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HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntain messu 16.3. klo 10. Hannu Vapaavuo-
ri, Kaisa Iso-Herttua, Olli Mönttinen ja Elisabeth Bariskin.
Anette Pyykkö, alttoviulu.
Palmusunnuntain konsertti 16.3. klo 15. Joonas Vapaa-
vuori, sello ja Juho Alakärppä, piano. Vapaa pääsy. Ohjel-
ma 4 euroa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Ahti-ilta ma 17.3. klo 19. Terho Pursiainen ja Olli Mönt-
tinen. Herännäisnuorten kuoro, joht. Samuli Korkalainen.
Ahti-ilta ti 18.3. klo 19. Hannu Vapaavuori ja Olli Mönt-
tinen. Merja Wirkkala, laulu.
Lasten pääsiäiskirkko ke 19.3. klo 10. Ilon ja valon pää-
siäinen. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Ol-
li Mönttinen.
Ahti-ilta ke 19.3. klo 19. Kaisa Iso-Herttua ja Olli Mönt-
tinen. Terhi Aho, sello.
Kiirastorstain päiväehtoollinen 20.3. klo 14. Terho Pur-
siainen ja Olli Mönttinen.
Kiirastorstain iltaehtoollinen 20.3. klo 19. Hannu Vapaa-
vuori, Miira Muroma-Nikunen ja Olli Mönttinen. Joonas
Vapaavuori, sello.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 21.3. klo 10. Ter-
ho Pursiainen ja Olli Mönttinen. Joonas Vapaavuori, sello.
Pitkäperjantaina 21.3. klo 14 Haydn: Jeesuksen seitse-
män sanaa ristillä. Siljamari Heikinheimo, 1.viulu; Jaak-
ko Vuornos, 2.viulu; Atso Lehto, alttoviulu ja Tuomas Leh-
to, sello. Tekstit Mikko Paloniemi. 
Pääsiäisyön messu la 22.3. klo 23. Kaisa Iso-Herttua ja
Heli Latonen. Päivö Iso-Herttua, trumpetti. Messun jälkeen
teetä ja pashaa tarjolla. 
Pääsiäisen messu su 23.3. klo 10. Miira Muroma-Nikunen,
Terho Pursiainen ja Olli Mönttinen. Markus Virtala, trum-
petti.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 24.3. klo 10.
Hannu Vapaavuori ja Hanna Nurminen.
2. pääsiäispäivänä ma 24.3. klo 14 Konsertti. Jussi Mak-
konen, sello ja Rait Karm, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 4
euroa.
MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
30.3. Herättäjän kirkkopyhä. Saarna Samuli Korkalainen.
Hannu Vapaavuori ja Terho Pursiainen. Messun jälkeen
Siionin virsiseurat. 6.4. Hannu Vapaavuori, Kaisa Iso-Hert-
tua ja Olli Mönttinen. 13.4. Miira Muroma-Nikunen, Ter-
ho Pursiainen ja Olli Mönttinen.
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista keskus-
telua varten.
VIIKKOMESSU keskiviikkoisin klo 20 (ei 19.3.)
12.3. Terho Pursiainen; 26.3. Hannu Vapaavuori; 2.4.
Nuorten messu, Kaisa Iso-Herttua; 9.4. Terho Pursiainen;
16.4. Miira Muroma-Nikunen. 
PYHÄILLAN MESSU su 6.4. klo18. Hannu Vapaavuori
ja Olli Mönttinen. Taize-laulut. Iltatee. Pappi tavattavissa
klo17 lähtien henkilökohtaista keskustelua varten. Seuraa-
van kerran su 4.5.
PIIRIT, KUOROT, MUSIIKKIA JA MUITA TILAI-
SUUKSIA
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10 pappilansalissa, Haagan
pappilantie 2.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13. (piiriä ei ole 11. ja 18.3.)
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Lähtö Helander-ko-
dilta.
Aamurukouspiiri keskiviikkoisin klo 7–8 kirkossa.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12. Ruokailu ja ohjel-
maa. (kerhoa ei ole 12. ja 19.3.)
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. (kerhoa ei ole 13. ja
20.3.)
Psalmi-ilta ke 26.3. klo 18. Jukka Palola esittelee psalmien
85 ja 86 taustoja ja suomentamiseen liittyviä kysymyksiä.
Yhdessä pohditaan psalmien merkitystä nykyaikana.
Miesten piiri ke 26.3. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Juha-
ni Forsberg alustaa aiheesta "Kuvan vanki". Olemmeko
juuttuneet kuvaruutuihin?
Avoin keskustelupiiri to 27.3. klo 18.30 kirkon kivijalas-
sa. Raamattua – Rupattelua – Rukousta. Vetäjänä Pirjo Mä-
kinen. Seuraavan kerran to 24.4.
Siionin virsi-ilta ke 2.4. klo 18.30. Samuli Korkalainen
veisuuttaa Siionin virsiä.
Eläkeikäisten syntymäpäiväjuhla la 5.4. klo 15. Kaikil-
le viime lokakuun jälkeen 70, 75, 80, 85, 90 ja 90+ vuotta
täyttäneille. Ilm. 28.3. mennessä, p. 2340 3500.

SEURAKUNTA SOI ! 
– tilaisuudet Huopalahden kirkossa:

MATINEA su 6.4. klo 14. Sibelius-Akatemian opiske-
lijat esiintyvät.
Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
VIRSIÄ URUILLA JA LAULAEN – yhteislauluti-
laisuus ke 9.4. klo 13.
Bachin urkukoraaleja. Kanttori Olli Mönttinen. Vapaa
pääsy.
KAMARIMUSIIKKI JA URUT SOIKOON! ke 9.4.
klo 18.30.
Luoteis-Helsingin Musiikkiopiston Kamariorkesteri,
joht. Pekka Jylhä.
Marjukka Andersson ja Olli Mönttinen, urut. Vapaa
pääsy.
KAMARIMUSIIKKI SOIKOON! su 13.4. klo 15.
Sibelius-lukion opiskelijat esiintyvät. Kamarimusiikkia
eri aikakausilta. Konsertti järjestetään yhdessä Huopa-
lahden Lions-clubin kanssa. Vapaa pääsy. Ohjelma 5/2
euroa.

HILJAISUUDEN RETRIITTI 25.–27.4.08 
Stella Mariksessa.

Ohjaajina Miira Muroma-Nikunen ja Kaisa Heikura.
Hinta 80 euroa.
Järj. Huopalahden seurakunta.
Ilm. 11.4. mennessä. Tied. Miira Muroma-Nikunen, p.
050 380 3235.

Huopalahden seurakun-
nan lähetystyön uusi nimik-
kokohde on radiolähetysjär-
jestö Sanansaattajat ry:n kuk-
nankielinen työ Intiassa.
Kuknan kieli on pieni vä-
hemmistökieli, jota puhuvat
äidinkielenään Kukna-hei-
moon kuuluvat noin 850.000
ihmistä.

Kuknankielinen väestö
asuu pääasiassa Gujaratin ja
Maharastran osavaltioissa
Länsi-Intiassa. Kristittyjä
heistä on noin 25 %. Vaikka
Intian useat vähemmistökie-
liä äidinkielenään puhuvat
osaavat yleensä myös asuin-
alueidensa pääkieliä, niin sy-
vin hengellinen kohtaaminen

tapahtuu kuitenkin omalla äi-
dinkielellä.

Hengellisten radio-ohjel-
mien kautta tarjotaan pieniä

kieliä puhuville mahdollisuus
evankeliumin kuulemiseen
omalla äidinkielellä. Kuk-
nankielinen ohjelma Base

Goath, Hyvä uutinen, lähete-
tään kerran viikossa. Ohjel-
ma lähetetään Trans World
Radio Intian kautta, ja se on
kansallisten kristittyjen teke-
mä. Voit halutessasi tukea
kuknankielisen hengellisen
radio-ohjelman toteuttamista
Huopalahden seurakunnan
kautta.

Huopalahden seurakun-
nan lähetystyön muut nimik-
kokohteet:

Mirja Saksan työ Etio-
piassa ja Eija-Riitta Kinnusen
työ Tansaniassa sekä Nku-
renkurun koulu Namibiassa
Suomen Lähetysseuran kaut-
ta ja Intian nimikkokohde
Suomen Pipliaseuran kautta.

Huopalahden seurakunta tukee 
kuknankielistä työtä

PÄÄSIÄISYÖN MESSU la 23.3. klo 23. 
Messun jälkeen pääsiäispashaa ja teetä tarjolla.

Kaisa Iso-Herttua ja Heli Latonen. Päivö Iso-Herttua,
trumpetti.
Tervetuloa messuun ja syömään pashaa.
Mitä pasha on? Se on rahkasta valmistettava ruokalaji,
joka liittyy erityisesti ortodoksien pääsiäisperinteeseen.
Pasha tulee venäjän pääsiäistä tarkoittavasta sanasta, jo-
ka puolestaan on peräisin heprean sanasta pesah.
Pashan alkuperäisenä ideana oli saada käytettyä paas-
tonaikana käyttämättä jääneet maitotaloustuotteet. Pas-
han valmistuksessa keskeisinä aineosina ovat rahkan li-
säksi kerma, sokeri, kananmuna ja voi.

Piinaviikon viestinä on, että
Jumalan Pojan piti tuhoutua ristil-
lä häpeällisellä ja nöyryyttävällä
tavalla ihmiskunnan puolesta. Ei-
kö Jumala muka olisi halutessaan
voinut vaikuttaa maailman asioi-
hin siistimmin ja tyylikkäämmin?

Onhan hän sentään kaikkivaltias.
Yritämme usein korjata elämäämme haaveellisin

keinoin. Ajattelemme, että jos jokin yksi asia elämässä
muuttuisi toiseksi, ongelmamme ratkeaisivat. Nuoruu-
den ystäväni pakersi toistakymmentä vuotta väitöskir-
jaa. Elämä ei ollut vastannut hänen toiveitaan. Hän us-
koi, että väitöskirja muuttaisi kaiken. Kun väitös oli ohi,
hän suistui masennukseen. Kaikki ei muuttunutkaan.
Ongelmat olivat entisellään. Itse asiassa tilanne oli en-
tistä pahempi. Toivo oli mennyt. Enää ei ollut edes väi-
töskirjatyötä antamassa elämään sisältöä. 

Ihmiset hellivät monenlaisia haaveellisia ratkaisuja
elämänsä ongelmiin. Itse asiassa heidän haaveillaan teh-
dään suuria rahoja. Mainonnan perusviestinähän on, et-
tä kuluttaja voi saada uuden, täyteläisen elämän hank-
kimalla milloin minkin mainostetun tuotteen.

Olemme ratkaisevinamme myös yhteiskunnalliset
ongelmat ja torjuvinamme ihmiskunnan suuret yhteiset
uhat haaveellisin keinoin. Moni tähdentää, kuinka vä-

kivalta ja sodat saadaan loppumaan, kun kaikki ihmiset
alkavat tosissaan rakastaa toisiaan. Kaikki ihmiset eivät
kuitenkaan ala rakastaa toisiaan. Jos väkivaltaa ja sotia
tahdotaan vähentää, ei sydänten vallankumousta voi
jäädä odottamaan. On tehtävä jotakin konkreettisempaa.
Moraaliset oikosulut eivät ratkaise ongelmia. Moraali-
nen oikosulku on jokainen keino, joka jää pelkästään sa-
nomisen tasolle.

Jumala on kaikkivaltias. Hän olisi toki voinut lopet-
taa synnin vallan maailmassa yksinkertaisesti vain es-
tämällä väkivalloin jokaista ihmistä erikseen tekemäs-
tä pahaa itselleen, toisilleen ja yhteiselle maailmalle.
Hän ei kuitenkaan olisi voinut tehdä niin tuhoamatta ih-
misessä sitä, mikä ihmisessä on ihmistä. Ihminen on ni-
menomaan se olento, jolla on kyky ja mahdollisuuksia
tehdä halutessaan niin pahaa kuin hyvääkin. Jumala an-
toi ihmiselle älyn ja kaikki ne voimavarat, joihin näh-
den hän on muuta elämää etevämpi. Samalla hän antoi
ihmiselle mahdollisuuden tehdä pahaa suuremmassa
mittakaavassa, kuin mikään muu taho voi. Tätä mahdol-
lisuutta hän ei voisi peruuttaa meiltä peruuttamatta
meissä ihmistä, luomistekoaan. Jumalalla oli siis keinot
vähissä. Hänen oli vedottava meihin, ihmisiin, siten
kuin vetosi. 

Terho Pursiainen

Jumalalla oli keinot vähissä
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