut vihkioikeuden oman valtansa vuoksi ja nyt uhkaa käyttää sitä virallisesti vain osalle ihmisiä. Vihkioikeudesta luopuminen olisi yksi kirkon omalle
perustehtävälle uskollinen ratkaisu.

Wille Riekkinen on kirjoittanut tai ollut mukana
kirjoittamassa useita Raamattuun liittyviä
kirjoja, niin yliopistollisen teologian kuin
Raamatun hengellisen käytön alueelta.
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– Jumalan armo annetaan meille lahjana ilman muuttumisia. Siunataan kaikki, silloin kirkko pysyy omassa tehtävässään. Mikä on kirkon
perustehtävä? Ihmisten siunaaminen. Entistä
enemmän pitäisi siunata ja puhua armollisesta
Jumalasta tuijottamatta ihmisten arvoon, ansioihin, taitoihin tai taipumuksiin. Siinä on kirkon
tehtävä, hän sanoo.

– Uskonto on annettu, että elämään löytyisi
peruslevollisuutta ja rauhaa. Sellainen on löydettävissä ilman poppaskonsteja. Usko on perusluottamusta. Mystiikka, rukous, hiljaisuus,
pysähtyminen ja meditaatio ovat rauhan lähteitä. Pitäisi löytää aikaa sytyttää kynttilä ja mutustella Raamatun kertomuksia ilman oikeassa
olemisen pakkoa. Silloin huomaa, että Jumala
puhuu yhä, sanoissaan, teoissaan, ihmisissään,
historiassa, ja käskee ottamaan todesta elämän
tarkoituksen.

Jumala puhuu yhä
Riekkinen uskoo, että kristinuskosta voi löytää
ilon ja rauhan lähteen. Kolmas tie kirjaimellisen
raamattufundamentalismin ja rationaalisen historismin väliltä on löydettävissä.
13

har inte varit i skolan på länge. Och från några hörs det ingenting. De som
ﬂyttade in i Teams-mötenas värld har stort behov av att få komma ut, träﬀas
och vara tillsammans. Vi hoppas att födelsedagar, dopfester och minnesstunder som ﬂyttats fram i väntan på bättre tider en gång ska bli av. Nu ser vi
tydligare hur mycket vi betyder för varandra.

Biskop Bo-Göran Åstrand i domkapitelshuset i Borgå.
Foto Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

PÅSKHÄLSNING 2021

Vi är förenade i
lidandet och hoppet
Det senaste året har vi blivit påminda om att vår tillvaro inte är så säker och
förutsägbar som vi kanske en gång trodde. Vart efter månaderna har gått,
har det blivit allt tydligare hur skör vår existens är. Men minst lika tydligt ser
vi nu hur mycket vi hör ihop med varandra. Alla berörs när pandemin kastar
sina skuggor över oss och skapar osäkerhet. Om vi håller ihop kommer vi
igenom också detta.
Livet har förändrats för många. Äldre berättar om att de inte träﬀat sina barnbarn på nästan ett år. Vi hör om arbetskamraterna som inte har suttit i
samma kaﬀerum en enda gång de senaste månaderna. Många studerande

Vi är förenade i lidandet. Inte så att alla lider lika mycket. En del har det fortfarande ganska bra, medan andra kämpar och har det svårt. Men vi är förenade eftersom allt hör ihop. Människorna, djuren, miljön och naturen bildar
en helhet. I sökandet efter orsakerna till pandemin pekar många saker i
riktning mot människan. Vårt sätt att handskas med jorden vi bor på får
ibland oanade och svåra konsekvenser. Pandemin behöver inga konspirationsteorier eller predikningar om att det här skulle vara Guds straﬀ. Det som
behövs är samtal om vårt gemensamma ansvar och konkreta handlingar. Vår
värld behöver varma hjärtan och hjälpande händer. Dina medmänniskor behöver dig!
Vi är förenade i hoppet. Att hoppas är att tänka på och längta efter bättre
tider. För vår inre syn ser vi glada fester, båtfärder på öppet hav, torghandel
med trängsel, konserter, kramar och handskakningar. Och de dagarna
kommer. Lika säkert som att det blir vår och livet vaknar. Det ska bli sommar
i år också. Därför får vi hjälpas åt att orka tro på morgondagen.
Vi är förenade i lidandet och i hoppet. Dagarna innan påsk läses i våra kyrkor
berättelsen om hur Jesus mötte lidandet. Han lade allt i Guds hand. Det får
även vi göra. I Guds hand ﬁnns rum för alla som är oroliga, lider och har det
svårt.
På påskdagens morgon tändes hoppet. Livet vann över döden. Jesus är den
starkare. Han öppnar dörren till livet och ljuset. Tillsammans vågar vi hoppas
och tro på morgondagen.
Jag önskar dig en välsignad och ljus påsk!
Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift

Vuorovesi yllätti kesäkirkossa Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen saunarannalla.
Kuva Anssi Elenius.
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Aurinkomatka Norjan luontoon
TEKSTI ANSSI ELENIUS
KUVAT TANJA JA TEEMU IKONEN

Segla-vuori Senjalla.

Muusikot Tanja ja Teemu Ikonen rakensivat
käytetyn matkailuauton kesämökiksi.
Kesällä 2020 he kiersivät
kuusi viikkoa ympäri Norjaa ja
patikoivat päivittäin luontokohteissa.
Kapellimestari Tanja ja pianisti Teemu ovat
aviopari, joka on jo Suomessa tottunut vaeltamaan maastossa. Perheen kolmas jäsen on
beaucenpaimenkoira Tilli, joka on jo 12-vuotias,
mutta jaksaa kulkea yli 30 kilometriä päivässä.
Kiinnostavat työtehtävät saivat heidät
muuttamaan Suomesta Norjaan kahdeksan
vuotta sitten. Töitä on riittänyt Oslon seudulla
molemmille vähän yli nelikymppisille musiikin
ammattilaisille: Tanja johtaa useampia orkestereita ja Teemu toimii vakituisesti Asker kulturskolen pianonsoitonopettajana ja säestäjänä.
”Viime vuoden keväällä sitten tiedettiin, että meillä ei ole vähään aikaan töitä, koska kurssit ja konsertit peruttiin. Kesä oli auki, mutta
päätettiin, että ei lähdetä sukulaisten luo Suomeen tautiriskin vuoksi,” Teemu kertoo.

Tanja lisää: ”Norjan luonto on kiinnostanut
meitä aina. Vapaina viikonloppuina olemme
lähteneet vaeltamaan, mutta samalla aina
miettineet, milloin olisi aikaa tehdä pitempi
reissu. Koronan tullessa sitten päätettiin, että
matkaillaan tämä kesä Norjassa.”
Piano itsetehtyyn matkailuautoon
Haaveen toteuttamista varten piti ensin hankkia sopiva kulkuneuvo. Yli 30 vuotta vanha, käytetty Ford Transit Reimo löytyi maaliskuussa
Dovresta. Keltaisen Transitin katto aukeaa nukkumatilaksi, joten sisälle jää sopivasti tilaa kaikelle tarpeelliselle.
Tanja kertoo opetelleensa uusia kädentaitoja, sillä ”kesäpesä” oli maalattava ja kunnos17

Kapellimestari Tanja Ikonen kahvitauolla Tilli-koiran kanssa ”kesäpesän” ruokapöydän äärellä.
Ammattilaiskäyttöön soveltuva piano sijoitettiin ruokapöydän kannen alle.

Marmorslottet on eräs Norjan erikoisimmista luonnon muovaamista paikoista.

tettava. Myös ompelukonetta tarvittiin verhojen
ja muun sisustuksen tekemiseen. Teemu puolestaan kehitteli teknisiä ratkaisuja ja hankki
sopivia laitteita.
Koska tarkoituksena oli retkeillä ja yöpyä
sään salliessa myös teltassa, autoon ei rakennettu keittiötä. Kaasukeittimeksi hankittiin mukaan otettava retkimalli. Transitiin asennettiin
vesisäiliöt ja aurinkopaneeli lataamaan sähköä
pieneen akkuun, josta riitti hyvin virtaa puhelimiin. Jääkaappi ja sisätilojen lämmitin toimivat
kaasulla. Lopulta löytyi myös kätevä retkisauna, joka pakattuna mahtui penkin alle jääneeseen tilaan.
”Meillä ei ole kotona omaa saunaa, joten
telttasauna oli toinen tärkeä pianon lisäksi”,
Tanja sanoo.
Muusikkojen matkailuauton ohjaamon taakse asennettiin piano – paras ammattilaiskäyttöön kelpaava, akulla toimiva sähköpiano. Koskettimiston kannen päälle rakennettiin vielä
ruokapöytä.

Teemu kertoo, että vanhan käytetyn auton
kanssa oli varauduttava vaikeuksiin. Lomamatkan ensimmäiseksi suunnaksi valittiin ainoastaan Helgelandkysten, joka oli molemmille entuudestaan tuntematon. Sieltä voisi sitten jatkaa Lofooteille ja pohjoisempaan, mikäli auton
tekniikka kestäisi.
Koska molemmat joutuvat töissä toteuttamaan tarkasti suunnitelmia, he odottavat lomaajoilta vapautta aikatauluista. Teemu sanoo: ”Ei
tartte suunnitella, menet ja olet. Kun on mahdollisuus reissata sääennusteen mukaan, niin
mennään aina aurinkoa kohti.”
Päivävaelluksia koiran kanssa
Leppoisan suunnittelun apuna olivat tuttujen
antamat vinkit ja verkkosivustolla UT.no esitellyt ulkoilu- ja vaellusreitit. Reittikuvauksien lukeminen etukäteen oli tärkeää Tilli-koiran vuoksi. Teemu kertoo: ”Aika vähän oli kirjoitettu koiran näkökulmasta. Jos kalliot ovat liian jyrkkiä
ja Tilli ei pääse etenemään omin jaloin, niin kovin kauan ei jaksa kantaa 40 kilon painoista koiraa.”
Mieleenpainuvia retkikohteita oli paljon.
Tanja kuvailee, kuinka ”Marmorslottet oli kuin
piirroselokuvasta, isot veden muovaamat kivi-

Reittisuunnittelu auringon mukaan

Saunateltan paikka ison meren rannalla täytyy katsoa tarkkaan vuoroveden vuoksi.
18

Tanja, Teemu ja Tilli pääsivät matkaan ennen juhannusta, joten maanteillä ei ollut ruuhkaa ja
autovanhus kulki ihan normaalia nopeutta.
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lohkareet osana luontoa kauneimmillaan. Senjalla vuorien kauneus sai itkemään ja ihan tärisemään. Täytyy huokaista vielä jälkeenpäin, se
oli mentaalisesti niin suuri kokemus.”
Teemu kertoo erään kohokohdan olleen
Norjan toiseksi suurin jäätikkö: ”Svartisenin
koin voimakkaana. Jäätiköstä kuului koko ajan
ääniä, eikä Tilli suostunut menemään lähemmäs, koska sen vaisto aisti vaaran.”
Vanha Transit kulki kuitenkin hyvin, joten
hääpäivän kunniaksi Narvikissa vietettyjen hotelliöiden jälkeen matka jatkui aina Nordkappiin ja sieltä käännyttiin takaisin etelään Jotunheimia kohtia.
Jotunheimista Transit jaksoi vielä Norjan
eteläisimpään paikkaan, vaikka pakoputki hajosi juuri ennen Lindnesnesiä. Teemu sai sen korjatuksi koiran hihnalla ja matka jatkui. Yhtäjaksoisesti reissua kertyi reilu kuusi viikkoa ja kotiin palattiin elokuun alussa.

Keltaisen Ford Transit Reimon
rantaravintolan pöytä katettuna kahdelle.

Tiivis yhdessäolo koetteli

Svartisen on Norjan toiseksi suurin jäätikkö.

Tanjan ja Teemun sähköinen matkapäiväkirja
löytyy Facebookissa hakusanalla TTTours.
He halusivat, että sukulaiset Suomessa ja
ystävät eri puolilla maailmaa voivat
seurata matkantekoa Norjassa.
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Tanja toteaa: ”Onhan se parisuhdetesti, kun
kaiken joutuu yhdessä tekemään. Me nukutaan
pidempään kuin muut, aamupalat tulee brunssiksi. Joskus sen jälkeen tehtiin vähän töitä, minä luin ylhäällä makuuosastossa partituuria ja
Teemu harjoitteli pianolla.”
Teemu jatkaa: ”Oltiin varmoja, että menee
hermo. Molemmat on varustettu suurella egolla, joten oltiin varauduttu kommunikoimaan
kirjallisesti lapuilla. Upeaa oli huomata, että
meni huippuhyvin. Minä kyllä kiukuttelin muutaman kerran, mutta Tanja ei kertaakaan.”
Reilun kuuden viikon kesäloman jälkeen
mittarit näyttivät, että he olivat päiväretkillä
kävelleet noin 600 km.
”Aiempiin hotellilomiin verrattuna reissu
tuli huomattavasti edullisemmaksi. Keltainen
Transit on edelleen toimintakunnossa ja valmiina tulevan kesän koitoksiin. Onnistunut loma
opetti myös lukitsemaan omat vapaat tarkemmin, joten tänä keväänä on ollut mukavaa
suunnitella retkikohteita viikonloppuja varten”,
Teemu kertoo.

Käytetyn matkailuauton huolto ja kunnostus kysyy
sekä kekseliäisyyttä että aikaa.
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Norjan kirkkoneuvosto
esittäytyy
Esitimme kolme kysymystä
kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille:
1. Kuka olet?
2. Mitkä asiat koet tärkeiksi ja läheisiksi,
kun ajattelet Norjan suomalaista seurakuntaa?
3. Mitä haluat sanoa Norjassa asuville suomalaisille?

Norjan suomalaisen seurakunnan sääntöjen mukaan kirkkoneuvoston (styre)
muodostavat seuraavat kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä:
– Kirkkoneuvoston puheenjohtaja (styreleder), jonka vuosikokous valitsee
kahden vuoden kaudeksi.
– Kirkkoneuvoston pysyvä jäsen on vastaavana työntekijänä toimiva Norjan
suomalaispappi (daglig leder).
– Kaksi jäsentä, jotka vuosikokous valitsee parittomana vuonna kahdeksi
vuodeksi.
– Kaksi jäsentä, jotka vuosikokous valitsee parillisena vuonna kahdeksi
vuodeksi.
– Lisäksi kaksi varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee vuorovuosin kahdeksi
vuodeksi. Jos kirkkoneuvoston jäsen eroaa kesken kauden, samana vuonna
valittu varajäsen tulee hänen tilalleen.
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Riitta Helgestad, Hamar
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Olen kotoisin Mikkelistä, ja Norjassa olen asunut vuodesta 1995
lähtien. Olen naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta ja kolme
lastenlasta. Koulutukseltani olen ekonomi Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Olen Suomen kunniakonsuli Innlandet-läänin
alueella. Kirkkoneuvostossa olen ollut mukana vuodesta 2014.
– Seurakunnan asema Norjassa asuvien suomalaisten keskuudessa on vahva. Uskon, että se vain vahvistuu tulevaisuudessa.
Työrytmi ja työelämän vaatimukset asettavat yhä suurempia
vaatimuksia meille kaikille. Kirkko voi olla apuna monella tavalla
näitä ongelmia ratkaistaessa ja niihin sopeutumisessa. Omalla
äidinkielellä käyty keskustelu papin kanssa auttaa ongelmien
jäsentelyssä.
– Moni tuntee itsensä yksinäiseksi muutettuaan uuteen kotimaahan perheen ja ystävien jäätyä entiseen. Viime vuoden ajan
pandemia on korostanut tunnetta entisestään. Yhteydenotto
seurakuntaan ja keskustelu papin tai seurakuntasihteerin kanssa
helpottaa varmasti.
– Seurakunnan toimintaa täytyy kehittää niin, että yhä useammat
löytävät tiensä kirkon toiminnan piiriin. Toimintaa tulee myös
laajentaa ja ylläpitää koko Norjassa. Sosiaalisen median käyttö on
tärkeää seurakuntalaisten saavuttamiseksi. Se myös osoittaa, että
seurakuntamme on moderni ja ajan hermolla.
– Toivon, että tapaan mahdollisimman monia teistä erilaisissa
kirkon tapahtumissa!
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Minna Laru, Trondheim
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Kirsti Kuosa, Tromssa
Kirkkoneuvoston jäsen

Olen 36-vuotias kahden pojan äiti Trondheimista. Olen kotoisin
Pohjois-Pohjanmaalta, mutta yli kymmenen vuoden ajan olen
asunut Norjassa mieheni Timon ja poikiemme kanssa. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Työskentelen tällä hetkellä lääkäripäivystyksessä. Kirkkoneuvoston jäsen
olen ollut syksystä 2017. Olen kiitollinen, että olen näin saanut
osallistua seurakunnan toimintaan ja työntekijöiden tukemiseen
heidän tärkeässä työssään.

Olen kotoisin Kärkölästä Etelä-Suomesta ja asunut Norjassa yli 26
vuotta. Olen naimisissa norjalaisen miehen kanssa ja minulla on
kaksi aikuista lasta, jotka opiskelevat Suomessa. Työskentelen
lehtorina Norjan arktisen yliopiston sairaanhoitajien bachelorkoulutuksessa Tromssassa. Kirkkoneuvoston jäsen olen ollut
syksystä 2017.

– Norjan suomalaisella seurakunnalla on tärkeä rooli hengellisen
kodin tarjoajana ja suomalaisen kulttuuriperinnön vaalijana täällä
vieraalla maalla. Mielestäni on tärkeää, että seurakunta on
seurakuntalaisten tavoitettavissa ympäri Norjan. Näen yhteistyön
paikallisten Suomi-seurojen ja -yhteisöjen kanssa olevan ratkaisevan tärkeää tämän tavoitteen saavuttamisessa.
– Haluan kannustaa Norjassa asuvia suomalaisia säilyttämään
toivon pandemian keskellä. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Toivottavasti tapaamme pian!

– Toivon, että mahdollisimman moni suomalainen liittyisi
seurakuntaan ja kokisi sen omakseen. Näin Norjan suomalainen
seurakunta voi olla jäsenilleen oma koti, jota moni kaipaa
jätettyään seurakuntansa Suomessa. Meille Tromssassa on ollut
erityisen tärkeää saada ottaa osaa Kauneimmat joululaulut
-jumalanpalvelukseen. Iloitsen myös eritoten uusista jumalanpalvelusmuodoista, kuten Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen
saunalla kesällä pidetyistä jumalanpalveluksista. Toivon, että
koronan laannuttua voimme aloittaa uudelleen laulukerhon
lapsille. Uskon, että voimme yhdessä kehittää seurakunnan
toimintaa nykyistä monipuolisemmaksi.
– Toivon, että pian voimme tavata toisiamme Norjan suomalaisen
kirkon järjestämissä tilaisuuksissa. Toivotan siunausta ja terveyttä
kaikille!

Sanna Frew, Oslo
Kirkkoneuvoston jäsen

Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirkkoneuvoston jäsen

Olen Raahesta Pohjois-Pohjanmaalta. Suomesta muutin pois
vuonna 1993 ja olen asunut useassa maassa Euroopassa ja
USA:ssa. Olen asunut Oslossa jo 14 vuotta, mutta käyn tällä
hetkellä viikoittain töissä Karmøyssä. Olen koulutukseltani
ekonomi, mutta tällä hetkellä vastuussa alumiinivalimon toiminnasta.

Olen kotoisin Outokummusta, mistä lähdin maailmalle parikymppisenä. Norjaan saavuin vuonna 2003 muutaman Ruotsissa
vietetyn vuoden jälkeen. Asun Ullensakerin kunnassa yhdessä
mieheni ja kahden lapseni kanssa. Olen koulutukseltani yritystalouden maisteri ja työskentelen Elkjøp Nordic -konsernin
pääkonttorilla Oslossa. Kirkkoneuvostossa olen ollut mukana
vuodesta 2009.

– Minulle Norjan suomalaisen seurakunnan tapahtumat tarjoavat
mahdollisuuden rauhoittua kiireisen elämän keskellä ja pohtia
omia prioriteettejä ja arvoja. On turvallista tietää, että on
olemassa kirkko joka voi tarpeen tullen tarjota tukea. Olen
erityisesti myös nauttinut toisten suomalaisten tapaamisesta ja
keskusteluista esim. kirkkokahveilla, ja korona-aika on todella
näyttänyt kuinka tärkeä tämä aspekti on ollut.
– Kevät on tulossa ja rokotusten edetessä voimme toivottavasti
pian siirtyä kohti normaalia elämää. Toivon, että yhä useampi
Norjassa asuva suomalainen tulee mukaan toimintaan kun fyysiset
tapaamiset aloitetaan taas koko maassa.
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– Itselleni perinteiden ylläpitäminen ja suomen kieli ovat tärkeitä.
Seurakunnan tavoitteena on tarjota monipuolista toimintaa sekä
ympäri maata järjestettäviä jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia
tapahtumia omalla äidinkielellä. Uskon, että seurakunnallamme
on tärkeä rooli suomalaisten keskuudessa myös siksi, että se on
läsnä ja helposti tavoitettavissa ilon ja surun hetkinä.
– Vaikka pandemian vaikutus näkyykin useilla eri tavoilla yhteiskunnassa ja ihmisissä, ovat monet meistä edelleen optimistisia ja
toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Odotamme seuraavaa matkaa
Suomeen, sitä päivää, kun rajojen yli matkustaminen on taas
turvallista ja helppoa. Toivon, että voisimme pian kohdata
perinteisessä äitienpäivän jumalanpalveluksessa, kesäkirkossa,
laulaa kauneimpia joululauluja yhdessä tai vaikka kahvitella
muuten vain hyvässä seurassa ja rupatella mukavia suomeksi.
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Jouni Carlsson, Nittedal
Kirkkoneuvoston varajäsen
Olen 41-vuotias kahden lapsen isä Nittedalista. Olen kotoisin
Orimattilasta, joka parhaiten tunnetaan hevosistaan ja Riitta
Väisäsen kotikuntana. Norjassa olen asunut jo 12 vuotta.
Työskentelen neuvonantajana Business Finlandissa.
– Asetuin ehdolle Norjan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvostoon varajäseneksi, koska kirkko tekee paljon hyvää työtä
suomalaisyhteisön hyväksi Norjassa ja toimii suomalaisia
yhdistävänä tekijänä mm. kulttuurisesti. Nuorimmaisen kastoi
Norjan suomalaisen seurakunnan pappi, mikä oli itselle
tärkeää kun etsin kastevaihtoehtoja. Yllätyin ainakin meidän
kunnassa, kun Norjan kirkko kertoi, että Norjassa kastetilaisuus pidetään jumalanpalveluksen yhteydessä koko seurakunnan edessä. Itse halusin kastetilaisuuden läheisteni kesken ja
kotona, joten valinta osui Norjan suomalaisen seurakunnan
joustavuuteen ja ilmaiseen palveluun (meidän kunta ottaa
yksityistilaisuuksista tilavuokran).
– Kirkko on myös mukavasti ottanut lapsiperheitä huomioon
uudistamalla toimintaansa viime vuosina ja näin isänä haluan
olla mukana tukemassa tätä kehitystä.

Suomalaispappi Anssi Elenius järjestää
suomalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa
jumalanpalveluksia eri puolella Norjaa.
Tarkemmat tiedot kaikista tilaisuuksista
näet seurakunnan verkkosivulla

www.ﬁnskekirken.no
ja eri puolilla Norjaa toimivien yhdistysten sivuilla:
Norsk-Finsk Forbund –
Norjalais-Suomalainen Liitto
www.ﬁnskforbundet.no
Tromssan ruijansuomalainen yhdistys –
Norskﬁnsk forening i Tromsø
www.tromssannorsu.wordpress.com

Eeva Jansson, Bergen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Torniosta olen kotoisin, josta Oulun ja Tukholman kautta tullut
Bergeniin. Olen tutkijana Merentutkimuslaitoksella
(Havforskningsinstituttet), 2-vuotiaan tytön äiti ja naimisissa
ruotsalaisen miehen kanssa. Vitsailemme mieheni kanssa,
että koska emme osanneet päättää Suomen ja Ruotsin välillä,
muutettiin sitten Norjaan. Todellisuudessa olemme tulleet
töiden perässä.
– Lapsiin liittyvät asiat, yhteisöllisyys, oma kieli, kulttuuri ja
tavat. Ja Anssi, tietenkin!
– On mukava olla osa vähemmistöä, maahanmuuttaja
porukassa, jossa on hyvä henki ja yhteenkuuluvuuden tunne.
Pian korona on historiaa ja voimme tavata vapaammin taas
toisiamme. Joskus pieni pysähdys on hyväksi, että ymmärrämme taas paremmin mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä ja
säilyttämisen arvoisia.
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Trondheimin Suomi-seura
suomiseura.no
Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys –
Norsk-ﬁnsk forening i Bergen
ﬁnsk.nﬃb.org
Suomi-Seura Rogaland
www.suomisro.wordpress.com
Norsk-Finsk Forening –
Norjalais-Suomalainen yhdistys
norskﬁnsk.org
Suomi-Seura Oslo
www.suomiseura.org

27

Sanos mitä Pohjolaan
kevät tuopi tullessaan?
Kukkia, kukkia,
paljon kukkia!
P. J. HANNIKAINEN
VUODENAIKAIN ANTIMIA – PIENI LAULUSEPPELE I, 1890.
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Kirkolliset toimitukset
Kyrkliga förrättningar

Kastettu • Döpta

Tapahtumia?
Evenemang?

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista verkkosivuilla
Tartuntatilanne vaihtelee alueellisesti ja paikallisesti. Siksi päivitämme tapahtumien
ajankohtaiset tiedot verkkosivuille.
Noudatamme Norjan viranomaisten määräyksiä ja toimimme paikallisten seurakuntien
käytännön mukaan niissä kirkoissa ja rakennuksissa, joissa Norjan suomalainen
seurakunta järjestää tilaisuuksia. Valitettavasti kirkkokahvien tai muun tarjoilun
järjestäminen ei aina ole mahdollista.
Kirkoissa on yleensä ilmavat tilat ja valmiiksi merkityt istumapaikat. Silloin kun
tilaisuuteen saa osallistua vain pieneksi rajattu määrä ihmisiä, löydät verkkosivulla
tiedot, kuinka voit ilmoittautua ennakkoon.

Aktuella uppgifter om evenemang på vår webbplats
Smittoläget varierar regionalt och lokalt. Vi uppdaterar därför aktuella uppgifter om
evenemang på vår webbplats.
Vi följer de norska myndigheternas bestämmelser och gällande praxis i de lokala
församlingarna i de kyrkor och byggnader där den ﬁnländska församlingen i Norge
ordnar evenemang och sammankomster. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ordna med
kyrkkaﬀe eller servering.
Kyrkorna har oftast rymliga lokaler och färdigt markerade sittplatser. I en del sammankomster får endast ett litet, begränsat antal personer delta. På vår webbplats ﬁnns
information om hur du kan anmäla dig på förhand till dessa.
Seuraa seurakunnan verkkosivuja www.ﬁnskekirken.no
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Katriina Haikala: Social Portrait Club – Women Only

Kevät 2021
Kokonainen vuosi on
kulunut poikkeuksellisissa ja
ennakoimattomissa oloissa,
mutta kevät on alkanut
Suomalais-norjalaisessa
kulttuuri-instituutissa
innostuneesti!

Vaikka normaalimpaan arkipäivään
onkin vielä matkaa, iloitsemme keväästä
ja valoisammista ajoista! Tiimimme
sai maaliskuussa vahvistusta, kun
Iiris Tarvonen aloitti määräaikaisena
viestintäsuunnittelijana. Lämpimästi
tervetuloa!
Kulttuuriorganisaatioiden ovet
pääkaupunkiseudulla pysyvät toistaiseksi
kiinni, mutta taiteesta voi onneksi nauttia
julkisissa tiloissa ja kaupungilla.

Nastja Säde Rönkkö - 22.4. asti
Oslo S

Iiu Susiraja 1.1. - 31.5.
Bærum Kunsthall

Videoperformanssi for those yet to be esittelee 27 paikkaa, jotka ovat tuhoutuneet tai
tuhoutumassa ihmisen toiminnan ja saastumisen seurauksena. Kuva: glaciers you will not
speak, for those yet to be (2016-2018), Nastja
Säde Rönkkö. Still image.

Valokuvataiteilja Iiu Susirajan omakuva
Highlights of the weekly cleaning on esillä
Bærum Kunsthallin rakennuksen fasaadissa
osana #portrettnå-sarjaa toukokuun loppuun
asti. Kuva: Iiu Susiraja, 2018.

Kevään aikana käytämme pääasiallisesti
digitaalisia kanavia aktiviteettien järjestämiseen
ja niistä viestimiseen. Päivitetyn ohjelman
löydät kotisivuiltamme ja sosiaalisen median
kanavistamme: www.finno.no

Kuva: We are daughters of history. Katriina Haikala.

Social Portrait on Katriina Haikalan
maailmaa kiertävä näyttely- ja
performanssihanke, jossa hän piirtää
muotokuvia naisista. Piirtäessään Haikala
ei katso lainkaan paperiin, vaan kiinnittää
sen sijaan katseensa piirrettävänä
olevaan naiseen. Tällä metodilla Haikala
haluaa korostaa nähdyksi ja kuulluksi
tulemisen kokemusta. ”Tavoitteenani
on vähentää muotokuvan ja taiteen
kaanonissa vallitsevaa epätasa-arvoa,”
taiteilija kertoo.

Keväällä 2021 tuotamme yhteistyössä
Kulturbyrået Mesénin kanssa
pilottihankkeen Social Portait Clubin,
jonka aikana Haikala piirtää muotokuvia
Zoom-sovelluksen välityksellä.
Piirtämistuokioiden yhteydessä
järjestetään myös keskustelutilaisuus,
jossa muotokuvamalleina olevat
naiset voivat keskustella yhdessä
kokemuksistaan. Pilottihankkeelle on
tarkoitus järjestää jatkoa Norjassa talvella
2021-2022.

Karoline Hjorth & Riitta Ikonen:
Valokuvanäyttely 8.5.-7.6.
Suomalais-norjalaisen taiteilijaduo
Karoline Hjorthin ja Riitta Ikosen
teoksissa on teemana ihmisen suhde
ympäristöön ja kulttuuriin. Osallistavat
kuvat tarkastelevat lämminhenkisellä
tavalla modernin ihmisen suhdetta
luontoon. Pian 10-vuotisen yhteistyön
johdosta taiteilijapari esittelee sekä
vanhoja että uusia teoksiaan Galleri
Dropsfabrikkenissa Trondheimissa.
Kuva: Eyes as Big as Plates (Tasmania 2019), Karoline
Hjorth & Riitta Ikonen.

Uppståndelsen och
religionernas tävlan om sanningen

Ylösnousemus ja
uskontojen kilpailu totuudesta

ANSSI ELENIUS

ANSSI ELENIUS

FINLÄNDARNAS PRÄST I NORGE

NORJAN SUOMALAISPAPPI

Den korsfäste Jesus från Nasaret orsakade
huvudbry även efter sin död. Den tomma graven överraskade såväl hans närmaste som hans
ﬁender. Jesu lärjungar anklagades snart för att
ha stulit kroppen, så den tomma graven var ett
verkligt problem. Men det verkligt märkvärdiga
var att Jesus efter sin uppståndelse visade sig
för hundratals människor. Till och med de som
motsatt sig Jesu undervisning tvingades ändra
uppfattning, när den uppståndne själv visade
sig för dem i en alldeles speciell kropp.
Vad är egentligen denna evangelieberättelse och den uppståndelse som kristendomen
förkunnar? När man söker efter fullständig visshet om sanningen, måste man se på verkligheten ur ett bredare perspektiv än genom den
upplevelsevärld man har just nu. Religionerna
har alltid försökt ge människor tillträde till ett
perspektiv där man kan få en helhetsbild av
sanningen. Därför tävlar religionerna med varandra och lägger fram sina egna uppfattningar
om hur man kan hitta hela sanningen om världen, människan och det gudomliga.
För kristendomens Gud själv är hans gudomlighet ett obestridligt faktum, men för oss
människor, som är bundna till tiden och vardagen, är sanningen tills vidare ett föremål för
tro och hopp. Gud kommer själv att visa att det
är sant att Jesus är Kristus, den uppståndne
Frälsaren. Tills det sker kan sanningen i uppståndelsen bli ifrågasatt.

Jesus:
”Och jag är med er
alla dagar
till tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:20

Påskens glädjebudskap berättar om en
gudomlig kärlek, där uppståndelsen bryter
gränsen mellan tiden och evigheten. Jesus
Kristus är en förebild i kärlek för vårt vardagsliv,
men också en broder, en människa som verkligen lidit, dött och uppstått och som går med oss
varje stund i livet.
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Ristiinnaulittu Nasaretin Jeesus aiheutti päänvaivaa myös kuolemansa jälkeen. Tyhjä hauta
yllätti sekä hänen läheisensä että vastustajansa. Jeesuksen oppilaita syytettiin pian ruumiin
varastamisesta, joten tyhjä hauta oli todellinen
ongelma. Mutta erityisen merkillistä oli se, että
Jeesus ilmestyi ylösnousseena sadoille ihmisille. Jopa Jeesuksen opetusten vastustajat joutuivat muuttamaan vakaumustaan, kun Ylösnoussut itse ilmestyi heille erityislaatuisessa
ruumiissa.
Mitä todella on tämä evankeliumien kertoma ja kristinuskon julistama ylösnousemus?
Kun etsitään täyttä varmuutta totuudesta, täytyy todellisuutta tarkastella tämänhetkistä kokemusmaailmaa laajemmasta näkökulmasta.
Uskonnot ovat aina pyrkineet avaamaan ihmiselle pääsyn tuohon näkökulmaan, jossa voidaan hahmottaa kokonaiskuva totuudesta. Siksi uskonnot kilpailevat keskenään ja esittävät
näkemyksiä siitä, miten löydetään koko totuus
maailmasta, ihmisestä ja jumalallisesta.
Kristinuskon Jumalalle itselleen hänen jumaluutensa on kiistaton tosiasia, mutta meille
aikaan ja arkeen sidotuille ihmisille totuus näyttäytyy toistaiseksi uskon ja toivon kohteena. Jumala tulee itse osoittamaan todeksi sen, että
Jeesus todella on Kristus, ylösnoussut Vapahtaja. Siihen asti, kunnes se tapahtuu, voidaan
ylösnousemuksen todellisuus asettaa kyseenalaiseksi.

Jeesus:
”Ja katso,
minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät
maailman loppuun asti.”
Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:20

Pääsiäisen ilosanoma kertoo jumalallisesta
rakkaudesta, jossa ylösnousemus murtaa ajan
ja ikuisuuden välisen rajan. Jeesus Kristus on
rakkauden esikuva arkielämää varten, mutta
myös veli, joka todellisesti kärsineenä, kuolleena ja ylösnousseena ihmisenä kulkee kanssamme jokaisessa elämän hetkessä.
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