
Joka syksy, kaikkein pimeim-
pänä vuodenaikana vietetään
pyhäinpäivää. Kirkoissa lue-
taan vuorisaarnaa: autuaita
ovat... Pyhäinpäivänä muiste-
taan tästä ajasta pois siirtyneitä
omaisia, ystäviä, läheisempiä
tai kaukaisempia rakkaita
menneitä sukupolvia. Alun pe-
rin pyhäinpäivä syntyi niiden
muistopäiväksi, jotka olivat
kärsineet marttyyrikuoleman
uskonsa tähden. Ajateltiin, että
he ainakin ovat pyhiä ja ian-
kaikkiseen elämään siirtyneitä.
Jumalan lupausten tähden
meillä on oikeus kuitenkin us-
koa, että jokainen kastettu on
Kristuksen lunastama ja py-
häksi tekemä. Tämä usko ja
iankaikkisen elämän toivo tu-
lee silmin nähtäväksi niissä tu-
hansissa kynttilöissä, joita py-
häinpäivänä sytytimme rak-
kaittemme muistoksi.

Aika mahtava otsikko, eikö tot-
ta. Suorastaan maailmoja sylei-
levä ja vähän ylikin. Asia on kui-
tenkin tuttu jokaisen omista aja-
tuksista. Silloin tällöin vilahtaa
mielessä kysymys siitä, vaikut-
taako Jumala oikeasti täällä

maailmassa, vai katseleeko hän vain sivusta, mitä täällä
tapahtuu. Ja jos hän katselee vain sivusta, mitä virkaa
hänellä oikeastaan on? Mahtaako häntä edes olla?

Erityisesti nämä kysymykset ovat heränneet, kun on
tapahtunut jotain oikein pahaa ja järkyttävää. Suurten
onnettomuuksien jälkeen kysytään: missä Jumala oli,
kun tämä tapahtui, eikö hän huomannut koko juttua vai
eikö hän vain viitsinyt puuttua asiaan? Tai ehkä hän ei
olekaan kaikkivaltias, ehkä hän ei oikeasti pysty meitä
auttamaan, estämään hurrikaaneja ja hyökyaaltoja, sotia
ja verilöylyjä, sortoa ja nöyryyttämistä?

Entäpä jos olisikin toisin? Jos ei ikinä tapahtuisi mi-
tään pahaa? Sellaisessa paikassa olisi aina sopivasti au-
ringonpaistetta, vettä sataa ropsauttaisi juuri silloin kun
tuntuisi ensimmäinen aavistus liiallisesta helteestä. Kos-

kaan ei tapahtuisi mitään pahaa, ei onnettomuuksia eikä
luonnonmullistuksia. Ruokaa olisi kaikilla riittävästi ja
se olisi tosi hyvää, kaikilla olisi mukavat asunnot, joissa
olisi kaikki tarpeellinen, niin että mitään ei oikein osaisi
kaivata. Ei olisi riitaa eikä erimielisyyksiä puolison, las-
ten, vanhempien eikä edes naapurusten tai työtovereiden
kesken, puhumattakaan sodista ja väkivaltaisuuksista.
Ei, mitään sellaista ei olisi, päinvastoin, kaikki ihmiset
olisivat tosi mukavia ja hyviä toisilleen, vilppiä ja vää-
ryyttä, kateutta tai kovaa kilpailua ei tunnettaisi ollen-
kaan. Missä silloin oltaisiin? Arvelisin, että taivaassa.

Nyt me kuitenkin olemme maailmassa, jonka Jumala
on luonut juuri tällaiseksi. Täällä tapahtuu kaikenlaista,
eletään maailman ja luonnon, myös ihmisluonnon eh-
doilla. Tällaisessa maailmassa ihmisellä on vapaus vali-
ta. Jumala on läsnä ja toimii luomansa luonnon lakien,
mutta myös ihmismielen ja ihmiskätten kautta. Hän on
raottanut iankaikkisuuden verhoa ja antanut meille pää-
määrän johon pyrkiä, tässä maailmassa hyvyyteen, yh-
teisvastuuseen ja rakkauteen, tuonpuoleisessa iankaikki-
seen elämään, jossa kaikki on hyvää.

Hannu Vapaavuori

Jumala ja maailma
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HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12
MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
20.11. Miira Muroma-Nikunen, Jorma Paakkanen ja Marika
Rantanen; 27.11. 1. adventti, Hannu Vapaavuori, Kaisa Lah-
ti ja Olli Mönttinen; 4.12. Miira Muroma-Nikunen, Kaisa
Lahti ja Ruusu Tervaskanto; 6.12. Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus, Kaisa Lahti ja Olli Mönttinen; 11.12. Jorma
Paakkanen, Hannu vapaavuori ja Olli Mönttinen.

ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30
16.11. Miira Muroma-Nikunen; 23.11. Jorma Paakkanen;
30.11. Kaisa Lahti; 7.12. Miira Muroma-Nikunen; 14.12.
Kaisa Lahti.

PIIRIT JA KUOROT
Kivijalkapiiri ma 21.11. ja 5.12. klo 14 kirkon kivijalassa.
Merimieskirkkopiiri ma 28.11. ja 12.12. klo 13 seurakun-
tasalissa.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Pysä-
killä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30 – 7.30.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sarenius-
Hällström.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähde mukaan ulkoi-
lemaan vanhusten kanssa. Kokoonnumme Helander-kodin
ala-aulassa, os. Mäkipellontie 22.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30.

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

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Hiljaisuuden tunti ke 16.11. klo 18–19.30. Urkumusiikkia
kynttilän valossa klo 19. Tule kirkolle hiljentymään ja le-
vähtämään hetkeksi. Kohdataan hiljaisuuden tilassa! Illan
päätteeksi voit osallistua ehtoollisen viettoon.
Miesten keskustelupiiri ke 16.11. klo 18 kirkon kivijalassa.
Aiheesta ”Uskonnon äidinkieli” alustaa Hannu Vapaavuori.
Muukalaisena maailmassa -konsertti pe 18.11. klo 19. Kts.
erillinen ilmoitus.
Matinea su 20.11. klo 14, Noora Heiskanen, oboe; Pauliina
Hauta-aho, huilu ja Risto Kytö, piano.
Kasvatusilta ”murkkuikäisten” vanhemmille ke 23.11.
klo 18–19.30. Alustus erityisnuorisotyöntekijä Jukka Rake-
maa, mukana pastori Kaisa Lahti.
Adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi la 26.11. klo
11–13. Puuro- ja kahvitarjoilu, leivonnaisia, käsitöitä, arpoja
yms.
Matinea su 27.11. klo 14, Heidi Luosujärvi; harmonikka;
Anna Vaahtoranta, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 3 euroa.
Taize-myyjäiset su 27.11. klo 11–14 Tönöllä, Kauppalanku-
ja 7. Tarjolla monenlaista myyjäistavaraa. Tuotto käytetään
nuorten pyhiinvaellusmatkan tukemiseen.
Mikä on minun mahdollisuuteni toimia seurakunnassa?
Ke 30.11. klo 18–19.30 seurakuntasalissa. Kts. erillinen il-
moitus.
Joulusoittajaiset su 4.12. klo 14, Emilia Nurmiaisen piano-
oppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy.
Seimi-ilta ke 7.12. klo 18.30 – 19.30. Kirkossa ja salissa esil-
lä seimiä maailmalta. Tarinaa seimiperinteestä, Miira Muro-
ma-Nikunen.
Eläkeikäisten joulujuhla pe 9.12. klo 12, tarjoilua ja ohjel-
maa, mukana Jorma Paakkanen, Raisa Kindstedt ja Olli
Mönttinen.
Joulukonsertti la 10.12. klo 18, Pirkko Törnqvist-Paakka-
sen lauluoppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa.
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus su 11.12.
klo 15 ja klo 18. Joulumetsä kirkonmäellä klo 16–18, kts.
erillinen ilmoitus.

PAPPILANTIEN PYSÄKKI
Haagan pappilantie 2. Avoinna ti–to klo 12–14.30, p. 2411
756. Kahvi 1 euron, torstaisin lounas 5 euroa.
To 17.11. klo 12 Lounas; Ti 22.11. klo 12 Hehkuvien värien
Riviera. Diakuvia Seija Björklund. Ke 23.11. klo 12 Sota-
syyllisyysoikeudenkäynnistä 60v. II, Mikko Paloniemi; To
24.11. klo 12 Lounas; Ti 29.11. klo 12 Seurakunnasta Satu
Luode; Ke 30.11. klo 11 (huom. aika) Päiväkerhon vierailu.
Lapset laulavat. Taidenäyttely avataan; To 1.12. klo 12 Lou-
nasretkeily; Ke 7.12. klo 12 Seuraamme Linnan juhlia; To
8.12. klo 12 Lounas, joulupuuro; Ti 13.12 klo 12 Seurakun-
nasta Olli Mönttinen.

Ke 30.11. klo 18–19.30 Huopalahden kirkon seura-
kuntasalissa Riitta Helosvuori alustaa aiheesta ”Va-
paaehtoistyö meillä ja muualla”.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan.

Mikä on minun mahdollisuuteni
toimia seurakunnassa?

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 530 8630, avoinna
ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien päivystys ma–
pe klo 10–14.
Kirkkoherranvirasto on suljettu ma 28.11.
Avoinna poikkeuksellisesti ti 29.11. klo 12–16.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p. 5308
6314 ja Satu Luode ma 14–15, p. 5308 6313.

Muukalaisena maailmassa -konsertti
pe 18.11. klo 19 Huopalahden kirkossa

Kansanmusiikkia ja virsiä Pohjanmaalta, Ameri-
kasta, Irlannista, Ruotsista ja Bretagnesta.
Elämä on tiellä kulkemista. Matkamiehet ja -naiset
ovat tehneet matkaa soittaen ja laulaen. Pieneen ilta-
konserttiin on koottu säveliä Euroopan eri kulmilta
sekä Atlantin tuolta puolen. Sanna Ågren, viulu ja
laulu; Hanna Koivisto, laulu; Rauno Junkkari, low
whistle ja 2-rivinen haitari ja Jyrki Koivisto, kitara,
bouzouki ja laulu.

Autuaita ovat...

klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut -yh-
teislaulutilaisuus, Miira Muroma-Niku-
nen ja Olli Mönttinen.

klo 16–18 Joulumetsä kirkonmäellä. Teltassa tarjoi-
lua ja ohjelmaa.
Jouluglögiä ja piparia, joulupukki ja tont-
tuja.
Järj. Huopalahden Lions ja Huopalahden
seurakunta.

klo 18 Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilai-
suus, Hannu Vapaavuori ja Olli Möntti-
nen, av. lauluryhmä.

Huopalahden kirkolla ja
kirkonmäellä su 11.12.2005

Papin Pakina

Muukalaisen ystäväksi?
Suomalaisen kulttuurin
tulkkeja kaivataan rovasti-
kunnalliseen ja paikalli-
seen maahanmuuttajatyö-
hön. Kartoitamme alueella
asuvien ihmisten kielitai-
toa ja halua osallistua lä-
himmäisen, muukalaisen
auttamiseen, joten ole ystä-
vällinen ja ota yhteyttä seu-
rakuntamme diakoniin Sa-
tu Luoteeseen puh: 050-
3671224. Hyvä kielitaito ei
ole tärkein asia, sillä maa-
hanmuuttaja ei myöskään
osaa hyvin muita kieliä

kuin omaansa. Lähimmäi-
syyttä hän osaa arvostaa!

Anna erilainen 
joululahja
itsellesi ja kehitysmaan
opiskelijalle kutsumalla
hänet mahdollisesti joulun
pyhinä kotiisi. Antamalla
rikastut monin verroin ja
saat vielä hyvän mielen.
Lisätietoa antaa: Virpi-Lii-
sa Mentu rov.kunnall. maa-
hanmuuttajatyöntekijä
puh. 040-7207075.


