
"Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko val-
takunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli
ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskyn-
haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, ku-
kin omaan kaupunkiinsa.     

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja
meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin
Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sin-
ne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Hei-
dän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän
synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.     

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa lau-
maansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja
Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mut-
ta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilo-
sanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavi-

din kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapa-
loituna seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä
suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: -
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.     

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sa-
noivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mi-
tä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät
kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lap-
sesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ih-
meissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli ta-
pahtunut, ja tutkisteli sitä.     

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä
olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli
sanottu."

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 9/2006
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Pohjois-Haagan kirkolla, Aino Acktén tie 14
puh. 2340 3220

To 14.12 klo 19 Hakavuoren seurakunnan kuoro-
jen joulukonsertti, joht. Ari Häyrinen. Teemu Ga-
ram, tenori, Ari Häyrinen, urut ja piano. Vapaa pää-
sy, ohjelma 5 euroa.

Su 17.12. klo 10 III adventtisunnuntain messu 
”Tehkää tie Kuninkaalle”. Seppo Lappalainen, Eija
Köntti ja Ari Häyrinen. 
Su 17.12. klo 18 ja 20 Kynttiläkirkot. 
Laulamme perinteisiä joululauluja toivomusten mu-
kaan kynttilän valossa, jokaiselle oma kynttilä. Eija
Köntti, juonto, Ari Häyrinen säestää. Vapaa pääsy.

Su 24.12. klo 10 IV adventtisunnuntain messu.
”Herran syntymä on lähellä”. Eija Köntti ja Ari
Häyrinen.
Su 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus
”Lupaukset täyttyvät”. Seppo Lappalainen ja Ari
Häyrinen, urut. 
Su 24.12. klo 17 Jouluaaton hartaus 
”Lupaukset täyttyvät”. Miika Kolari ja Ari Häyri-
nen, urut.
Su 24.12. klo 23 Jouluyön hartaus 
”Teille on syntynyt Vapahtaja”. Seppo Lappalainen
ja Pirjo Mäkinen, urut.

Ma 25.12. klo 10 Joulupäivän messu ”Sana tuli li-
haksi”. Saarnaa kirkkoherra emeritus Matti Selin,
Mari Järvinen, liturgia, Ari Häyrinen, urut. Haka-
vuoren kirkon kuoro.

Ti 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu ”Kristuksen
todistajat”. Mari Järvinen, Seppo Lappalainen ja
Mirjam Kyrönseppä, urut.

Su 31.12. klo 10 Uudenvuodenaaton messu ”Ai-
kamme on Jumalan kädessä”. Minna Kultalahti,
Miika Kolari ja Ari Häyrinen.
Su 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton ehtoollinen
”Aikamme on Jumalan kädessä”. Eija Köntti, Miika
Kolari ja Ari Häyrinen.

Ma 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu ”Jee-
suksen nimessä”. Seppo Lappalainen, Mari Järvinen
ja Sanna-Liisa Untamala.

La 6.1. klo 10 Loppiaismessu ”Jeesus, maailman va-
lo”. Saarnaa kappalainen emeritus Eljas Suikkanen,
Seppo Lappalainen, liturgia ja Ari Häyrinen, urut.

Lassilan seurakuntakodilla, Naulapolku 1
puh. 2340 3220

La 16.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut. Seppo
Lappalainen, juonto ja Ari Häyrinen, säestys. Vapaa
pääsy. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Su 17.12. klo 12 III adventtisunnuntain messu
”Tehkää tie Kuninkaalle”. Seppo Lappalainen ja Ari
Häyrinen.

Su 24.12. klo 16 Jouluaaton hartaus 
”Lupaukset täyttyvät”. Miika Kolari ja Ari Häyrinen.

Anna Liisa Riikonen 80 v.
Otto Ilmari Kaponen 84 v.
Kirsti Sylvia Leskinen 85 v.
Terttu Orvokki Lindström 67 v.
Tero Juha Rihtniemi 47 v.
Pertti Uolevi Pauna 66 v.
Bertta Lucina Maunola 94 v.
Unto Olavi Lahti 80 v.
Paavo Elias Räsänen 59 v.
Kaarlo Sulo Arvid Issakainen 91 v.
Taimi Orvokki Halkola 83 v.
Elise Maria Laineela 85 v.
Aarne Johannes Heiskanen 86 v.
Panu Tauno Suontausta 73 v.
Martti Juhani Vinnari 71 v.
Lauri Olavi Vaismaa 85 v.

Adventin ja joulun tapahtumia

Vuonna
2007 

tapahtuu
Pyhäkoulu Lassilan
seurakuntakodilla alkaa
su 14.1. klo 12. 

Lähetyspiiri jatkuu
kirkolla ma 15.1. klo
13. Kokoonnumme pa-
rittomilla viikoilla.

Hiljaisuuden ehtoolli-
nen kirkolla ke 24.1.
klo 19. Kevään muut
päivämäärät 7.3., 2.5. ja
6.6. 

Torstaikerho jatkuu to
11.1. klo 13 diakonissa
Liss Eriksson-Tapion
läksiäisjuhlalla. Terve-
tuloa!

"Lapsen 
ehjä mieli"

Sukkamarkkinat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Lassilan seurakuntakodilla 23.11. tuottivat 1311 euroa.
Kiitos järjestäjille ja osallistujille! 

Vuoden 2007 keräyksen teemana on "Lapsen ehjä
mieli". Keräyksen tuotolla autetaan lapsia, joiden van-
hemmilla on mielenterveyden ongelmia. Keräys paran-
taa Perun Andien vuoristokylissä perheväkivallasta ja
turvattomista oloista kärsivien lasten elinoloja. Suo-
messa varoilla tuetaan Mielenterveyden keskusliiton
työtä lasten hyväksi. 

Lipas- ja listakerääjiä tarvitaan lisää myös Hakavuo-
ren seurakunnassa. Tule mukaan ja seuraa ilmoittelua
keväällä 2007 Kirkko ja Kaupunki -lehdessä ja Haaga-
laisessa.

Mari Järvinen

Sami Petteri Alppiranta ja 
Maarit Hannele Kortelainen

Jumala, avioliiton asettaja,
siunaa näitä liittoja, anna
aviopuolisoille yksimielisyyttä
ja rakkautta ja tee heidän ko-
distaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun
edessäsi poisnukkuneita rakkai-
tamme, lohduta surevia ylösnou-
semuksen ja iankaikkisen elämän
toivolla.

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut
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Rakas Vapahtaja, varjele nä-
mä kastetut aina kasteen ar-
mossa ja anna heidän kasvaa
Sinun tuntemisessasi. Siunaa
heidän vanhempiaan, kotivä-
keään ja kummejaan.

Emilia Alice Arita Maavuori
Artturi Eemeli Tähkäpää
Eetu Antte Mikael Häkkilä
Tiuku Eela Marinella Karhu
Emmi Emilia Saranja Ranne
Onni Aleksi Vuorinen
Niilo-Veli Rikhard Jokitie

Kastetut

UUSIEN 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
TEHTÄVÄÄN SIUNAAMINEN 

Hakavuoren kirkossa 
su 14.1.2007 klo 10. 
Kirkkokahvit.

Evankelista Luukas kirjoittaa:
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