
Jumalan kämmenellä ei
pelkää lintunen,

Jumalan kämmenellä ei
pelkää ihminen.

Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.

Jumalan kämmenellä ei
kukaan ole turvaton.

Lasten virsi 99

Huopalahden kirkossa
on kerran kuukaudessa alle
kouluikäisille tarkoitettu
lasten kirkkohetki. Syksyn
ensimmäisessä kokoontu-
misessa mini- ja päiväker-
holaiset sekä päiväkotien
lapset tutustuivat kotikirk-
koonsa Miiran, Ollin ja
Marja-Liisan johdolla.

Kirkkohetken aluksi ja
lopuksi hiljennyttiin kuun-
telemaan " kirkonkelloja",
jotka triangelilla soittivat
Martta ja Saga. Jumalan
kämmenellä -virsi laulettiin
yhdessä Ollin johdolla.
Tällä kerralla puhuttiin
kasteesta. Kastemekko,
kastemalja, vesi ja liina oli-
vat esillä.

Kasteessa lapsi liitetään
Jumalan perheväkeen. Pap-
pi kastaa lapsen valellen
hänen päätään kolme ker-
taa vedellä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.
Kasteessa lapsen otsaan ja
rintaan pappi piirtää myös

ristinmerkit merkiksi Ju-
malan lapsena olemisesta.
Lopuksi kotiin annettava
kastekynttilä muistuttaa
koko perhettä Jumalan rak-
kaudesta meitä ihmisiä
kohtaan.

Alttarilla palavat kynt-

tilät ja sinne saavat isot ja
pienet tulla rukoilemaan ja
siunattaviksi. Kynttilät ker-
tovat meille Jumalan läsnä-
olosta. Jokaisessa messussa
lapsikin saa polvistua altta-
rikaiteen ääreen yhdessä
vanhempiensa, kummiensa
ja isovanhempiensa kanssa
siunattavaksi. 

Urut ovat kirkon soitin.
Olli soitti pienen näytteen
ja todettiin, että myös virret
ovat rukousta. Kirkkosalis-
ta ja jopa kirkon katolta
löytyy risti. Se on kristilli-
sen kirkon merkki. Risti
ohjaa meidät paikkaan, jos-
sa voimme hiljentyä, ru-
koilla ja olla Jumalaa lähel-
lä.

Lopuksi rakennettiin
"rukoustalo" ja rukoiltiin
yhdessä.

Syksyn seuraavat kirk-
kohetket ovat keskiviikkoi-
sin 31.10., 21.11. ja 12.12.
klo 9.30. 

Miira Muroma-Nikunen
ja Marja-Liisa Selin

Seurakuntamme aloitti 90-vuo-
tisjuhlansa viettämisen juhlavii-
kolla, joka sisälsi monenlaista ta-
pahtumaa. Eri tilaisuuksiin osallis-
tui ennen näkemättömän paljon
väkeä, niin omasta seurakunnasta
kuin sen ulkopuoleltakin. Heti en-

simmäisenä päivänä tehtiin varmaan ennätys keskiviik-
kokerhossa, johon osallistui viitisenkymmentä ihmistä.
Saman päivän iltana tuli kirkolle 150 kiinnostunutta kuu-
lemaan, minkälainen on piispa Eero Huovisen Raamat-
tu.

Sinänsä kysymys siitä, millainen on piispan Raamat-
tu, saattaa oudoksuttaa. Eikö Raamattu olekaan Jumalan
kirjoitettu sana, joka on aina sama? Martti Lutherin kuu-
luisassa virressä lauletaan: "Se sana seisoo vahvana…"
Voiko siis piispalla olla yhdenlainen Raamattu ja jolla-
kin toisella, vaikkapa minulla tai sinulla, toisenlainen?
Kysymykseen voi vastata kerrankin perustellusti että
"kyllä ja ei".

Selvähän se on, että Raamattu on aina sama. Huoli-
matta siitä, että se on eri tavoilla käännetty lukemattomil-
le kielille ja suomeksikin monta kertaa, se on aina sama.
Sen kieli on muuttunut ja sanasto uusiutunut, mutta sii-

hen uskomme, että se on edelleen Jumalan erityinen vies-
ti meille siitä, mikä hänen tahtonsa on. Kristittyinä ja lu-
terilaisina uskomme, että Raamattu sisältää viestin Juma-
lan armosta ja rakkaudesta. Se on muuttumaton asia.

Toinen puoli asiaa on Raamatun inhimillisyys. Juma-
lasta ei voi tehdä kuvaa, häntä ei voi myöskään sanoin
tyhjentävästi kuvata. Ne kuvat, jotka Raamatun eri kirjo-
ja luettaessa Jumalasta muodostuvat, vaihtelevat suures-
ti. Samoin vaihtelevat mahdollisuudet ymmärtää ja tulki-
ta Raamattua riippuen tulkitsijan omista kokemuksista,
elämänympäristöstä ja kaikesta siitä kulttuurista, jonka
keskellä hän elää. Siinä mielessä voidaan hyvin sanoa, et-
tä vaikkapa Lutherin Raamattu oli aivan toisenlainen kuin
esimerkiksi minun.

Aloitimme siis seurakunnan juhlinnan kuulemalla,
millainen on piispan Raamattu. Millainen Raamattu on
teatteri-ihminen ja kirjailija Outi Nyytäjällä? Millainen se
on uskontojen tuntija Jaakko Hämeen-Anttilalla? Siitä tu-
lemme vielä tänä syksynä kuulemaan. Siitä, millainen on
minun Raamattuni, yritän omalla tavallani tehdä selkoa
aina, kun saan vuorollani saarnata seurakuntamme mes-
sussa.

Hannu Vapaavuori

Minun Raamattuni

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Kirkkoherranvirasto: Vespertie 12, p. (09) 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 Elisabeth Bariskin, p. 2340 3527
www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Papin Pakina

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 7/2007
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Hannu Vapaavuori, Marja-Liisa Selin, Leila Tolin ja Kari Kuusela.

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10 
30.9. Jorma Paakkanen, Jukka Palola ja Olli Mönttinen, av.
Pia Siirala, viulu; 7.10. Hannu Vapaavuori, Kaisa Iso-Hert-
tua ja Olli Mönttinen; 14.10. Jukka Palola, Miira Muroma-
Nikunen ja Olli Mönttinen; 21.10. Kaisa Iso-Herttua, Juk-
ka Palola ja Ruusu Tervaskanto; 28.10. Miira Muroma-Ni-
kunen, Jukka Palola ja Olli Mönttinen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa rippiä ja keskustelua
varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 
26.9. ja 3.10. Jukka Palola; 10.10. Hannu Vapaavuori;
17.10. Kaisa Iso-Herttua; 24.10. Miira Muroma-Nikunen;
31.10. Jukka Palola.
PYHÄILLAN MESSU su 7.10 klo18, Miira Muroma-
Nikunen. Lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla. Taize-lau-
lut. Iltatee. Pappi tavattavissa klo17 lähtien rippiä ja kes-
kustelua varten. Seuraavan kerran su 4.11. 
PIIRIT 
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan Pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13.
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoonnutaan He-
lander-kodin ala-aulaan.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12; lounas ja ohjelmaa. 
KUOROON LAULAMAAN!
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Tied. kanttori Olli Mönttinen, p. 2340 3524.
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Siionin Kannel -virsilauluilta to 27.9. klo 18.30, Tuomas
Anttila ja Olli Mönttinen.
Matinea su 30.9. klo 14, Meri Siirala, laulu ja Lotta Ema-
nuelsson, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Minun Raamattuni – Jumalainen näytelmä? Keskus-
telusarjassa "Minun Raamattuni" ke 3.10. klo 18.30 drama-
turgi Outi Nyytäjä ja toimittaja Marketta Mattila. Keskus-
telusarjan viimeinen kerta ke 7.11.
Miesten piiri ke 10.10. klo 18 kirkon kivijalassa, Hannu
Vapaavuori. Seuraavan kerran ke 31.10.
Iltamusiikkia ke 10.10. klo 18.30, John Emanuelsson, viu-
lu ja Lotta Emanuelsson, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4
euroa. 
Eläkeikäisten syntymäpäiväjuhla la 13.10. klo 15 kaikil-
le 70, 75, 80, 85, 90 ja 90+ tämän vuoden loppupuoliskol-
la täyttäville. Ilm. virastoon 5.10. mennessä p. 2340 3500. 
Konsertti su 14.10. klo 18, Susanna Laine, sopraano ja Eli-
sa Pirskanen, piano. 
Psalmi-ilta ke 17.10. klo 18, aiheena psalmit 75 ja 76. Juk-
ka Palola esittelee psalmien taustoja ja suomentamiseen
liittyviä kysymyksiä. Yhdessä pohditaan psalmien merki-
tystä nykyaikana. 
Päivämusiikkia su 21.10. klo 13, Andrzej Wilkus, kitara.
Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa. 
Kynttilän valossa – hiljaisuutta ja musiikkia ke 24.10.
klo 18.30–20, Miira Muroma-Nikunen, klo 19.30 musiik-
kihetki, Olli Mönttinen, urut. 
Siionin Kannel -virsilauluilta to 25.10. klo 18.30, Tuo-
mas Anttila ja Olli Mönttinen.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. 
Pikkulasten kirkko la 27.10. klo 16, Miira Muroma-Ni-
kunen ja Marja-Liisa Selin. 
Lasten kirkkohetki ke 31.10. klo 9.30, Miira Muroma-
Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen 
NUORET
Nuorten illat keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22 Tö-
nöllä.

Lasten kirkkohetki

Huopalahden seurakun-
nassa jatkuu seurakunnan
90-vuotisjuhlaan liittyvä
Raamattu-keskustelusarja.
Keskiviikkona 3.10. on
alustajana dramaturgi Outi
Nyytäjä, joka alustaa ai-
heesta "Minun Raamattuni
– jumalainen näytelmä".
Outi Nyytäjä kertoo pohti-
vansa kysymystä siitä, mi-
ten Raamatun pohjalta ja
ylipäänsä uskonnollisista ai-
heista kirjoitetaan. Hän viit-

taa siihen, että aivan viime
aikoina on ilmestynyt run-
saasti nuorten kirjoittajien
teoksia, jossa raamatulliset
aiheet ja uskonnollinen poh-
dinta ovat keskeisiä. Esi-
merkkeinä hän mainitsee
Juha Jokelan Fundamenta-
listin, Minna Hokkasen kir-
jan "Miksi Saara nauroi?",
Emilia Pöyhösen ja Okko
Leon kirjat ja monia muita.
Peruskysymykseksi nousee:
miksei meillä ole suurta us-

konnollista näytelmää tai
suuria uskonnollisia eloku-
via? Onko suhde Raamatun
omaan dramaturgiaan liian
kapea, säyseä ja keskiluok-
kainen? Outi Nyytäjä lähes-
tyy aihetta esimerkkihenki-
löiden, kauneuden ja raadol-
lisuuden kautta. Alustuksen
jälkeen Outi Nyytäjää haas-
tattelee toimittaja Marketta
Mattila. Tilaisuus alkaa klo
18.30 Huopalahden kirkos-
sa, Vespertie 12.

Outi Nyytäjä: Minun Raamattuni

TULE MUKAAN PARTIOON!
Haagan Eräveikot ja Suosirrit ottavat mukaan toimintaan-
sa kaiken ikäisiä poikia ja tyttöjä. Nyt sinulla on mahdol-
lisuus aloittaa uusi, vauhdikas harrastus! Viikoittaiset ko-
koukset pidetään Huopalahden juna-aseman tuntumassa
Haagan Pappilantie 2:ssa. Emme vaadi uusilta partiolaisil-
ta muuta kuin hiukan seikkailumieltä ja uskallusta. Ota yh-
teyttä! Tytöt: Jutta Juvenius, p. 040 837 6630; Pojat: Ee-
meli Kantola, p. 050 330 6648.

Huopalahden 
seurakunnan 
tapahtumat
löydät myös 
internetistä 
osoitteesta

www.helsinginseurakun
nat.fi/huopalahti
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