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Pakina

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
5.4. klo 10 Palmusunnuntain messu, johon kutsutaan eri-

tyisesti rippikoululaisia perheineen. Kalle Hiltu-
nen, Terho Pursiainen ja Olli Mönttinen. Lähde
kuoro, joht. Matti Turunen.

5.4. klo 14 Palmusunnuntain konsertti. Mari Uusitalo,
huilu. Eva Desimpelaere, piano. Vapaa pääsy.
Ohjelma 4 euroa.

5.4. klo 18 Kansainvälinen messu. Mark Saba. Hannu Va-
paavuori ja Matti Turunen.

6.4. klo 19 Luukas-passio, Jukka Kankainen. Herännäis-
nuorten kuoro, joht. Samuli Korkalainen. 

7.4. klo 19 Hiljaisen viikon ilta. Hannu Vapaavuori, Olli
Mönttinen ja Merja Wirkkala, laulu.

8.4. klo 10 Lasten pääsiäiskirkko. Miira Muroma-Niku-
nen, Marja-Liisa Selin, Olli Mönttinen.

8.4. klo 19 Hiljaisen viikon ilta. Kalle Hiltunen, Olli
Mönttinen ja Maarit Mäkinen, sello.

9.4. klo 14 Kiirastorstain päivämessu. Hannu Vapaavuo-
ri ja Olli Mönttinen.

9.4. klo 19 Kiirastorstain messu. Terho Pursiainen, Miira
Muroma-Nikunen, Olli Mönttinen ja Joonas Va-
paavuori, sello.

10.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Kalle
Hiltunen, Olli Mönttinen ja Joonas Vapaavuori,
sello. 

10.4. klo 14 Joseph Haydn: Jousikvartetto Jeesuksen seit-
semän sanaa ristillä. Elina Lehto ja Jaakko
Vuornos, viulu; Atso Lehto, alttoviulu, Joonas
Vapaavuori, sello. Mikko Paloniemi, tekstit.

11.4. klo 23 Pääsiäisyön messu. Hannu Vapaavuori ja Pek-
ka Lumio. Messun jälkeen teetä ja pashaa.

12.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu. Miira Muroma-Niku-
nen, Hannu Vapaavuori, Olli Mönttinen ja Jer-
mu Koivukoski, trumpetti.

12.4. klo 14 Pääsiäiskonsertti. Luciano Caretonuto, huilu,
Eero Manninen, piano. Olli Mönttinen, urut. Va-
paa pääsy. Ohjelma 4 euroa.

13.4. klo 10 Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus.
Kalle Hiltunen ja Olli Mönttinen. Heikki Sivo-
nen, huilu. 

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
19.4. Herättäjän kirkkopyhä. Liturgina Samuli Korkalainen.
Saarna Jukka Tuppurainen. Avustaa Kalle Hiltunen. Kantto-
rina Julia Rikkonen. Messun jälkeen Siioninvirsiseurat. 26.4.
Perhekirkko. Miira Muroma-Nikunen, Hannu Vapaavuori ja
Olli Mönttinen. 
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20
1.4. Terho Pursiainen ja Kalle Hiltunen. 15.4. Hannu Vapaa-
vuori. 22.4. Kalle Hiltunen. 29.4. Terho Pursiainen. Kanttori-
na Olli Mönttinen.
PYHÄILLAN MESSU su 26.4. klo 18. Hannu Vapaavuori.
Lauluryhmä Olli Mönttisen johdolla. Taize-laulut. Iltatee.
Pappi tavattavissa klo17 lähtien henkilökohtaista keskustelua
varten. 
MUITA TILAISUUKSIA
"Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maailmasta
ja elämästä" keskustelusarja Huopalahden kirkossa. Ke
1.4. klo 18 Arjen etiikka. Terho Pursiaisen vieraana Heidi
Hautala. 
Diakoniakoulu ke 8.4. klo 18. Ystävänä ja tukena. Kaarina
Johansson. Seuraavan kerran 29.4. klo 18. Köyhyys, yksinäi-
syys ja syrjäytyminen. Raisa Kindstedt ja Elisabeth Bariskin.
Miesten piiri ke 15.4. klo 18.30 kirkon kivijalassa. Terho Pur-
siaisen aiheena Kirkko ja ekologia.
Päivämusiikkia su 19.4. klo 14. Karmen Kelk, laulu. Vapaa
pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Suomalaisen Oopperayhdistyksen ilta ke 22.4. klo 18.30.
Vieraana oopperalaulaja Merja Wirkkala. 
Konsertti Pekka Simojoki to 23.4. klo 19. Kolme trubaduu-
ria lämmittelijöinä: Kari, Hensku ja Juge. Vapaa pääsy. Ilta-
tee. Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Vapputapahtuma pe 1.5. klo 11–14 Huopalahden kirkos-
sa ja kirkonmäellä.
Eläkeläisten leiri 25.–29.5. Vihdin Enä-Sepässä. Leirin hin-
ta 140 euroa, sisältää täysihoidon ja majoituksen kahden hen-
gen huoneessa, matkat ja vakuutuksen. Tied. ja ilm. 13.5.
mennessä Raisa Kindstedt, p. 09 2340 3528.

Oletko kirjoittanut joskus päi-
väkirjaa? Perinteistä päiväkirjaa
tai sähköistä blogia ajatuksistasi?

Itse aloitin tänä keväänä erään-
laisen paastonajan päiväkirjan kir-
joittamisen. Käyn siinä vuoropu-

helua itseni ja lukemieni tekstien välillä. Otin paastonajan
haasteeksi psalmien sekä muutamien kirjojen lukemisen. 

Päiväkirjastani huomaan, että keskeiseksi ajatuksek-
si on noussut sana kaipaus. Kaipaan pyhyyttä, hyvyyttä,
rakkautta. Kaipaan Jumalan läsnäoloa elämääni; sitä si-
simmän rauhaa ja tasapainoa, minkä Jumala tuo muka-
naan. Kaipaan sitä, että voisin olla arjessa parempi äiti ja
puoliso. Kaipaan sitä, että myös työssäni voisin olla pa-
rempi pappi. 

Olen saanut peilata omaa elämääni Jumalan ajatuk-
siin, jotka löydän raamatusta. Samalla koko ympäris-
töni, ihmiset ja luonto ovat olleet mukana tässä vuoro-
puhelussa. Huomaan, että Jumala puhuu arkisen elä-
män, erilaisten kohtaamisten kautta, mikäli vain olen

kuulolla.
Kun valmistauduin toimittamaan iltamessua kirkolla,

luin pyhän tekstejä ja pysähdyin Vanhan testamentin pro-
feetta Jeremian kohdalle (Jer.7:23-26). Tekstissä vilahte-
livat sanat kuulemattomista korvista, paatuneesta sydä-
mestä, selän kääntämisestä, tottelemattomuudesta. Juma-
la nuhteli kansaa. Kuinka tiukkaa tekstiä, kovia sanoja ne
olivatkaan. Mietin, mitä nämä sanat puhuvat meille?
Mietin jopa, voiko tällaista tekstiä edes lukea ääneen?
Mutta silloin näin, että tuo nuhdesaarna olikin Jumalan
omasta kaipauksesta nousevaa puhetta. Sanojen takaa
heijastui Jumalan kaipaus saada rakastaa ihmistä, seurus-
tella, puhua ihmisen kanssa. 

Olemme matkalla kohti pääsiäistä nähdäksemme
kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Jo kaipaus kohti py-
hää, hyvää, rakastavaa riittää.

"Kaipauksesta lähdemme liikkeelle, kaipauksesta"
(VK 415:4). 

Miira Muroma-Nikunen

Päiväkirja

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.
Diakonia: Raisa Kindstedt, p. 2340 3528 ja Elisabeth
Bariskin, p. 2340 3527
www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

Lasten päiväkerhot

Minikerho 3–4-vuotiaille ma ja ke klo 9.15–11.30.
Lukukausi 45 euroa.

Päiväkerho 4–6-vuotiaille ma–to klo 9.15–11.30.
Kerhomaksu 30 euroa/kuukausi.
Kerhot kokoontuvat nuorisotalossa, Kauppalankuja 7.

Ilmoittautumislomakkeita saa kerhoista ja virastosta,
p. 2340 3500.
Lisätietoja Marja-Liisa Selin, p. 050 5634 960.

Kun Jeesus ja opetuslap-
set kokoontuivat viimeisen
kerran yhteiselle ilta-ate-
rialle, Jeesus halusi viettää
ystäviensä kanssa ehtool-
lista. Samalla hän pyysi hei-
tä ja kaikkia tulevia opetus-
lapsia jatkamaan ehtoolli-
sen vieton perinnettä.

"Sitten hän otti leivän,
siunasi, mursi ja antoi sen
opetuslapsilleen sanoen:
Tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puo-
lestanne. Tehkää tämä mi-
nun muistokseni. Aterian
jälkeen hän samalla tavoin
otti maljan ja sanoi: Tämä
malja on uusi liitto minun
veressäni, joka vuodatetaan
teidän puolestanne" (Lk.
22:19).

Ehtoolliseen sisältyy
suuri salaisuus.

Kirkossa esillä oleva lei-
pä ja viini ovat Kristuksen
ruumis ja veri, kun ne yh-
distyvät Jumalan sanaan.
Jeesus antoi henkensä mei-
dän puolestamme, jotta me
voisimme elää ja saada an-
teeksi. Kun vietämme eh-
toollista, muistamme sitä,
mitä Jeesus on tehnyt. Silti
ehtoollinen ei ole pelkäs-
tään Jeesuksen muistele-
mista. Koska Jeesus on itse

läsnä leivässä ja viinissä,
hän hoitaa meitä aina kun
käymme ehtoollisella. Otta-
essamme vastaan leivän ja
viinin, meille lausutaan: Si-
nun puolestasi annettu.

Saamme syntimme anteek-
si. Salatulla tavalla Jumala
vahvistaa uskoamme, antaa
voimaa ja rohkeutta jatkaa
arkipäivän elämää. 

Lapset voivat käydä eh-

toollisella yhdessä van-
hempiensa tai kummiensa
kanssa. Vauvat ja aivan
pienet lapset siunataan. Ai-
kuinen kertoo ehtoollisen
jakajalle, annetaanko lap-
selle ehtoollinen vai siuna-
taanko hänet. 

Lasten ehtoollislaulu:
Jeesus, kutsut minutkin

luokse juhlapöydän.
Sieltä uutta voimaa

saan, sieltä sinut löydän.

Leivässä ja viinissä koh-
taan sinut, Herran.

Tahdon muistaa sinua,
niin kuin toivoit kerran.

Ymmärrä ei viisainkaan
suurta salaisuutta:

Tässä juhlapöydässä
tahdot luoda uutta.

Annat synnit anteeksi,
hoidat väsyneitä,

kosketat ja rakastat mo-
nin tavoin meitä.

Sinä annoit itsesi ihmis-
lasten tähden.

Siksi Jeesus, kanssasi ar-
kipäivään lähden.

Marja-Liisa Selin ja 
Miira Muroma-Nikunen

Tervetuloa ehtoolliselle, aikuiset ja lapset

Ehtoollista vietetään sunnuntaisin messuissa ja hiljaisel-
la viikolla myös kiirastorstaina.

Kesätoimintaa koululaisille
1.–17.6.2009 (7–12 v.)

Päiväleiri Mustasaaressa 1. viikko 1.–5.6. klo 9–16,
hinta 50 euroa.
Päiväleiri Mustasaaressa 2. viikko 8.–12.6. klo 9–16,
hinta 50 euroa.
Päiväleiri Mustasaaressa 3. viikko 15.–17.6. klo
9–16, hinta 30 euroa.
Hinta sisältää matkat, lounaan, välipalan ja ohjelman.
Ilm. 14.4. alkaen virastoon p. 2340 3500 klo 10–14.
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960.
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