
Paha
Kävin taannoin katsomassa kaksi pa-
huudesta kertovaa elokuvaa: Paha
maa ja Perikato. Elokuvina ne olivat
hyvin erilaisia. Ensimmäisessä elä-
män valttikortteja ilman jääneet ihmi-

set yrittävät sinnitellä eteenpäin niillä vähäisillä välineillä, joita
heillä on jäljellä. Paha kiertää. Onnettomuus seuraa toista. Py-
säyttävää katsottavaa. Hyvä näyttää voittavan vasta kuoleman
jälkeen.

Aivan toinen näkökulma pahaan on Perikadossa. Keskuspis-
teenä on edelleen yksilö, kolmannen valtakunnan johtaja Hitler,
jolla periaatteessa olisi ollut vaikka minkälaisia valttikortteja ja
vallan suomia avaimia. Mutta kun maailma ei tanssi hänen tah-
tonsa mukaan, hän kääntyy omiaan vastaan. Kun saksalaiset ei-
vät tehneet hänen tahtonsa mukaan, he olivatkin surkimuksia,
jotka ansaitsivat pahimman mahdollisen kohtalon. Elokuva ker-
too lopulta ehkä myös jotain lohduttavaa pahasta: Hitler on kes-
kipiste, jonka ympärillä kaikki pyörii, mutta hän ei pysty ympä-
röivää maailmaa loputtomiin oman tahtonsa mukaan pyörittä-
mään. Lopulta, vaikka aikalaiset olivat varmasti jo ehtineet
epäillä, paha ei voita.

Maailmassamme pahan kierre on kuitenkin loputon. Meidät
haastetaan joka päivä avaamaan silmämme ja havahtumaan, kat-
somaan omaa elämänpiiriämme. Näenkö lähimmäiseni kivun?
Uskallanko pysähtyä, vai kuljenko välinpitämättömänä ohi?
Muistanko Jeesuksen sanat: ”Minkä te olette tehneet yhdelle
näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”.
Miten on minun elämäni pienissä teoissa, voittaako hyvä vasta
kuoleman jälkeen niin kuin Paha maa - elokuvassa?

Hyvä
Jeesuksessa oli jotain käsittämätöntä, joka tuntuu iskevän itseni
hämmennyksiin aina uudelleen: toisaalta radikaali, suorasanai-
nen, tylykin ja samalla heikkoja ja hyljättyjä puolustava. Jos Jee-
suksesta olisi pitkäperjantaina kirjoitettu muistokirjoitus, niin
kuin me arvostamillemme poisnukkuneille teemme, siinä ei olisi

voitu sivuuttaa hänen lähimmäisenrakkauttaan. Niin pysäyttävää
se oli. Hänen vertauksensa esimerkiksi laupiaasta samarialaises-
ta tai kadonneesta lampaasta viestittävät jokaisen olevan korvaa-
mattoman arvokas. Kertomus aviorikoksesta tavatusta naisesta,
joka oli määrä kivittää, tai vertaus roskasta ja hirsistä silmässä,
kehottavat puolestaan katsomaan ensin itseen ja sitten vasta tuo-
mitsemaan toiseen.

Johtamiskulttuurikin oli Jeesuksella vähintään outo. Johtaja
uhraa itsensä, jotta muut säästyisivät. Ennen loppua hän vielä
nöyrästi pesee oppilaidensa jalat. Se oli palvelijalle kuulunut teh-
tävä. Jeesuksen viesti kuulostaa meidän aikaamme kummallisel-
ta, ensimmäiset tulevat viimeiseksi, viimeiset ensimmäisiksi.

Ristiriitainen henkilöhahmo, jolla oli sekä kannattajia, että vi-
haajia. Järisyttävältä olisi pitkäperjantaina myös vaikuttanut Tai-
vaallisen Isän toiminta, joka antaa ainoan Poikansa kuolla, eikä
edes yritä estää. Muutamia päiviä Jeesuksen kuoleman jälkeen
muistokirjoitus olisi kuitenkin saatu kirjoittaa uudelleen. Juma-
lan uhri olikin rakkauden teko. Antamalla pahuuden voittaa väli-
etapin Jeesus vie lopullisen voiton. Jeesus voitti kuoleman kulke-
malla sen läpi. Suunnaton suru muuttuu pääsiäisenä suureksi
iloksi ja valoksi. Pääsiäisen valo loistaa kuoleman pimeyden yli.
Rakkaus on pahaa voimakkaampi. Kuolema on voitettu!

Pääsiäinen
Oma pääsiäiseni tulee ortodoksisen pääsiäistroparin (virsikirjan
virsi 90) myötä. Se vie muistoihin. Nuorena lauloin sitä pää-
siäisyön kuorossa lapsuuteni kotikirkon vanhojen kiviholvien
kätköissä, kun ihmiset kävelivät messun jälkeen pääsiäisyöhön.
Sitä tunnelmaa eivät sanat riitä kuvaamaan: Kristus nousi kuol-
leista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi.

Oman elämämme ilojen ja surujen keskellä pääsiäistropari
tuo jotain ylimaallista. Sävel vie mukanaan. Pahuus on voitettu.
Toivo ei ole kuollut. Siinä pääsiäiskirkon viesti elämäämme, lä-
himmäistemme keskelle. Suurin on rakkaus!

Kaisa Lahti

Suurin on rakkaus?...!
IL

M
O

IT
U

S

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 2/2005
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Leila Tolin, Kari Kuusela.

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 5308630,
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien päi-
vystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p.
53086314 ja Annikka Poussu ma 14–15, p. 53086313.

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.net/huopalahti

Papin Pakina

Kysymys: Minkä Helsingin
kaupunginosan nuorista noin 15
% on viettänyt viikon luostaris-
sa?
Vastaus: Aivan oikein, Etelä-
Haagan.

Huopalahden seurakunnan
nuorisotyö on järjestänyt mah-
dollisuuden viettää pääsiäinen
ranskalaisessa luostarissa
Taizéssä vuodesta 1994. Taizé
on ekumeeninen yhteisö, joka
ottaa vieraakseen nuoria ympäri
maailmaa kaikista kristillisistä
kirkkokunnista.

Viikko Taizéssä merkitsee si-
tä, että nuoret sitoutuvat nou-
dattamaan luostarin sääntöjä.
Jokainen osallistuu yhteisiin
hartaushetkiin kolme kertaa
päivässä. Koska osallistujat
ovat eri maista, ei hartauksissa
kuulla paljon puhetta, vaan ne
koostuvat pääasiassa lauluista
ja hiljaisuudesta. ”No ne on nii-
tä sellasii laului, mis on latinaa,
espanjaa, ranskaa, mitä ikinä
kieliä... Ja vähän niinku ru-
kouksii sinänsä. Ja sit niit laule-
taan, ne niinku toistuu monta
kertaa, kuus, seitsemänkin ker-
taa samat sanat, ne on semmo-
sii ihan lyhyitä.” Koska kysees-
sä on yhteisö, siellä ei ole pal-
kattua työntekijäjoukkoa, vaan

kaikki ylläpito kuten ruokailu ja
siivous hoidetaan yhteistyöllä.
”Mun mielestä se on jännittä-
vää, miten toi toimii noin hyvin
tolleen. Että kun kaikki kantaa
oman kortensa kekoon, niin on
jännä nähä miten se toimii. Se
on kauheen hyvä systeemi.”
Työryhmän lisäksi jokainen
osallistuu kansainväliseen kes-
kusteluryhmään, jossa keskus-
tellaan luostarin veljien alusta-
mista aiheista. ”No just tänä
vuonna esimerkiks juttelin sen
albanialaisen pojan kanssa,
oon jälkeenpäinkin ajatellut joi-
tain asioita, mistä se on kerto-
nut. Tai yleensäkin mitä jossain
ryhmässä on joskus tullut esiin.
Totta kai jää jotain ajateltavaa.
Et kyl mä yleensä saan Taizéssä
jotain uusia virikkeitä ja tapoja
katsoa joitain juttuja. Et kyl ne
keskusteluryhmät on silleen tosi
tärkeitä. Kun mä meen
Taizéhen, niin mä en suoranai-
sesti mene solmiin sinne mitään
ystävyyssuhteita. Mä meen sin-
ne rauhottumaan ja miettimään
asioita ja keskustelemaan. Ehkä
ne tulee siin siivellä ne ystä-
vät.”

Tänäkin pääsiäisenä 20 haa-
galaista nuorta lähtee Taizéhen.
Ryhmä on kerännyt matkaa var-

ten rahaa myyjäisin, kirkkokah-
vein ja erilaisin tempauksin. Tä-
nä vuonna matkustamme alku-
matkan laivalla Hangosta Sak-
saan, josta jatkamme bussilla
perille. Paluumatkan teemme
Ruotsin kautta, jolloin bussissa
istumista tulee 36 tuntia.

”Taizéhen kannattaa lähteä,
koska se laajentaa maailman-
kuvaa. Se opettaa tutustumaan
niin erilaisiin ihmisiin, et sä et
oo koskaan voinu ees kuvitella
tuntevas sellasii. Taizéhen kan-
nattaa lähteä, koska siellä on
kaunista. Siel on rauhallista ja
hiljaista. Kannattaa lähteä
oman itsensä takia. Ei kenen-
kään muun kuin oman itsensä
takia.”

Lainaukset Taizén matkalle

osallistuneiden nuorten haastat-
teluista.

Aki Kivekäs

alkaa huhtikuulla Huopalahden kirkolla Etelä Haagassa.
Ryhmä on tarkoitettu Sinulle, joka olet menettänyt vanhempa-
si, puolisosi tai muun läheisesi lähivuoden tai parin aikana.
Ryhmässä Sinulla on mahdollisuus ohjatusti vertaistuella pur-
kaa omaa suruasi, kiukkuasi, pahaa oloasi tai sitä, kun ei tunnu
oikein miltään. Tai voit olla hiljaa ja kuunnella toisten koke-
muksia.
Ryhmään otetaan maksimissaan 8 jäsentä ja se kokoontuu kuu-
tena iltana kevään aikana. Sitä ohjaa Huopalahden seurakunnan
diakoni, valmistuva kriisi- ja traumapsykoterapeutti Annikka
Poussu, joka ottaa kyselyitä vastaan p. 050 3671224, annik-
ka.poussu@evl.fi, 24.3. mennessä.
Ota rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä, olisiko ryhmä sinua
varten.
Sinun ei tarvitse olla surusi kanssa yksin.

Sururyhmä läheisensä menettäneille 
nuorille aikuisille (<40v)

Hiljaisen viikon ja 
Pääsiäisen musiikkia

Palmusunnuntain päiväsoitto su 20.3. klo 13, Heidi Korho-
sen piano-oppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy.
Pergolesin Stabat Mater ke 23.3. klo 19, Elegia-kuoro, joht.
Sari Alakulppi. Soitinyhtye Combo di Passio. Mari Grönholm,
sopraano; Raisa Vaarna, altto. Vapaa pääsy.
Joseph Haydn: Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä pitkäper-
jantaina 25.3. klo 14, Elina Lehto ja Jaakko Vuornos, viulu; At-
so Lehto, alttoviulu; Jaakko Rajamäki, sello; Mikko Paloniemi,
tekstit. Vapaa pääsy.
Konsertti pääsiäispäivänä 27.3. klo 15, Volante-jousiyhtye:
Minna Kangas, viulu; Vappu Helasvuo, alttoviulu; Heidi Pelto-
niemi, sello. Ohjelmassa Mozartin sovituksia Bachin sävellyk-
sistä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Yhteisvastuukonsertti 2. pääsiäispäivänä 28.3. klo 14, Kitara-
duo Marko Kampman ja Jim Nilsson.

Haagan nuoret Taizéssä

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.
13.3. Marianpäivä, Hannu Vapaavuori, Kaisa Lahti ja
Olli Mönttinen.

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntain messu 20.3. klo 10, Jorma Paakka-
nen, Miira Muroma-Nikunen ja Hanna Nurminen.
Ahti-illat ma 21.3. klo 19, Hannu Vapaavuori; ti 22.3.
Jorma Paakkanen.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 24.3. klo 14, Jorma
Paakkanen ja Olli Mönttinen.
Kiirastorstain ehtoollismessu 24.3. klo 19, Miira Mu-
roma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen,
av. Joonas Vapaavuori, sello.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 25.3. klo 10,
Jorma Paakkanen ja Olli Mönttinen, av. Joonas Vapaa-
vuori, sello.
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23, Juhani Forsberg,
Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen.
Pääsiäisen messu su 27.3. klo 10, Hannu Vapaavuori,
Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 28.3. klo
10, Miira Muroma-Nikunen ja Mari Pesonen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30 (ei hiljaisella
viikolla) 9.3. ja 16.3. Miira Muroma-Nikunen; 30.3. ja
6.4. Jorma Paakkanen; 13.4. Miira Muroma-Nikunen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30 (ei 17.3. ja
24.3.).
Lasten pääsiäiskirkko ti 15.3. klo 9.15 ja 10, Miira
Muroma-Nikunen; Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.
Perheiden iltapäivä su 10.4. klo 15. Aikuisille musiik-
kia ja runoja. Lapsille satuja ja leikkejä.
Lasten kirkkohetki ke 13.4. klo 9.30, aiheena erilai-
suus.

VARHAISNUORTEN KERHOT
Tyttöjen kerho maanantaisin klo 17.30 – 18.30 Tönöl-
lä, Kauppalankuja 7; Askartelukerho (yli 5v.) tiistaisin
klo 17–18 pappilansalissa, Haagan pappilantie 2; Poi-
kien kerho keskiviikkoisin klo 17–18 Tönöllä, Kaup-
palankuja 7.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Hiljaisuuden tunti ke 9.3. klo 18. Tule kirkolle hiljen-
tymään ja levähtämään hetkeksi.
Musiikkia kynttilän valossa ke 9.3. klo 19, Olli Mönt-
tinen, piano. Vapaa pääsy.
Mies ja kilpailu ke 9.3. klo 18.30 kirkon kivijalassa.
Keskustelua miesten kesken luottamuksen hengessä.
Alustaa Hannu Vapaavuori. Seuraavan miestenilta ke
30.3. klo 18.
Konsertti – Kerran usko lapsuuden. Nuoren seura-
kunnan veisut, to 10.3. klo 19, Prima Vista-kuoro,
joht. Heikki Ruokonen. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Yhteisvastuu-konsertti su 13.3. klo 15, Cuarteto Nue-
vamerica: Hannu Vasara, viulu; Luis Fiestas, viulu;
Laura Kajander-Fiestas, alttoviulu; Jaakko Rajamäki,
sello; Sibone Oroza, laulu. Vapaa pääsy, ohjelma 5 eu-
roa Yhteisvastuulle ja Aasian katastrofin uhrien autta-
miseen.
”Ylös Jerusalemiin” -pääsiäisnäytelmä ke 16.3. klo
19.
Eläkeikäisten syntymäpäiväjuhla la 2.4. klo 15 kai-
kille 70, 75, 80, 85, 90 ja 90+ täyttäneille. Ilm. viras-
toon.
”Elämää kriisien ja traumojen keskellä” su 10.4. ja
24.4. klo 18 – kaikille avointa iltaa itsensä ja toisen ym-
märtämisestä luotsaavat valmistuvat kriisi- ja trauma-
psykoterapeutit Elisabeth Helling ja Annikka Poussu
(p. 050 3671224.)

Pysäkki on avoinna ti–to klo 12–14.30.
Torstaisin lounas 5 euroa. Kahvin hinta 1 euro.
Perjantaisin klo 12 rukoushiljentymispiiri, os. Haagan pappilantie
2, p. 2411756.
Ke 9.3. klo 12 Kirkollisia Symboleja III, Hannes Viertola; to 10.3.
klo 12 Lounas; ti 15.3. klo 12 Seurakunnasta Jorma Paakkanen; ke
16.3. klo 12 Keskustelua kahvikupin ääressä; to 17.3. klo 12 Lou-
nas; 22.–24.3. Hiljaisella viikolla ei toimintaa; ti 29.3. klo 12 Seura-
kunnasta Raisa Kindstedt; ke 30.3. klo 12 Liisa Koiviston taide-
näyttelyn avajaiset. Teema: Elämä on laiffia. Avoinna 27.4. asti; to
31.3. klo 12 Lounas.

Pappilantien pysäkki

Yhdessä aterialla.


