
Sana armo herättää meissä
erilaisia tuntoja ja ajatuk-
sia. Armo on sääliä. Armo

on armopala. Hattu kourassa,
nöyränä joudun hakemaan elä-
määni apua. Silloin armossa on

jotakin hävettävää ja piilotettavaa. Aivan kuin minä ar-
montarvitsijana olisin muita kelvottomampi, huonompi.
Tätäkö on armo?

Kirkossa puhutaan armosta ennen kaikkea Jumalan
rakkautena. Onko rakkaudessa jotakin peiteltävää, hä-
vettävää? Millaista on aito rakkaus? Se on sitä, että saan
olla hyväksytty ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen.
Omana itsenäni, kaikkine hyvine ja huonoine puolineni
saan olla rakastettu. Armo on Jumalan rakkautta meitä
kohtaan kaikissa sen muodoissa.

Armo ei ole ostettavissa, ansaittavissa, sillä silloin se
ei olisi armo. Armo ei vaadi vastapalveluksia, en ole kii-
tollisuudenvelassa kenellekään. Armo on lahja. Armo
on kutsu tulla rakastetuksi. ”Katsokaa, nähkää omin sil-
min! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen
se, joka turvaa häneen” (Ps.34:9).

Mitä armo on keskellä elämän kiirettä? Voisiko ar-
moa olla sellainen hetki, jolloin minun on lupa vain olla
mitään suorittamatta. Saan pysähtyä hetkeksi, edes yh-
deksi minuutiksi ja olla vain. Voinko tehdä sen keskellä
kiireistä työpäivää? Löydänkö hyvän hetken keskellä
kaoottista kotitunnelmaa? Voinko oman arkielämäni
keskellä sulkea silmäni hetkeksi, hengittää syvään ja ol-
la tässä hetkessä läsnä? Silloin osoitan itselleni rakkaut-
ta, olen armollinen itseäni kohtaan.

Mitä on Jumalan armo silloin kun se ei näy elämässä?
Jossain syvällä, sieluni uumenissa läsnä oleva Jumala,
joka ei jätä ja unohda minua elämäni pyörteissä. Se inhi-
millinen ihminen, joka elää kanssani tämän hetken. Ju-
malan armo näkyy Anna-Mari Kaskisen runossa:

”Herra, anna meille tyhjät kädet,
jotta voisimme koskettaa niitä, joilla ei ole ketään.

Anna meille pienet sanat, niin pienet,
että nekin, jotka ovat ahtaalla, voisivat ottaa ne vas-
taan”.

Miira Muroma-Nikunen

Vain armostako?
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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
25.9. Hannu Vapaavuori, Jorma Paakkanen ja Olli
Mönttinen; 2.10. Jorma Paakkanen, Miira Muroma-
Nikunen ja Olli Mönttinen; 9.10. Perhekirkko, Miira
Muroma-Nikunen, Jorma Paakkanen, Marja-Liisa Se-
lin ja Olli Mönttinen; 16.10. Hannu Vapaavuori, Kaisa
Lahti ja Olli Mönttinen.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
21.9. Miira Muroma-Nikunen; 28.9. Jorma Paakka-
nen; 5.10. Jorma Paakkanen; 12.10. Kaisa Lahti;
19.10. Miira Muroma-Nikunen.

PIIRIT JA KUOROT
Kivijalkapiiri ma 26.9. ja 10.10. klo 14 kirkon kivija-
lassa.
Merimieskirkkopiiri ma 3.10 ja 17.10. klo 13 seura-
kuntasalissa.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo
19 yläsalissa.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18,
joht. Mikko ja Hanna Seppänen.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30 –
7.30.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sa-
renius- Hällström.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähde mukaan
ulkoilemaan vanhusten kanssa. Kokoonnumme Helan-
der-kodin ala-aulassa, os. Mäkipellontie 22.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja oh-
jelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Möntti-
nen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10 – 11.30.
Lasten kirkkohetki ke 28.9. klo 10, aiheena ”Enke-
lit”, Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.

NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22.
Nuorten yökahvila – olokolo perjantaisin klo 20–24.

MUSIIKKIA JA MUUTA
Hiljaisuuden tunti ke 21.9. klo 18–19.30, Miira Mu-
roma- Nikunen. Tule kirkolle hiljentymään ja levähtä-
mään hetkeksi. Illan päätteeksi voit osallistua ehtoolli-
sen viettoon klo 19.30–20. Kohdataan hiljaisuuden ti-
lassa!
Miesten keskustelupiiri ke 21.9. klo 18–19.30 kirkon
kivijalassa. Aiheesta ”Miesten kirkko?” alustaa kirk-
koherra Hannu Vapaavuori.
Gospelkonsertti ke 28.9. klo 18, Jimmie Lawson yh-
tyeineen.
Laulukonsertti su 2.10. klo 14, Jutta Seppinen.

PAPPILANTIEN PYSÄKKI
Haagan pappilantie 2. Avoinna ti–to klo 12–14.30, p.
2411 756. Kahvi 1 euro, torstaisin lounas 5 euroa.
Ke 21.9. klo 12 Mika Waltarista kertoo Mikko Palo-
niemi. To 22.9. klo 12 lounas. Ti 27.9. klo 12 Sinuhe
Egyptiläisen 60 v.juhlanäyttely, Ludviginkatu 2-4, va-
paa pääsy, kokoontuminen perillä. Ke 28.9. klo 12
”Kupillinen kahvia, olkaa hyvä”, Designmuseon esit-
tely. To 29.9. klo 12 Lounas. Ti 4.10. klo 12 seurakun-
nasta Jorma Paakkanen.

Tiistaisin Lähde-kuoro klo 18
joht. Mikko ja Hanna Seppänen p. 050 536 7461
Keskiviikkoisin Rosalié klo 10
joht. Raili Sarenius-Hällström
Keskiviikkoisin Lauluryhmä klo 18
joht. Olli Mönttinen
Tiedustelut kanttori Olli Mönttinen p. 587 0048

Kuoroon laulamaan!

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 530 8630,
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p.
5308 6314 ja Satu Luode ma 14–15, p. 5308 6313.

Hei! Nimeni on Mika Kivi-
nen, mutta useimmat kut-
suvat minua Retuksi. Olen
toiminut seurakunnassa ai-
kaisemmin Kouvolassa,
Hämeenlinnassa, Espoossa
ja Helsingissä (Pitäjänmä-
essä ja Oulunkylässä). Ny-
kyinen kotipaikkani on
Helsinki.

Harrastukseni liittyvät
tällä hetkellä pääasiallisesti
musiikkiin.

Tänne on mukava tulla
töihin, koska upea nuoriso-
talo Tönö tarjoaa hyvät
puitteet monenlaiseen te-
kemiseen.

Tavoitteeni on, että

mahdollisimman moni
nuori voisi löytää tiensä
seurakunnan toimintaan.

Huopalahden seurakunnassa
uusi nuorisotyöntekijäPerheitten Armomessu su 9.10. klo 10, Miira Muroma-

Nikunen, Jorma Paakkanen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.
Armolaulutapahtuma ti 11.10. klo 19. Yhteis-, kuoro- ja
soololaulua, nuorten aikuisten Lähde-kuoro.
Kirjallisuusilta ”Armahda meitä!” ke 12.10. klo 18.30.
Armo Tito Collianderin tuotannossa, alustus FM Eeva
Saarinen.
Armollista menoa, konsertti Mikko Salmi to 13.10. klo
19 Meilahden kirkossa, Pihlajatie 16.
Lisäksi Changemakers, iltapala ja nuorten aikuisten toi-
minnan esittelyä. Illan päätteeksi mahdollisuus ehtoolli-
seen. Järj. Huopalahden, Kannelmäen, Meilahden ja Pitä-
jänmäen seurakunnat.
Armomessu su 16.10. klo 10, Hannu Vapaavuori, Kaisa
Lahti, Olli Mönttinen ja Cantabile-ryhmä.
Kristillisen kirjan näyttely koko viikon ajan Etelä-Haa-
gan kirjastossa, Isonnevantie 16 b.
Kirkon työntekijä tavattavissa ma 10.10. ja ke 12.10.
klo 13–14 kahvikupin äärellä Kahvila Merjassa, Tunneli-
tien ja Vespertien kulmassa.

Armo-viikko 9.–16.10.2005

Huopalahden kirkolla ko-
koontuu tiistai-iltaisin nuor-
ten aikuisten gospel-kuoro
Lähde, jossa on mukana ne-
lisenkymmentä 20–35 -vuo-
tiasta laulajaa. Kuoroa johta-
vat Hanna ja Mikko Seppä-
nen. Hanna hoitaa käytän-
nön asioita ja vastaa äänen-
avauksesta. Mikko musii-
kinopettajana vastaa kuoron
laulujen sovituksista ja kuo-
ron harjoituttamisesta. Läh-
de-kuorolla on monipuoli-
nen, vaihteleva ohjelmisto:
hengellisiä lauluja, virsiä,
amerikkalaista gospelmu-
siikkia.

Kuorossa laulaminen an-
taa paljon: iloa omasta kehit-
tymisestä laulajana, tukea
oman äänen käytölle, ihania
ystäviä, oman kuoropaidan.
Kun oma ääni soi toisten ää-
nien joukossa, se antaa ko-
kemuksen syvästä yhteydes-
tä toisten kanssa. Lauletut
laulut ja yhteinen rukous ra-
kentavat hengellisesti. Vuo-

tuisella kuoroleirillä on ai-
kaa tutustua toisiin kuoro-
laisiin. Yhdessä laulaminen
on kivaa!

Uudet laulajat ovat terve-
tulleita mukaan. Jos kiinnos-
tuit, ota yhteys Hanna Sep-
päseen, p. 050-5367461. Ei

laulukoetta! Mukaan kaiva-
taan lisää erityisesti mieslau-
lajia. Lähde-kuoro sopii
myös puolisoiden yhteiseksi
harrastukseksi, sillä harjoi-
tusten aikana on kirkon ti-
loissa lastenhoito.

Kuoron konsertit tarjoavat

upeita elämyksiä: laulua,
tekstejä, draamaa, valoja.
Lähde-kuoron Armo- kon-
sertti on tiistaina 11.10. klo
19 Huopalahden kirkolla.
Tervetuloa kokemaan laulun
iloa kuunnellen ja yhdessä
laulaen.

Yhdessä laulaminen on kivaa


