
HILJAINEN VIIKKO

Palmusunnuntai 16.3. 
"Kunnian kuninkaan alennustie"  
Palmusunnuntain messu kirkossa klo 10 
saarna Marja Mäkilä, liturgia Seppo Lappalainen, musiik-
ki Ari Häyrinen.

Palmusunnuntain messu Lassilan seurakuntakodilla
klo 12 (Naulapolku 1, Leiviskätie 4). Saarna ja liturgia
Marja Mäkilä, musiikki Ari Häyrinen.

Kirkossa klo 16 Lasten pääsiäisajan lauluja  - Hetki
perheelle. Mukaan voi tulla koko Jumalan perheväen voi-
min. Mukana ovat Mervi Itälinna, Kati Heinonen, Marja
Mäkilä, Sofia Tolonen.

Hiljaisen viikon ahtitekstit muodostuvat eri evanke-
liumien teksteistä kootuista ”ahdeista” –  näytöksistä
Jeesuksen elämän viimeisellä viikolla.  Ahtisaarnat pi-
detään kello 19 kirkossa.

Maanantai 17.3. klo 19
”Jeesus Getsemanessa" Ahtitekstin lisäksi kuullaan Juk-
ka Kankaisen Luukas-passio. Tikkurilan laulajat solistei-
neen Ari Häyrisen johdolla. Urut Sanna-Liisa Untamala.
Vapaa pääsy, pappina Eija Köntti.

Tiistai 18.3. klo 19
"Jeesus tutkittavana" Ahtitekstin lisäksi illassa hiljenty-
mistä, rukousta ja musiikkia, pappina  Mari Järvinen, kant-
torina Timo Lampinen.

Keskiviikko 19.3. klo 19
"Jeesus tuomitaan” Ahtitekstin lisäksi illassa hiljentymis-
tä, rukousta ja musiikkia, pappina Marja Mäkilä, kanttori-
na Ari Häyrinen.

Kiirastorstai 20.3.
”Sinun edestäsi annettu ja vuodatettu”
Rippi ja ehtoollinen klo 13  
Pappeina Miika Kolari ja  Marja Mäkilä, kanttorina Ari
Häyrinen sekä Hakaseniorit-lauluryhmä. 
Kiirastorstai-illan messu klo 19 
Saarna Eija Köntti, liturgia Seppo Lappalainen ja musiik-
ki Ari Häyrinen.
Messun päätyttyä kynttilät sammuvat,  kirkko verhotaan
pitkäperjantain mustiin.

Pitkäperjantai 21.3.
"Jumalan Karitsa" 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus klo 10 
Saarna Seppo Lappalainen, liturgia Eija Köntti, kanttorina
Ari Häyrinen sekä Haagan kirkkolaulajat. 
Kirkon kellot eivät soi, kirkko on verhottu mustiin, urut
ovat vaiti, kynttilät eivät pala.

"Jeesus kuolee" 
Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 
Musiikkia ilman säestystä, pappina Miika Kolari, kanttori-
na Ari Häyrinen.

PÄÄSIÄINEN

Lauantai 22.3. klo 23.30
”Kristus on voittanut kuoleman"
Pääsiäisyön vigilia klo 23.30 " Pääsiäisen valo saapuu pi-
meään kirkkosalin, pitkäperjantain musta vaihtuu valkoi-
siin kirkkotekstiileihin ja kirkonkellot soittavat Kristuksen
ylösnousemussanomaa puolilta öin. Tekstit ja liturgia Eija
Köntti, musiikki Mirjam Kyrönseppä.

I pääsiäispäivä 23.3.
”Kristus on ylösnoussut”

I Pääsiäispäivän messu klo 10
Saarna Miika Kolari, liturgia Marja Mäkilä musiikki Ari
Häyrinen sekä Haagan kirkkolaulajat. 

II pääsiäispäivä  24.3.
”Ylösnousseen kohtaaminen"

II Pääsiäispäivän messu klo 10 
ja uusien kirkkotekstiilien käyttöönsiunaaminen
Eija Köntti, saarna Marja Mäkilä, liturgia Miika Kolari,
kanttorina Mirjam Kyrönseppä. Professori Päikki Prihan
suunnittelemat vihreä, violetti ja punainen kirkkotekstiili-
sarja ovat valmistuneet. Ne siunataan käyttöön messun
alussa. Messun jälkeisillä kirkkokahveilla Päikki Priha ker-
too uusien tekstiilien synnystä. 

(Tilaisuudet Hakavuoren kirkolla ellei toisin mainita.)

”Kuolema on nielty ja voitto saatu”…
Kuolema, missä on sinun voittosi, Tuonela, missä on si-
nun otasi?” Näin – melkein ilkkuen – kyselee apostoli
Paavali. Hän uskoo Kristuksen nousseen kuolleista ja
voittaneen synnin = kuoleman vallan. Ja tämän uskonto-
tuuden varassa kristillinen kirkko seisoo - ei ole kaatunut
– eikä kaadu.

*   *   *
Kuolema on ihmisen pahin vihollinen.
Sen koemme viimeistään silloin, kun se tulee meitä lähel-
le. Kun se lupaa kysymättä vie meiltä jonkun meille tär-
keän. Tai tekee muualla tuhoaan.

*   *  *
Kuolemalla on voittajansa. Kuoleman ota ei pystykään
pistämään meitä ihmisiä lopullisesti kuolemaan. Kuoleman
ota – pistin – ei pysty pistämään lopullisesti. Kristus käy
Tuonelassa - kuolleet nousevat. Yli järjen käyvää! Kyllä.
Kaikkea ei voi – eikä myöskään tarvitse selittää!

*   *   *
Taitelija Paul Cezanne on maalauksessaan Kristus nousee
kuolleista oivaltanut keskeisen asian. Hänen maalaukses-
saan katse kiinnittyy ensin Kristukseen, joka nousee hau-
dasta. Sehän on uskomme keskeinen sanoma. Mutta samal-
la tauluun on maalattu kaksi ihmistä - kuollutta. Heidän
kasvojensa väri on kalmankalpea – kuolonkalpea. Mutta
hekin nousevat Kristuksen perässä.
Helposti saattavat jäädä huomaamatta noiden vainajien
kasvot. Heidän huulillaan nimittäin kaarehtii hymy.

*    *   *
Hymyilevä, vielä kuolonkalpeus kasvoillaan ei olekaan
enää vainaja. Ei kuollut voi hymyillä.  Kuoleman voittanut
Kristus nousee kuolleista – ja herättää kuolleet hymyile-
mään!

Riemullista pääsiäistä Sinulle!

Eija Köntti

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 2/2008
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Hymyilevä kuolleista 
herätetty

Orvo Reino Kivinen 67 v.
Irma Helena Heinäjärvi 76 v.
Esko Kullervo Poltto 82 v.
Saimi Margareta Laroma 95 v.
Aino Hilja Holmberg 93 v.
Seppo Sakari Huovinen 59 v.
Arja Helinä Aaltonen 54 v.
Katriina Elisabet Heikkilä 96 v.
Aune Onerva Kukkonen 93 v.
Martta Liisa Sipinen 88 v.
Anja Terhikki Seppälä 74 v.
Olof Waldin Dahlqvist 85 v
Margit Elisabet Sundman 90 v.
Margit Helena Valkeejärvi 79 v.

Jumala, avioliiton asettaja, siu-
naa näitä liittoja, anna aviopuo-
lisoille yksimielisyyttä ja rak-
kautta ja tee heidän kodistaan
kristitty koti.

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

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut

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

Nelli Ada Emilia Grönlund
Alexandra Jasmine John
Jade Greta Micaela Floman
Tuure Mikael Mielonen
Alex Oliver Ishmael
Erika Alexandra Bravo
Tuukka Tapio Salakari
Julia Ilona Reinman
Eljas Elmo Mikael Peltonen
Aino Johanna Kärkkäinen
Emil Aslak Anders Holopainen
Saara Kanerva Kokkonen
Suvi Emilia Mäkipaaso

Kastetut

Toni Tapio Salakari ja Niina
Reetta Karhapää

KESÄKERHO
KIRKOLLA 
1-3 –LUOKKA-
LAISILLE

Kesäkerho toimii 2.-
19.6. kirkolla. Ohjel-
massa on askartelua,
ulkoilua, retkiä lähi-
alueella. Kerhon hin-
ta on 10 e/viikko. Oh-
jaajina ovat lastenoh-
jaaja Mervi Itälinna
ja nuorisotyön ohjaa-
ja Kati Heinonen. 
Ilmoittautuminen al-
kaa 10.3. kirkkoher-
ranvirastoon puh. 
09-23403200.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumia 
Hakavuoren kirkossa

Tulossa

Pääsiäisvaelluksen tyhjän haudan ihmettä avaamassa las-
tenohjaaja Mervi Itälinna. Tiilireliefikin on nimeltään Tyh-
jä hauta, Pekka Kontion taideteos. Kuva: Tarja Koskela

Ti 25.3. klo 18 Taizé-messu. Tule hiljentymään ja rauhoit-
tumaan pääsiäisen sanoman äärellä. Mari Järvinen ja Sofia
Tolonen.

Ke 26.3. klo 18.30 Nuorten messu. Miika Kolari.

La 29.3. klo 11 - 13 Yhteisvastuumyyjäiset Lassilan seu-
rakuntakodilla (Naulapolku 1, Leiviskätie 4). Myynnissä
leivonnaisia, käsitöitä, YV-tuotteita, arpajaiset. Tuotto Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi kehitysvammaisten nuorten
työllistämiseen Suomessa ja Liberian jälleenrakennukseen
Afrikassa.

Ti 1.4. klo 18 Väläyksiä kirkon historiasta "Hakavuoren
kirkon rakentamisesta vuosina 1962 - 1963". Metsätontis-
ta Pohjois-Haagan kirkoksi - kuvin ja sanoin yhdessä muis-
tellen.

Ke 2.4. klo 18.30 Luoteis-Helsingin musiikkiopiston
konsertti. Vapaa pääsy.

Ke 9.4. klo 19 Kuorojen kevätkarkelot. Vapaa pääsy. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle.

To 10.4. klo 18 Avoimet ovet liittyen kirkkoherra Eija
Köntin eläkkeelle siirtymiseen

UUTISIA
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan
14.2.2008 määrännyt Hakavuoren seurakunnan vt. kirkko-
herraksi pastori Jukka Palolan 1.7.2008 alkaen. Virka-
määräys jatkuu kunnes virka vakinaisesti täytetään tai Ha-
kavuoren ja Huopalahden seurakuntien yhdistämisestä pää-
tetään. Kirkkoherra Eija Köntti siirtyy eläkkeelle 1.7.2008. 

Nuorisotyön ohjaaja Kirsi Saarinen on saanut tytön
31.1.2008.  Kerttu kastetaan palmusunnuntaina. 
Onnea ja siunausta koko perheelle!

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

(Virsi 90)

Riemullista pääsiäistä!
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