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Palmusunnuntain evankeliumissa Jeesus ratsastaa aasilla Jerusa-
lemiin. Ihmiset ottavat Nasaretilaisen vastaan Messiaana Hoosian-
na-huudoin, mutta Jeesus puhuu jo kuolemastaan:

"Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti:
jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jy-
väksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon." (Joh. 12:24)

Hiljaisella viikolla hyvä ja paha, elämä ja kuolema, kamppaile-
vat voitosta. Jumalan Poika suostuu kärsimykseen ja kuolemaan
lunastaakseen meidät vapaiksi. Se, mikä näyttää lopulliselta tuhol-
ta, kätkeekin sisäänsä uuden elämän alun, uuden mahdollisuuden.

Viimeinen sana ei jää epätoivolle, pimeydelle ja pelolle. Pitkä-
perjantain ja hiljaisen lauantain kautta käydään kolmannen päivän
aamuun, ylösnousemuksen iloon:

"Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän
on noussut kuolleista." (Luuk. 24:5-6)

Elämän ja toivon sana ilmoitetaan pääsiäisaamuna haudalle tul-
leille naisille. Luukkaan evankeliumin mukaan nämä naiset olivat
Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muita-
kin oli heidän kanssaan (Luuk. 24:10).  

Tyhjän haudan ensimmäiset todistajat ja ylösnousemussanoman
viejät, naiset, johdattavat meidät jälleen Ylösnousseen Vapahta-
jan luo. Kristus elää, Hänelle kukaan ei ole kuollut!

Riemullista pääsiäistä Sinulle!

Mari Järvinen

Pääsinpäivän koitto Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumia

Tulossa
Nuorten messu ke 28.3. klo 19 kirkossa. Voit tulla istu-
maan penkkiin, laulamaan ja hiljentymään. Miika Kolari.
Myyjäiset Lassilan seurakuntakodilla la 31.3. klo 11-13.
Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia ja lihakeittoa. Tuotto Yh-
teisvastuu-keräyksen hyväksi. Tervetuloa! 
Virsitoivelauluilta su 15.4. klo 18 kirkossa. Mari Järvinen,
Elisabeth Bariskin ja Mirjam Kyrönseppä, piano. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuu-keräykselle.
Kirjallisuusilta ti 24.4. klo 18. Kirjailija Armas Alvari ai-
heenaan ”Tarinat ympärillämme”. HUOM!  Pohjois-Haa-
gan kirjasto, Kaupintie 4. 
Hiljaisuuden ehtoollinen ke 2.5. klo 19 kirkossa. Mari Jär-
vinen ja Ari Häyrinen.
Välähdyksiä kirkon historiasta ti 10.4. klo 18 kirkossa
"Hengellisen kuukausilehden käsitys isänmaasta 1918-
1921", alustajana Miika Kolari.

HAKUAIKA SEURAKUNNAN
PÄIVÄKERHOIHIN

Päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. 
Kirkon kerhotiloissa puuhaavat 3-4 -vuotiaat ti ja to klo 9-11. 
Lassilan seurakuntakodilla 4-6 -vuotiaat touhuavat ma, ti ja to
klo 13-16. 
Ilmoittautumiset 7.5. mennessä kerhopisteisiin, virastoon tai
lastenohjaaja Mervi Itälinnalle p. 09-2340 3203. 

Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti

"Tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa?" Lastenohjaaja
Mervi Itälinna rakentaa jälleen kirkolle Jeesuksen viimeis-
ten päivien tapahtumapaikkoja. Pääsiäisvaelluksella voi
kulkea Jeesuksen jalanjäljissä Getsemanen puutarhan ja
Golgatan ristin kautta pääsiäisaamun rauhaan tyhjälle
haudalle. (kuva: Mari Järvinen)

Herra, me muistamme Sinun edes-
säsi poisnukkuneita rakkaitamme,
lohduta surevia ylösnousemuksen
ja iankaikkisen elämän toivolla.

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele nämä
kastetut aina kasteen armossa
ja anna heidän kasvaa Sinun
tuntemisessasi. Siunaa heidän
vanhempiaan, kotiväkeään ja
kummejaan.

Veena Leena Tuulikki Sirén
Venla Maria Väisänen
Lauri Oskari Mikael Tiainen
Oliver Dawit Nataniel Girma
Reetta-Julia Kerttula
Alexander Koskinen
Kari Johan Olavi Aarnio
Oona Marjatta Uronen

Kastetut

Maria Huzu 85 v. 
Jouni Tapani Ellonen 52 v.
Heikki Akseli Isomäki 79 v.
Aili Tellervo Kortela 93 v.
Olga Marja Penttilä 86 v.
Raija Airi Inkeri Rönnholm 71 v.
Aila Ellen Orvokki 
Ruotsalainen 72 v.
Helvi Laina Kainulainen 94 v.
Laura Karro 90 v.
Eevi Margareta Tuovinen 81 v.

"Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti 
ja haudoissa oleville elämän antoi."

(Virsi 90)

Riemullista pääsiäistä!

Diakoni Sofia Tolosen virkaan
siunaaminen messussa su 15.4. klo
10. Eija Köntti, Seppo Lappalainen,
Mari Järvinen, Elisabeth Bariskin ja
Sanna-Liisa Untamala. Kirkkokahvit. 
HUOM! Ei messua Lassilassa klo 12.

Su 22.4. klo 10 Messu "Hyvä
Paimen". 
Eija Köntti, saarna, Mari Järvinen
ja Miika Kolari, liturgia sekä Ari
Häyrinen, urut. Hakavuoren kirkon
kuoro, Hakaseniorit ja Hakajunio-

rit. Suora ra-
diointi, seura-
kuntaa pyyde-
tään saapumaan
ajoissa paikalle.

DIAKONIALEIRI
Hakavuoren, Huopalahden ja Pitä-
jänmäen seurakuntien yhteinen dia-
konialeiri Enäsepän kurssikeskukses-
sa 28.5.-1.6. Ohjelmassa ulkoilua,
saunomista, hyvää ruokaa ja hauskaa
yhdessäoloa. Hinta 120 euroa. Ilmoit-
tautuminen hakemuksella 4.5. men-
nessä. Tiedustelut ja hakemusten ti-
laus kanslia p. 2340 3200 tai diakoni
Elisabeth Bariskin p. 2340 3223.

Uudet valkoiset kirkkotekstiilit
Professori, taitelija Päikki Priha on runsaan vuoden ajan
suunnitellut kirkkoomme uusia kirkkotekstiilejä. Dora Jungin
suunnittelemat ovat olleet käytössä kirkon vihkimisestä 1963
alkaen. Jossa ne eivät kuluisi aivan käyttökelvottomiksi, on
suunniteltu uusia. Tarkoitus on käyttää niitä harvemmin, ja
näin samalla säästää niitä.
Suunnittelutyössä on myös mukana ollut koko ajan kirkkom-
me arkkitehti Eevi Aho.
Ensimmäisen pääsiäispäivän jumalanpalveluksen alussa ote-
taan käyttöön valkoinen kirkkotekstiilisarja. Muut värisarjat
valmistuvan tämän vuoden kuluessa ja ne otetaan käyttöön si-
tä mukaan kuin ne valmistuvat.
Messun jälkeen kirkkokahveilla professori Päikki Priha kertoo
näiden tekstiilien syntyvaiheista ja esittelee niitä. Mukana kah-
veilla on myös arkkitehti Eevi Aho.

Hakavuoren kirkossa
Tolarintie 1
p. 2340 3220

Su 1.4.
Palmusunnuntain messu klo 10 "Kunnian kuninkaan
alennustie". 
Seppo Lappalainen, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.
Pääsiäisvaellukset perheille klo 15–17.30. Toivotamme
kaikenikäiset tervetulleiksi Jerusalemin pääsiäistunnelmiin.
Puolen tunnin välein lähtee pieni ryhmä kierrokselle seura-
kuntasaliin rakennetuille ensimmäisen pääsiäisen tapahtu-
mapaikoille. Tapaamme Jeesuksen ystäviä, jotka kertovat,
mitä tuolloin tapahtui Jerusalemin torilla, Getsemanen puu-
tarhassa, Golgatalla ja tyhjällä haudalla. Muuten ohjelmas-
sa on vapaata seurustelua ja leikkiä, mehu- ja kahvitarjoilu.

Ma 2.4. 
Ahtisaarna klo 19 "Jeesus Getsemanessa", Miika Kolari.
Perinteisen ahtitekstin lisäksi ohjelmassa G. Pergolesin
Stabat Mater (Äidin murhe). Leena Sainio, sopraano, Tar-
ja Koskinen, altto ja Seppo Varho, piano. Vapaa pääsy. 

Ti 3.4. 
Ahtisaarna kirkossa klo 19 "Jeesus tutkittavana". Seppo
Lappalainen ja Mirjam Kyrönseppä. Perinteisen ahtitekstin
lisäksi illassa hiljentymistä, rukousta ja musiikkia.

Ke 4.4. 
Ahtisaarna kirkossa klo 19 "Jeesus tuomitaan". Minna
Kultalahti ja Ari Häyrinen.  
Perinteisen ahtitekstin lisäksi illassa hiljentymistä, rukous-
ta ja musiikkia. 

To 5.4. 
Kiirastorstain rippi ja ehtoollinen klo 13 "Pyhä ehtool-
linen". 
Mari Järvinen, Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen. Muka-
na Hakaseniorit.

Kiirastorstain iltamessu klo 19 "Pyhä ehtoollinen". 
Miika Kolari, Seppo Lappalainen, Minna Kultalahti, Eija
Köntti ja Ari Häyrinen. Messun päätyttyä kirkko verhotaan
pitkäperjantain mustiin.

Pe 6.4.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus klo 10 "Jumalan Karit-
sa". 
Rovasti Esa Santakari, Mari Järvinen ja Ari Häyrinen sekä
Hakavuoren kirkon kuoro. Kirkon kellot eivät soi, urut ovat
vaiti, kynttilät eivät pala.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 "Jeesus kuolee". 
Mari Järvinen ja Ari Häyrinen.

Su 8.4. 
1. pääsiäispäivän messu klo 10 "Kristus on ylösnoussut". 
Mari Järvinen, Eija Köntti ja Ari Häyrinen sekä Hakavuo-
ren kirkon kuoro. Jumalanpalveluksessa otetaan käyttöön
professori Päikki Prihan suunnittelema valkoinen kirkko-
tekstiilisarja. Kirkkokahvit (kts. alla).
Urkuilta ”Pääsiäisen riemua” klo 18 Hakavuoren kirkos-
sa. Ari Häyrinen, urut. Vapaa pääsy.

Ma 9.4.
2. pääsiäispäivän messu klo 10 "Ylösnousseen kohtaami-
nen". 
Minna Kultalahti, Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen.

Lassilan seurakuntakodissa
Naulapolku 1 tai 
Leiviskätie 4
p. 2340 3220

Su 1.4.
Palmusunnuntain messu klo 12 "Kunnian kuninkaan
alennustie". Seppo Lappalainen ja Ari Häyrinen.
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