
Huopalahden seurakunnan
tunnelmallisessa puukirkossa
sytytetään kynttilöitä pyhäin-
päivän iltana 1.11. klo 18. Lä-
hes sata kynttilää loistaa altta-
rin edessä olevan puuristin
päällä. Siunattujen vainajien
nimet luetaan edellisestä py-
häinpäivästä tämän vuoden
pyhäinpäivään saakka.

Kynttilän sytyttäminen py-
häinpäivän iltana kertoo, että
meille läheiset ihmiset elävät
muistoissamme. Jokainen
liekki kertoo eletystä elämästä.
Rakkaudesta. Ilosta. Ystävyy-
destä. Elämän viisaudesta.
Hoivasta. Hellyydestä. Miten
paljon arvokasta nämä ihmiset
ovatkaan tuoneet? Miten mo-
net hyvät jäljet he ovatkaan
jättäneet jälkeensä? Heidän
kanssaan jaoimme palan elä-
mää, nauroimme ja itkimme.
Heidän kuolemassaan suru as-
tui sisään tullen osaksi meitä.
Muistot nousevat pintaan. Tu-
tut paikat, esineet, tilanteet he-
rättävät ikävän. Kyyneleet
nousevat silmiin. Pyhäinpäi-
vän iltana kynttilöiden valossa
voimme mielessämme sanoa
kiitoksen, pyynnön, muiston
juuri meille rakkaasta ihmises-
tä – hänen elämästään. 

Luin kerran erään pienen
kertomuksen köyhästä kaivos-

työläisestä, joka kuoli jättäen
jälkeensä suuren lapsijoukon.
Lapset rakastivat isäänsä ja su-
rivat häntä syvästi. He kätkivät
huolellisesti kaiken, mikä
muistutti heitä hänestä. He
huomasivat, että polulla, joka
vei pienestä mökistä kaivok-
selle, oli jälkiä isän suurista
saappaista. He menivät silloin
metsään ja kaivoivat laakeita
kiviä ja asettivat ne isän jalan-
jäljille, ettei kukaan vieras tal-
laisi niitä. Omalla tavallamme
myös me voimme suojella

rakkaittemme jalanjälkiä –
muiston liekkiä.

Pyhäinpäivän iltana kyntti-
lät syttyvät ja tuovat meille
viestin kristillisestä toivosta:
iankaikkisesta elämästä. Ne
kertovat meille valosta, joka
on kirkkaampi kaikkia muita.
Valosta, joka valaisee kuole-
mankin pimeyden. Ne muis-
tuttavat Jeesuksesta Kristuk-
sesta, kuoleman voittajasta,
joka tuli valoksi maailmaan.

Pyhäinpäivän iltana kyntti-
lät syttyvät. Vuosi vuodelta
kynttilämeri kasvaa. Eräänä
päivänä sinne sytytetään myös

minun kynttiläni. Siihen asti: 

"Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani. 

Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi".

"Gud som haver barnen
kär, se till mig som liten är. 

Vart jag mig i världen
vände, står min lycka i
Guds händer.

Lyckan kommer lyckan
går, den Gud älskar lyckan
får".

Miira Muroma-Nikunen
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MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10
1.11. Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. Kaisa Iso-Herttua,
Olli Mönttinen. Lily-Marlene Puusepp, harppu. 2.11. Han-
nu Vapaavuori, Kaisa Iso-Herttua, Olli Mönttinen. 9.11.
Isänpäivän perhemessu. Miira Muroma-Nikunen, Kaisa Iso-
Herttua, Marja-Liisa Selin, Matti Turunen. Päiväkerholaiset
esiintyvät. Perhemessun jälkeen lounas seurakuntasalis-
sa. 16.11. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen. Lau-
luryhmä, joht. Olli Mönttinen. 23.11. Terho Pursiainen, Kai-
sa Iso-Herttua, Olli Mönttinen. 1.adventtisunnuntai 30.11.
Yhteinen Hoosianna-hymni. Kaisa Iso-Herttua, Miira Muro-
ma-Nikunen, Olli Mönttinen. Lähdekuoro, joht. Matti Turu-
nen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista kes-
kustelua varten.
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
29.10.; 19.11 ja 3.12. Terho Pursiainen. 5.11. Hannu Vapaa-
vuori. 12.11. Miira Muroma-Nikunen. 26.11. Kaisa Iso-Hert-
tua.
PYHÄILLAN MESSU su 30.11. klo 18. Kaisa Iso-Herttua
ja Olli Mönttinen. Yhteinen Hoosianna-hymni. Taize-laulut.
Iltatee. Pappi tavattavissa klo 17 lähtien henkilökohtaista
keskustelua varten.  
PIIRIT JA KUOROT
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19 Py-
säkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri kirkolla tiistaisin klo 13.
Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht. Matti Turunen.
Rosaliè-kuoro keskiviikkoisin klo 10.30, joht. Raili Sare-
nius-Hällström. 
Kimppakävely keskiviikkoisin klo 10. Kokoontuminen He-
lander-kodin aulassa, os. Mäkipellontie 22. Tule ulkoilemaan
yhdessä Helander-kodin asukkaiden kanssa. Tied. Raisa
Kindstedt p. 2340 3528.
Keskiviikkokerho kirkolla joka viikko klo 12. Ruokailu ja
ohjelmaa.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Mönttinen.
LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2.
Perhekerho torstaisin klo 10–11.30. 
Lasten kirkkohetki ke 12.11. klo 9.30. Aiheena Perheem-
me. Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönt-
tinen.
NUORILLE
Nuortenilta Tönöllä, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 19–22.
Nuorten yökahvila-olokolo perjantaisin klo 20–24. 
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Onko kasvatus kriisissä? ke 29.10. klo 18.30. Terho Pur-
siaisen vieraana Helsingin yliopiston vararehtori, OAJ:n ope-
tusalan eettisen neuvottelukunnan pj. Hannele Niemi. 
Poisnukkuneiden muistoilta la 1.11. klo 18. Hannu Vapaa-
vuori, Miira Muroma-Nikunen, Kaisa Iso-Herttua ja Olli
Mönttinen. Joonas Vapaavuori, sello. 
Miesten piiri ke 5.11. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Asian-
tuntija-alustus aiheesta "Maailmantalouden kriisi" – syyt, oi-
reet ja hoito.
Laulelmia meiltä ja muualta Isänpäivänä 9.11. klo 15.
Laulu- ja soitinyhtye Sakarat laulavat Sri Lankan lapsille,
joht. Anja Hinkkanen. Säestys Tony Wallius, puhaltimet.
Kauko Kilpiö, kitara. Raimo Nopanen ja Anja Hinkkanen,
hanuri. Konsertin suojelija valtioneuvos Riitta Uosukainen.
Ohjelma 8 euroa sisältää kahvitarjoilun. Hyväntekeväisyys-
konsertti Sisters of the Blessed Virgin-järjestön ylläpitämän
lastenkodin 40 hylätyn tytön hyväksi.
Avoin keskustelukerho ma 10.11. klo 10–11 Riistavuoren
palvelukeskuksen takkahuoneessa, Isonnevantie 28. Tied.
diakoni Raisa Kindstedt, p. 23403528.
Kynttilän valossa ke 12.11. klo 18.30 Hiljainen rukous,
klo 19.30 Musiikkia uruilla, klo 20 Iltamessu. Miira Mu-
roma-Nikunen ja Olli Mönttinen. 
Miesten piirin lounas su 16.11. klo 11.15 seurakuntasalis-
sa.
Gospel-ilta ke 19.11. klo 19. Naiskuoro Nuottinuttura, joht.
Anne-Maria Vesalainen. Säestäjä Terhi Pihlajamaa. Vapaa
pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Marrasmarkkinat la 22.11. klo 10–13. Järj. partiolippu-
kunta Suosirrit.
Konsertti su 23.11. klo 14. Vanhan musiikin yhtye Tumul-
tus Antiquus. Musiikkia keskiajalta 1700-luvulle. Vapaa pää-
sy. Ohjelma 4 euroa.
Adventtimyyjäiset lähetyksen hyväksi la 29.11. klo
11–13. 

Työttömien pikkujouluretki
Sipulin leirikeskukseen Kirkkonummelle

ma 24.11.08
Ohjelmassa joululounas, ulkoilua, joululauluja ja

mahdollisuus saunomiseen. 
Retki on maksuton. Lähtö Pohjois-Haagan sosiaali-

aseman edestä (Hopeatie 6) klo 9.30. 
Paluu n. klo 17. Ilm. 13.11. mennessä Huopalahden

srk. p. 23403500. 
Tied. diakoni Elisabeth Bariskin, p. 23403527. 

Järj. Huopalahden ja Hakavuoren srk. ja Läntinen
sosiaaliasema.

Vivamon Raamattukylän 
Jouluvaellus

Lähde retkelle joulun salaisuuteen to 18.12.08.
Lähtö klo 8.30 Huopalahden kirkolta. 

Hinta 24 €/aikuinen, 12 €/lapsi 3–12 v.
Sis. matkat, näytelmän, joulupuuron ja pullakahvit.

Ilm. 11.12. mennessä p. 23403500 tai
huopalahti.srk@evl.fi. 

Tied. Elisabeth Bariskin, p. 23403527.
Järj. Huopalahden ja Hakavuoren seurakunnat.

Kynttilät syttyvät

Luin tässä Raamatun evanke-
liumit läpi ja tein löydön; meillä
on kristillisen uskon peruskirjat,
jotka eivät aseta kaikkea ky-
seenalaiseksi tai jaarittele itseään
umpikujaan. Raamatussa Jeesus

sanoo suoraan kuka hän on; Messias, Jumalan poika.
Jeesuksen ajan uskonnolliselle järjestelmälle ja sen val-
taapitäville se oli riittävä syy tuomita hänet kuolemaan.
Sitä ennen kaikki olivat kysyneet: kuka on tämä mies?
Jeesuksen äiti, veljet, sisaret, opetuslapset, maallikot ja
fariseukset, papit ja saddukeukset, lainopettajat ja perin-
näissääntöjen vartijat, maaherra Pilatus, kuningas Hero-
des jopa Johannes Kastaja.

Kansa, joka seurasi Jeesusta, piti huolen siitä, että
kaikki, mitä Jeesus sanoi ja teki, levisi nopeammin ylei-
seen tietoisuuteen kuin nykypäivän iltapäivälehtien
lööpit. Jeesus ei mahtunut kenenkään muottiin. Syntyi
uusi ilmiö, käsite nimeltään kristillinen usko, joka ylitti
kaiken ymmärryksen ylösnousemususkollaan.

Sama kysymys kaikuu yhä – kuka on tämä Jeesus?
Jeesusta ja kristillistä uskoa on tarkasteltu ja tutkittu kuin

harvinaista maahan pudonnutta meteoriittia lukematto-
mista näkökulmista: teologisesta, filosofisesta, historial-
lisesta, arkeologisesta, ateistisesta, poliittisesta, sosiolo-
gisesta, jopa elokuvallisesta. Sama tulos. Jeesus ei mah-
du teorioihin tai muotteihin, ja miten mahtuisi, kun ky-
seessä on elävä Jumala. Raamatun evankeliumeista tä-
mä mies pomppaa yhä verevänä, terveenä, uutta luova-
na vallankumouksellisena ja avaa oven iankaikkiseen
elämään ihmiskunnalle ristinkuolemallaan.

Kristinusko on jatkanut voittokulkuaan läpi vuositu-
hanten, saanut valtavan kasvuston erilaisia kirkkokuntia
ja uskonsuuntia aikaan. Jeesusta voi silti yhä lähestyä us-
kon näkökulmasta. Etsijälle ja kyselijälle selviää: tär-
keämpää kuin yrittää selittää Jeesus tyhjäksi tai yrittää
kääntää hänet ympäri kuin rukkanen, on uskoa. Evanke-
liumit kertovat yhä hämmästyttävää kertomusta Juma-
lasta, joka tuli pelastamaan maailman ihmisenä Jeesuk-
sena – voiko sen parempaa uutista olla syksyyn taipuvas-
sa Suomessa. 

Kari Vapaakallio
nuorisotyönohjaaja

Ei kenenkään, kaikkien Jeesus

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 23403500 avoinna
ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Papin päivystys ma–pe
klo 10–14. 
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt p. 23403528, Elisa-
beth Bariskin p. 23403527.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


