
Helatorstaina muistetaan
Kristuksen taivaaseenastu-
mista. Sielumme silmille
piirtyy kuva vuoresta, jonne
Jeesus kokoaa opetuslapsen-
sa ja seuraajansa. Tähän ta-
pahtumaan tiivistyy Kristuk-
sen merkitys maan päällä.
Jumala astui Kristuksessa ih-
miseksi kootakseen kaikki
opetuslapsensa hoidettavak-
seen ja ruokittavakseen
omalla rakastavalla läsnä-
olollaan.

Tätä samaa tehtävää Kris-
tus tekee vielä tänäänkin.
Hän kutsuu meitä kaikkia Ju-
malan lapsia hiljaisessa kai-
pauksessa ja kokoaa meidät
yhä yhteen ja luokseen eh-
toollispöytäänsä ja sanansa
ääreen. Helatorstaina 21.5.
vuorena, jolle Kristus kutsuu
meitä opetuslapsiaan, toimii
Senaatintori. Senaatintorille
rakennettuun avoimen tai-
vaan alla olevaan kirkkoti-
laan Kristus kutsuu meitä ja

kokoaa meidät hoidettavak-
seen yhteisessä ehtoollispöy-
dässä samoin kuin hän koko-

si seuraajansa vuorelle 2000
vuotta sitten.

Tässä Helatorstain Senaa-

tintorilla järjestettävässä
messussa juhlitaan Helsingin
hiippakunnan 50-vuotistai-
valta. Tuona päivänä ei mis-
sään Helsingin hiippakun-
nan kirkoissa pidetä omia ju-
malan-palveluksia, vaan Se-
naatintorille kutsutaan kaik-
kia hiippakuntamme alueen
seurakuntalaisia yhteiseen
juhlaan. Juhlapäivänä Senaa-
tintorilla järjestetään monen-
laista ohjelmaa. Lähtekääm-
me mekin täältä Haagan alu-
eelta yhteiseen juhlaamme
Kristuksen hoidettavaksi.

Helatorstaina klo 12
messu Senaatintorilla.
Kirkkokahvit torilla. Klo
11.15 alkaen lauletaan
nuoren seurakunnan vei-
suja. Klo 15 Suomen Lähe-
tysseuran 150-vuotisjuhla-
konsertti.

Tervetuloa samalle mat-
kalle

Kalle Hiltunen

Suvaitsevaisuus on koetuksella.
Nyt talouskriisin ravistellessa maail-
maa on tämäkin asia joutunut entistä
näkyvämmin koetukselle. Kun ta-
louselämällä yskii ja työttömyys kas-
vaa, on oman elinpiirin suojeleminen
noussut tärkeämpään asemaan. Tämä
on näkynyt muun muassa tietyissä
keskusteluissa maahanmuuttajista.

Ainakin vielä tämän pakinan kirjoitushetkellä (pääsiäisen jäl-
keisellä viikolla) käytiin Lapualla voimakasta keskustelua
venäläisten opiskelijoiden asemasta. Heidät oli talouden vie-
lä pyöriessä hyvin houkuteltu opiskelemaan asunnolla ja pie-
nellä opintotuella siinä toivossa, että he avittaisivat Suomea
tulevassa työvoimapulassa. Koska nyt työllisyystilanteet ovat
huomattavasti heikommat kuin pari vuotta sitten, ollaan näil-
tä opiskelijoilta ottamassa luvattuja tukia pois ja jättämässä
heidät tyhjän päälle. Etelä-Pohjanmaalla on suvaitsevaisuus
ollut koetuksella.

Etelä-Pohjanmaa ei kuitenkaan varmasti ole ainut paikka,
missä suvaitsevaisuutta on koeteltu. Kaikilta meiltä kysytään
kriisitilanteessa erityisen paljon kykyä antaa omastamme
pyytäjälle. Sitä kysytään harvinaisen paljon, kun pyytäjänä
on erilainen ihminen kuin minä. On syytä kuitenkin kysyä,
mikä oikeus meillä on suhtautua eri tavalla eri kansallisuut-
ta edustaviin pyytäjiin.

Kun yhteiskunnassa tai kirkossa keskustellaan erilaisuu-
desta ja suvaitsevaisuudesta, nostetaan aika-ajoin esiin kysy-
mys Jeesuksen suvaitsevaisuudesta. Mitä Jeesus tekisi tässä
tilanteessa? Olisinko Jeesus suvaitsevainen? Tämä kysymys
on sinänsä varsin hupaisa, sillä siihen on todennäköisesti
mahdoton vastata. On nimittäin varsin hankala etsiä suoria
vastauksia nykypäivän haasteisiin 2000 vuotta sitten eläneen
Jumalan hullun mietteistä, joita kirjalliseen muotoon ovat
pistäneet muutamat muut pienemmät Jumalan hullut. Tämän
haasteen aion kuitenkin ottaa vastaan ja pohtia, olisiko Jee-
sus suvaitsevainen. Ennen tätä teemaa on kuitenkin syytä
pohtia, mitä suvaitsevaisuus oikein on.

Suvaitsevaisuus on jonkinlaista erilaisuuden hyväksymis-
tä ja sietämistä (vrt. mm. englannin kielen sanaan tolerance).
Suvaitsevaisuuteen liittyy samalla usein ajatus toiseudesta ja
alempiarvoisuudesta. Asia, jota suvaitaan eli hyväksytään ja

siedetään, ajatellaan olevan jollakin tavalla alhaisena pidet-
tyä, sillä enhän minä koskaan korkeassa arvossa pidettäviä
asioita sano suvaitsevani. Lisäksi suvaittavan asian ajatellaan
olevan jotain sellaista, mitä ei itsessä ole. Kun minä sanon su-
vaitsevani jotakin yleisesti alempiarvoisena pidettyä asiaa,
sanon samalla, ettei minussa tätä asiaa ole, mutta pystyn si-
tä sietämään. Vaikka suvaitsevaisuus kuulostaakin hyvin ta-
sa-arvoiselta asialta, suvaitsemalla jotakin asiaa, nostan itse-
ni jossakin mielessä jalustalle, "paremmaksi ihmiseksi".

Oliko Galileassa 2000 vuotta sitten vaeltava Jeesus Nasa-
retilainen sitten suvaitsevainen? Suvaitsiko Jeesus tuon ajan
alhaisuutta, tuon ajan hylkiöinä pidettyjä ihmisiä? Ei suvain-
nut! Hän ei korkealla jalustalla seisten hyväksynyt syntisiä
sekä elämän ja muiden ihmisten rikkoneita ihmisiä. Hän ate-
rioi heidän kanssaan, vaelsi heidän kanssaan, eli heidän kans-
saan, tuki heitä, eli heidän elämäänsä, kuoli heidän puoles-
taan. Jumala ei ole jäänyt korkealle pyhyyteen ja taivaallisel-
le jalustalle jakamaan tuomioitaan ja hyväksymisiään. Hän
astui alas heikkouteen ja rikkinäisyyteen. Hän astui alas syn-
tisten keskelle Jeesuksessa Kristuksessa.

Tästä Jumalan toimintatavasta kertoo Paavali filippiläis-
kirjeessään: "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuk-
sella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän
ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan
luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kal-
taiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsen-
sä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti."

Tämä Jeesuksen esimerkki haastaa meidät muuttamaan
ajattelutapaamme. Tavallinen, inhimillinen suvaitsevaisuus
ei riitä. Jeesus Kristus haastaa meidät uuteen Jumalan toimin-
takulttuuriin. Meidän tulee laskeutua alas jalustoiltamme ja-
kamasta suvaitsevia, hyväksyviä kommenttejamme. Meidän
tulee mennä heikkojen keskuuteen, mennä siltojen alle ja ka-
tuojiin, elää maahanmuuttajien ja syrjittyjen elämää. Sitä
Kristuskin elää tullessaan meidän syntisten keskuuteen.

PS. Ennakkoluulojamme ja suvaitsevaisuuttamme haastaa
tämänvuotinen yhteisvastuukeräys, joka kerää rahaa maahan-
muuttajien työllistymiseen. Kannattaa käydä tutustumassa
nettisivuihin 
www.haastaennakkoluulosi.fi ja www.yhteisvastuu.fi

Kalle Hiltunen

HUOPALAHDEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI

Huopalahden kirkko, Vespertie 12

Huopalahden seurakunnan tiedotussivu 4/2009
Huopalahden seurakunnan tiedotussivun toimittivat Kalle Hiltunen  ja Leila Tolin.

Pakina

Huopalahden seurakunnan tapahtumat
löydät myös internetistä osoitteesta

www.helsinginseurakunnat.fi/huopalahti

MESSU sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10
3.5. Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja
Olli Mönttinen. Lauluryhmä Herännäisnuorten kuo-
rosta, joht. Samuli Korkalainen. Jarmo Paloniemi, sel-
lo. 10.5. Terho Pursiainen, Kalle Hiltunen ja Olli
Mönttinen. 17.5. Miira Muroma-Nikunen, liturgi. Kal-
le Hiltunen, saarna. Olli Mönttinen, kanttori. 21.5. He-
latorstain juhlamessu Senaatintorilla. 24.5. Miira
Muroma-Nikunen, Terho Pursiainen ja Timo Lampi-
nen. 31.5. Terho Pursiainen ja Olli Mönttinen. 
Messun jälkeen pappi tavattavissa henkilökohtaista
keskustelua varten. 
ILTAMESSU keskiviikkoisin klo 20 (ei 20.5.)
29.4. Hannu Vapaavuori. 6.5. Terho Pursiainen. 13.5.
ja 27.5. Miira Muroma-Nikunen. 
Kanttorina Olli Mönttinen.
PYHÄILLAN MESSU su 31.5. klo 18. Terho Pur-
siainen ja Olli Mönttinen. Taize-laulut. Iltatee. Pappi
tavattavissa klo17 lähtien henkilökohtaista keskustelua
varten. 
MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Diakoniakoulu ke 29.4. klo 18. Aiheena: Köyhyys,
yksinäisyys ja syrjäytyminen. Elisabeth Bariskin ja
Raisa Kindstedt. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
Vapputapahtuma 1.5. klo 11–14 kirkossa ja kir-
konmäellä. Kts. erillinen ilmoitus.
Kirkkoherra Hannu Vapaavuori 60 vuotta 3.5. Kts.
erillinen ilmoitus.
"Syvyys syvyydelle – pelottomia keskusteluja maa-
ilmasta ja elämästä" -keskustelusarja Huopalah-
den kirkossa. Ke 6.5. klo 18 Missä on yhteisvastuu?
Terho Pursiaisen vieraana Kalevi Kivistö. Keskuste-
lua. Keskustelusarja jatkuu syksyllä. 
Tuttu virsi – uusi kuosi to 7.5. klo 19. Luoteis-Hel-
singin Musiikkiopiston kamariorkesteri, joht. Pekka
Jylhä. Marjukka Andersson, urut. Vapaa pääsy.
Päiväsoitto kitaralla su 17.5. klo 13. Aleksi Rajala.
Vapaa pääsy. Ohjelma 4 euroa.
Lasten kirkkohetki ke 20.5. klo 9.30. Aiheena Kevät.
Miira Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli
Mönttinen.
Kallion Laulun kevätkonsertti su 24.5. klo 15. 
Lähde-kuoron kevätkonsertti ti 26.5. klo 19. Matti
Turunen. Vapaa pääsy.
Diakoniakoulu ke 27.5. klo 18. Aiheena: Tarkoituk-
settomuus, hengellisyys. Johanna Politi. Kahvitarjoi-
lu klo 17.30 alkaen.

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

SAMALLA MATKALLA
Helatorstaina kokoonnumme Senaatintorille

VAPPUTAPAHTUMA
Huopalahden kirkossa ja kirkonmäellä

Vappupäivänä 1.5. klo 11–14

* Klo 11 Lipunnosto, partiolaiset
* Avaussanat Hannu Vapaavuori
* Puhallinyhtye Helsinki Brass Quintet 
* Klo 12 Kevätlauluja – yhteislaulutilaisuus, Merja Wirk-

kala
* Kellotapulissa voi ihastella Haagan kauniita maisemia 
* Lapsille omaa ohjelmaa Tönöllä
* Hernesoppaa Hotelli Haagasta
* Kahvi- ja simabuffet
* Leivonnaisia
* Voittamattomat vohvelit
* Grillimakkaraa
* Kirpputori/kirjadivari yläsalissa
* Lista-arpajaiset 
* Pika-arvoissa voitot mukaan
* Yhdessäolon iloa ja riemua kirkonmäellä

Tervetuloa
Osallistumalla tuet Huopalahden seurakunnan nimikkolähe-
tystyötä

Olisiko Jeesus suvaitsevainen?

Kesätoimintaa koululaisille 
1.–17.6. (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, hin-
ta 50 euroa.
Päiväleiri Mustasaaressa 3. viikko 15.–17.6. klo 9–16, hin-
ta 30 euroa.
Hinta sisältää matkat, lounaan, välipalan ja ohjelman.
Ilm. virastoon p. 2340 3500 klo 10–14. 
Tied. Marja-Liisa Selin p. 050 5634 960.

Kirkkoherra Hannu Vapaavuori
60 vuotta 3.5.

Klo 10 Messu Huopalahden kirkossa
Hannu Vapaavuori, Miira Muroma-Nikunen ja Olli Möntti-
nen
Lauluryhmä Herännäisnuorten kuorosta, joht. Samuli Kor-
kalainen
Jarmo Paloniemi, sello
Messun jälkeen juhlakahvit ja n. klo 12.30 musiikkituokio
Mahdolliset muistamiset: Pääkaupunkiseudun turvakoti
(Etelä-Haagassa),  tili 800012-1731420, viestiin "HV 60 v".
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