
”Virvon, varvon, tuoreeksi,
terveeks, tulevaks vuodeks,
vitsa sulle, palkka mulle.
Jumala sinua siunatkoon”!

Näin lapset toivottavat
palmusunnuntaina menes-
tystä ja kaikkea hyvää tule-
valle vuodelle. Lapset ovat
tehneet virpomavitsoja. Ul-
koa on kerätty kukkivia pa-
junoksia ja ne on koristeltu
kauniisti. Pajunoksat muis-
tuttavat meitä palmunleh-
vistä, joilla kansa tervehti
Jeesusta, kun hän ratsasti
Jerusalemiin pääsiäisjuhlil-
le. 

Palmusunnuntai aloittaa
viikon, ns. hiljaisen viikon,
joka vie kohti pääsiäistä. Jo-
kaisella viikon päivällä on
oma lempinimensä: malka-
maanantai, tikkutiistai, kel-
lokeskiviikko, kiirastorstai,
pitkäperjantai, lankalauan-
tai ja sukkasunnuntai.

Monet pääsiäiseen liitty-
vät asiat ovat vahvoja ver-
tauskuvia kuolemasta ja
elämästä. Raeruohoa kylve-
tään pääsiäiseksi. Se nousee
mustasta, kuolleen näköi-
sestä mullasta ja muistuttaa
meitä siitä, että Jeesus nou-
si kuolleista. 

Jeesus ristiinnaulittiin
pitkäperjantaina. Krusifiksi
kuvaa Jeesusta ristillä. Tyh-
jä risti kertoo, että Jeesus ei
jäänyt ristille. 

Monissa kirkoissa voi
pitkäperjantaina nähdä viisi
punaista ruusua. Ne kuvaa-
vat Jeesuksen viittä haavaa:
naulan reikiä käsissä ja ja-
loissa sekä pistohaavaa kyl-
jessä. 

Pääsiäismunat kuvaavat
pääsiäisen ihmettä. Munan-
kuoret murtuvat ja sisältä
syntyy uusi elämä. 

Pääsiäinen on kristilli-
sen kirkon suurin juhla. Sii-

nä lomittuvat toisiinsa suru
ja ilo, pelko ja luottamus,
ahdistus ja toivo. Pääsiäisen
aika puhuttelee elämän sy-
vyysulottuvuudella. Kuole-
ma ja elämä, kärsimyksen
ja rakkauden salaisuus elä-
vät pääsiäisen tapahtumis-
sa. Ihmisen elämässä on ai-
koja, jolloin elämä näyttäy-
tyy vastakohdistaan käsin;
kuolema pysähdyttää ja elä-
mä puhuttelee.

Pääsiäisen sanoma on
viesti elämästä ja voitosta.
Kristus on ylösnoussut!
Kuolema on voitettu! Jee-
sus elää ja kulkee kanssam-
me!

Pääsiäisen sanoma on
valtava: Kristus nousi kuol-
leista, kuolemallaan kuole-
man voitti ja haudoissa ole-
ville elämän antoi.

Marja-Liisa Selin ja 
Miira Muroma-Nikunen

Mikä olisi vuosisadan rakkaus-
tarina? Valmistaudun hautajaisiin.
Tapaan lähiomaisia. Kuulen elä-
mäntarinoita pitkästä yhdessä-
olosta – 40, 50, 60 yhteistä vuot-
ta. Elämän vuosia, joissa on hiou-

duttu yhteen. On eletty ja koettu monet yhteiset hetket.
Ilot ja surut. Elämän taistelut. Nyt on ikävä ja kaipuu toi-
sen lähelle.

Valmistaudun hääjuhlaan. Mietin hääparia. Heidän
yhteinen elämäntarinansa on vasta aluillaan. Kuinka
monta yhteistä vuotta he saavat. Luen raamatusta: ”Rak-
kaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei
kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimatto-
masti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kär-
simäänsä pahaa. Rakkaus ei koskaan katoa”. Mietin, tu-
leeko tästä liitosta vuosisadan rakkaustarina?

Valmistaudun kastejuhlaan. Perheen pienokainen
viettää ensimmäistä suurta juhlaansa. Seurakuntaperhe
saa uuden jäsenen. Tuon pienokaisen elämän alku on
oma rakkaustarinansa. Hän saa myös osakseen paljon

rakkautta ja huolenpitoa. Pyydän, varjele tämän pienen
ihmisen elämä.

Valmistaudun kirkon suureen juhlaan. Seuraan eräs-
tä rakkaustarinaa. Hiljaisella viikolla palmusunnuntais-
ta alkaen seuraan Jeesuksen, Jumalan Pojan matkaa koh-
ti pimeyttä, ristiä ja hautaa. Kärsimys sanoitetaan. Rak-
kaus sanoitetaan. Meille kerrotaan eräs rakkaustarina –
Jumalan ja ihmisen välinen rakkaustarina. ”Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poi-
kansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”.

Olisiko tässä vuosisadan rakkaustarina? Tarina, jos-
sa itse olen osallisena. Tarina, jossa sinä olet osallisena.
Tämä rakkaustarina ei pääty kuolemaan. Se jatkuu pää-
siäisen ilosanomassa: ”Kristus nousi kuolleista, kuole-
mallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän
antoi”.

Matkalla pääsiäisen iloon

Miira Muroma-Nikunen

Rakkaustarina

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. 2340 3500,
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös klo 16–18. Papin
päivystys ma–pe klo 10–14.

Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt, p. 2340
3528 ja Annikka Poussu-Pyykkönen, p. 2340 3527.

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 3/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntain messu 1.4. klo 10, Miira Muroma-Ni-
kunen, Jorma Paakkanen ja Olli Mönttinen. 
Hiljaisen viikon ahti-illat: ma 2.4. klo 19, Miira Muro-
ma-Nikunen, Olli Mönttinen ja Herännäisnuorten kuoro,
joht. Samuli Korkalainen; ti 3.4. klo 19, Jukka Palola, Ol-
li Mönttinen ja Heikki Sivonen, laulu; ke 4.4. klo 19, Joo-
na Mikkola, Olli Mönttinen ja Anette Pyykkö, alttoviulu.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 5.4. klo 14, Jukka Palo-
la, Raisa Kindstedt ja Olli Mönttinen.
Kiirastorstain ehtoollismessu 5.4. klo 19, Hannu Vapaa-
vuori, Jukka Palola, Olli Mönttinen ja Samuli Hyvärinen,
sello.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 6.4. klo 10, Joo-
na Mikkola, Olli Mönttinen ja Samuli Hyvärinen, sello.
Pääsiäisyön messu la 7.4. klo 23, Juhani Forsberg, Han-
nu Vapaavuori ja Timo Lampinen.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. klo 10, Hannu Vapaavuo-
ri, Jukka Palola, Olli Mönttinen ja Jermu Koivukoski,
trumpetti.
2 .pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 9.4. klo 10,
Miira Muroma-Nikunen ja Timo Lampinen.
MESSU sunnuntaisin klo 10
15.4. Joona Mikkola, Jukka Palola ja Timo Lampinen;
22.4. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja Ol-
li Mönttinen (messun jälkeen miesten piirin valmistama
yhteisvastuulounas); 29.4. Jukka Palola, Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen. Messun jälkeen pappi tavattavis-
sa rippiä ja keskustelua varten.
PYHÄILLAN MESSU 
su 1.4. klo 18, Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaa-
vuori. Lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla. Taize-laulut.
Teetarjoilu. Pappi tavattavissa rippiä ja keskustelua var-
ten klo 17 lähtien.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 19.30 (ei 4.4.)
28.3. Hannu Vapaavuori; 11.4. ja 18.4. Joona Mikkola;
25.4. Hannu Vapaavuori; 2.5. Joona Mikkola.
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Miesten piiri ke 28.3. klo 18 kirkon Kivijalassa. ”Kuu-
leeko Jumala meitä?” Keskustelun alustaa Hannu Vapaa-
vuori.
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston konsertti to 29.3.
klo 19.
Konsertti su 1.4. klo 14, Jarmo Paloniemi, sello ja Mika-
el Kemppainen, piano. Ohjelma 6 euroa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
Lasten pääsiäiskirkot ke 4.4. klo 9.30 ja 10.15, Miira
Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.
Haydnin Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä pe 6.4. klo
14. Jousikvartetti. Mikko Paloniemi, tekstit. Vapaa pääsy.
Iltamusiikkia ke 11.4. klo 18.30, Annele Westerlund, lau-
lu ja Kaj Ekman, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Vanhemmat ja lapset kirkolla – iltaperhekerho su
15.4. klo 17–18.30, Miira Muroma-Nikunen.
Psalmi-ilta ke 18.4. klo 18. Jukka Palola esittelee psal-
mien 67 ja 68 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nykyai-
kana. 
Jumalanpalvelusilta to 19.4. klo 18.30. MESSU MI-
NUN MIELEENI. kts. erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuulounas su 22.4. klo 11.15 seurakuntasalis-
sa, järj. miesten piiri. 
Miesten piiri ke 25.4. klo 18 kirkon Kivijalassa. ” Juma-
la – raaka soturi vai rakastava isä?” Hannu Vapaavuori
alustaa Raamatun monista jumalakuvista taustana Jonas
Gardellin kirja ”Jumalasta”.
Siionin Kanteleen lauluilta- yhteislaulutilaisuus to
26.4. klo 18.30, Tuomas Anttila ja Olli Mönttinen.
Kansallisen veteraanipäivän juhla pe 27.4. klo 18. Mi-
nisteri Jaakko Nummisen juhlaesitelmä: ”Sotavainajien
muiston vaaliminen”. Nuorten puheenvuoro, partiolaiset.
Yhteislaulua. Varusmies-soittajat. Hartaus Tapani Selin. 
Päiväsoitto su 29.4. klo 13, Liisa Tuomaala, alttoviulu ja
Bendik Båtstrand, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 3 euroa.
Vapputapahtuma ti 1.5. klo 11-14 kirkolla ja kirkonmä-
ellä. Vaskimusiikkia, kevätlauluja ja monenlaista purta-
vaa. Lista- ja pika-arvat voivat tuottaa iloisen yllätyksen.
Tervetuloa viihtymään!

Minikerho 3–4-vuotiaille ma ja ke klo 9.30 – 11.30.
Kerhomaksu 45 euroa/lukukausi.
Päiväkerho 4–6-vuotiaille ma-to klo 9–11.30. Ker-
homaksu 30 euroa/kk.
Ilmoittautumislomakkeita saa kerhoista ja virastosta,
p. 2340 3500.
Lisätietoja lapsityönohjaaja Marja-Liisa Selin, p. 050
5634 960.

Päivä- ja minikerhot 
syksyllä 2007

Jumalanpalvelusilta 
to 19.4. klo 18.30

MESSU MINUN MIELEENI

Päiväleiri Mustasaaressa
1. viikko 4.–8.6., klo 9–16, hinta 50 €/viikko
Sisältää matkat, lounaan, välipalan ja ohjelman
Päiväleiri Mustasaaressa
2. viikko 11.–15.6., klo 9–16, hinta 50 €/viikko
Toimintapäivät Tönöllä (Kauppalank. 7)
3. viikko 18.–20.6., klo 9–15, hinta 20 €/3 päivää
sisältää lounaan, välipalan ja ohjelman
Ilm. virastoon p. 2340 3500 klo 10–14
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960

Kesätoimintaa koululaisille
(7–12-v) 4.–20.6.2007

Hinta 85/95 euroa (omat liinavaatteet)
Ohjaajina Miira Muroma-Nikunen ja Kaisa Heikura
Ilm. 13.4. mennessä Miiralle p. 09-2340 3522

Kevätretriitti 27.–29.4.2007
Stella Maris, Lohja

Palmusunnuntaista pääsiäiseen

Messussa voit olla mukana saamassa ja antamas-
sa, palvelemassa ja palveltavana. Tule keskustele-
maan seurakuntamme jumalanpalveluksista, sisällöis-
tä, toteutuksista ja toteuttajista. Mukana ainakin seu-
rakunnan papit ja kanttori, toivottavasti myös sinä ja
paljon muita.

Kahvi- ja teetarjoilu. Keskustelua johdattelee Han-
nu Vapaavuori.
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