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Pyhän isän saarna joulu-
yön messussa ennakoi jo 
tulevaa. Jatkuvan terrorin 
ja voimakkaiden vastais-
kujen kierre Gazassa on 
tyrmistyttävää seurattavaa, 
koska niin moni viaton ih-
minen, niin moni pieni lap-
sikin joutuu sen ristitules-
sa kärsimään. Pari päivää 
ennen konfliktin alkamis-
ta paavi totesi saarnassaan 
näin:

Betlemin lapsi vaatii meitä jälleen kerran tekemään kaiken, 
minkä voimme, tehdäksemme lopun näiden lasten kärsi-
myksistä; tehdäksemme mahdolliseksi sen, että Betlehemin 
valo koskettaa jokaisen miehen ja naisen sydäntä. Vain sy-
dänten kääntymisen kautta, vain syvän muutoksen kautta, 
voimme päästä kaikesta tästä pahasta, vain niin voidaan 
pahan valta voittaa. 
 Vain jos ihmiset muuttuvat, voi maailma muuttua;  ja 
muuttuakseen ihmiset tarvitsevat Jumalalta tulevaa valoa, 
valoa, joka niin odottamatta saapui meidän yöhömme. Kun 
puhumme Betlehemin lapsesta, ajatelkaamme myös paikkaa 
nimeltä Betlehem siinä maassa, jossa Jeesus eli ja jota Hän 
rakasti syvästi. Ja rukoilkaamme, että sinne syntyisi rauha, 
että viha ja väkivalta loppuisivat. Rukoilkaamme keskinäis-
tä ymmärtämystä, sitä, että sydämet avautuisivat niin, että 

rajat voidaan avata. Rukoilkaamme, että rauha laskeutuisi 
sinne, se rauha, josta enkelit lauloivat tuona yönä. 

Saammeko rauhaa hankkimalla lisää omaisuutta? 
Saammeko rauhaa vaatimalla itsellemme kaikkea? 
Saammeko rauhaa ajattelemalla vain itseämme? Tus-
kin. Todellinen rauha tulee hengen vapaudesta, siitä, 
ettemme ole sidottuja kaikkeen tuohon maalliseen. 
Todellinen rauha tulee siitä lohdusta, jota liittyminen 
Kristuksen ristiin voi antaa. Todellinen rauha tulee 
sydämestä, joka on valmis rakastamaan ”lähimmäistä 
niin kuin itseä” — yhtä paljon kuin itseä! Todellinen 
itsensä rakastaminen näkyy siinä, miten me rakastam-
me lähimmäisiämme.

Niin kuin hyvin näemme kristillisen elämän kilvoituk-
sessa, me tarvitsemme todellista ajattelu- ja elämänta-
pojen muutosta noustaksemme ylös itsetyytyväisyy-
destämme. Tuskin yksi konflikti Lähi-Idässäkään rat-
kaisee siellä elävien kansojen ongelmia. Päinvastoin se 
todennäköisesti vain lisää sitä tunteellista vihaa, joka 
yltää sukupolvesta toiseen.

Siksi paavin sanat jouluyönä tulevat yhä ymmärrettä-
vämmiksi: ”Vain jos ihmiset muuttuvat, voi maailma 
muuttua.” Rukoilkaamme, että niin todella kävisi.

Rauha, josta enkelit lauloivat

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25. 
tammikuuta.

18.1. KIRKKOVUODEN 2. SUN-
NUNTAI (II)
1L 1. Sam. 3:3b-10, 19
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. - 8b+9a
2L 1. Kor. 6:13c-15a, 17-20
Ev. Joh. 1:35-42

25.1. KIRKKOVUODEN 3. SUN-
NUNTAI (III)
1L Joona 3:1-5, 10
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. - 4a
2L 1. Kor. 7:29-31
Ev. Mark. 1:14-20
Liturgia- ja sakramenttijärjestyksen 
kongregaation luvalla voidaan vuonna 
2009 viettää myös pyhän apostoli Paa-

valin kääntymyksen juhlan messua. 
Toinen lukukappale kuten yllä. Gloria. 
Omat lukukappaleet. Credo. Apostolien 
prefaatio.
1L Ap.t. 22:3-16 tai Ap.t. 9:1-22
Ps. 117:1, 2. - Mark. 16:15
2L 1. Kor. 7:29-31 (sunnuntaista)
Ev. Mark. 16:15-18

1.2. KIRKKOVUODEN 4. SUN-
NUNTAI (IV)
1L 5. Moos. 18:15-20
Ps. 95:1-2, 6-7c, 7d-9. - 7d-8a
2L 1. Kor. 7:32-35
Ev. Mark. 1:21-28
JUMALALLE VIHITYN ELÄMÄN 
PÄIVÄ

8.2. KIRKKOVUODEN 5. SUN-
NUNTAI (I)
1L Job 7:1-4, 6-7
Ps. 147:1-2, 3-4, 5-6. - vrt. 3a
2L 1. Kor. 9:16-19, 22-23
Ev. Mark. 1:29-39
SAIRAIDEN PÄIVÄ

15.2. KIRKKOVUODEN 6. SUN-
NUNTAI (II)
1L 3. Moos. 13:1-2, 45-46
Ps. 32:1-2, 5, 11. - vrt. 7
2L 1. Kor. 10:31 - 11:1
Ev. Mark. 1:40-45

Sunnuntait ja juhlapyhät

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)

	 numero	 aineisto	 aika

 01/2009 2.1. 16.1.-15.2.
 02/2009 30.1. 13.2.-8.3.
 03/2009 20.2. 6.3.-5.4.
 04/2009 20.3. 3.4.-26.4.

 05/2009 9.4. 24.4.-17.5.
 06/2009 30.4. 15.5.-14.6.
 07/2009 29.5. 12.6.-2.8.  
 08/2009 17.7. 31.7.-30.8.
 09/2009 14.8. 28.8.-20.9.

 10/2009 4.9. 18.9.-11.10.
 11/2009 25.9. 9.10.-8.11.
 12/2009 23.10. 6.11.-29.11.
 13/2009 13.11. 27.11.-20.12.
 14/2009 4.12. 18.12.-17.1.
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Uutisia

Seuraavien 
maailman 
nuortenpäivien 
teemat valittu
Paavi Benedictus XVI on 
valinnut seuraavien kolmen 
maailman nuortenpäivien 
teemat. Teemojen yhtäaikai-
sen valitsemisen toivotaan 
auttavan paikalliskirkoissa 
tehtävää valmistelutyötä 
tarjoamalla pitkäjänteisem-
män ”hengellisen matkan”, 
joka päättyy vasta Madridis-
sa vuonna 2011.

Seuraavat nuortenpäivät:

24. nuortenpäivien tee-
ma vuonna 2009 on 
”Olemme panneet toi-
vomme elävään Juma-
laan” (1. Tim. 4:10).
25. nuortenpäivien tee-
ma vuonna 2010 on 
”Hyvä opettaja, mitä 
minun pitää tehdä, jotta 
perisin iankaikkisen elä-
män?” (Mark. 10:17).
26. nuortenpäivien tee-
ma vuonna 2011 on 
”Juurtukaa Jeesukseen 
Kristukseen, rakentakaa 
elämänne hänen varaan-
sa ja vahvistukaa uskos-
sa” (vrt. Kol. 2:7).

KATT/VIS

•

•

•

Tromssa saa vihdoin 
uuden piispa-prelaatin
Paavi Benedictus XVI on ni-
mittänyt 18. joulukuuta 2008 
Tromssan uudeksi piispa-
prelaatiksi monsignore Be-
rislav Grgicin.

Berislav Grgic syntyi 15. 
helmikuuta 1960 Novo Se-
lossa Banja Lukan hiippa-
kunnassa Bosnia-Hertsego-
vinassa, ja hänet vihittiin 
papiksi 29. kesäkuuta 1986 
Banja Lukassa. Hän toimi 
kappalaisena Stara Rijekas-
sa 1986-1987 ja kirkkoher-
rana Glamocissa 1987-1988. 
Tämän jälkeen hän suoritti 
lisensiaattitutkinnon spiritu-
aliteetin teologiasta Paavilli-
sessa Gregoriana-yliopistos-
sa Roomassa 1988-1991. Seu-
raavina vuosina hän opetti 
Zadarin pikkuseminaarissa 
Kroatiassa ja työskenteli 
Banja Lukan Caritaksessa. 
Vuonna 1995 hänet nimitet-
tiin kirkkoherraksi yhteen 
Banja Lukan seurakuntaan, 
josta hän kuitenkin joutui 
pakenemaan serbialaisjouk-
kojen vallattua kaupungin 
elokuussa 1995. Isä Grgic 
tuli Norjaan tammikuussa 
1996.

Hänet nimitettiin kro-
atialaisten kansalliseksi 
sielunhoitajaksi Oslon hiip-

pakuntaan 27. tammikuuta 
1996. Hän toimi Pyhän Sun-
nivan koulun osa-aikaise-
na koulupappina vuodesta 
2000 alkaen, Pyhän Olavin 
katedraalin osa-aikaisena 

kappalaisena vuodesta 2001 
alkaen ja vuodesta 2006 al-
kaen piispanvikaarina maa-
hanmuuttajien sielunhoitoa 
varten. Vuosina 2004-2006 
hän oli Oslon hiippakunnan 

yleisvikaari. Maaliskuun 
alussa 2007 hän siirtyi Mün-
chenin ja Freisingin arkki-
hiippakuntaan Baijeriin, ja 
7.3.2007 paavi Benedictus 
XVI myönsi hänelle paavilli-
sen kunniaprelaatin arvoni-
men. Baijerissa hän on ollut 
pastoraalisessa vastuussa 
kahdesta seurakunnasta.

Monsignore Grgic puhuu 
äidinkielensä kroaatin lisäk-
si italiaa, saksaa ja norjaa. 
Piispanvihkimyksen päivää 
ei vielä ole julkistettu.

Tromssan prelatuuria on 
piispa Gerhard Goebelin 
kuoleman jälkeen marras-
kuusta 2006 alkaen hoitanut 
monsignore Torbjörn Olsen 
hiippakunnan asiainhoita-
jana. Prelatuuriin kuuluu 
koko Pohjois-Norja, jossa 
asuu vähän alle kaksi tuhat-
ta katolilaista. Prelatuurissa 
on 7 seurakuntaa.

Monsignore Grgicin piis-
paksi vihkiminen järjeste-
tään maaliskuun 28. päivä-
nä, joka on samalla Troms-
san prelatuurin perustami-
sen 30. vuosipäivä.

KATT/www.katolsk.no

Kirjallisuutta Katolisesta tiedotuskeskuksesta

Edith Stein: Pieni yksinkertainen to-
tuus. Kokoelma pyhän Ristin Teresa 
Benedictan kirjoituksia. Kovakan-
tinen, 76 sivua, lukunauha. Tekstit 
valikoinut ja kääntänyt Heidi Tuorila 
Kahanpää ocds. KATT 2008. Hinta 
18 euroa.

Pyhä Jeesuksen Teresa (Avilan Teresa): 
Elämäni. Nid. 322 sivua. KATT. Hinta 
10 euroa.

Cathy Wright LSJ: Charles de Foucault 
- Hengen matka. Nid. 152 sivua. KATT. 
Hinta 12 euroa.

Joseph Ratzinger (paavi Benedictus 
XVI): Matkalla Jeesuksen Kristuksen 
luokse. Nid. 180 sivua. KATT. Hinta 17 
euroa.

Käy paikan päällä tai tilaa kirjoja kotiin postiennakolla. Postituskulut 8 euroa alle 35 euron tilauksiin. www.catholic.fi/kirjamyynti
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Retretti 
englanniksi

RetReat in english

”Praying with Some of the 
Fathers and Doctors of the 
Church”

Dominikaani-isä Brian Bricker 
OP pitää englanniksi retretin 
Stella Marisissa 27. - 29.3. 2009.

Hinta on 90 euroa + 10 euroa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Kaarina Koho p. 6129470 tai 
8765 308 (ilt) tai kaarina.koho@
catholic.fi. 

Tervetuloa!

Tietoinen 
salaisuudesta 

(Joh. 15:9)
Jeesuksen pyhän sydämen maal-
likot kutsuvat kaikki halukkaat 
mukaansa

retrettiin 
Stella Marikseen 

27.2. - 1.3.2009
Retretin pitää isä Frans Voss scj. 
Ilmoittautumiset Stella Marik-
seen: puh. 019-335793. 

Tervetuloa!

Pyhän Haudan Ritarikunnan 
käskynhaltijat koolla Roomassa
 Jerusalemin Pyhän Haudan 
Ritarikunnan käskynhaltijat 
kokoontuivat Roomassa 1.-
7.12.2008 järjestettyyn Con-
sultaan. Suomesta kokouk-
seen osallistui käskynhaltija 
Lauri Gorski.

Tapaamisen kohokohta 
oli pyhän isän tapaaminen. 
Puheessaan paavi Bene-
dictus XVI painotti Pyhän 
Haudan Ritarikunnan työn 
merkitystä Pyhälle maalle. 
Pyhä isä ilmaisi arvosta-
vansa suuresti ritarikunnan 
työtä. Hän painotti, että ri-
tarikunta on aina nauttinut 
paavien erityistä huomiota. 
Pyhä istuin on antanut sekä 
hengelliset että oikeudelli-
set välineet tälle ”Kunnian 
Kaartin” työskentelylle. 

Benedictus XVI:n mu-
kaan historian loisteliaat 
siteet yhdistävät ritarikun-
nan Kristuksen Hautaan. 
Hän sanoi, että Jeesuksen 
ristiinnaulitseminen ja ylös-
nousemus ovat ritarikunnan 
olemassaolon ja sen projek-

tien ja ohjelmien keskipiste. 
Pyhä isä korosti myös, että 
Pyhällä maalla on suun-
naton tarve rauhaan ja oi-
keudenmukaisuuteen. Hän 
kehotti ritarikunnan jäseniä 
jatkamaan väsymättä työ-
tään sen hyväksi sekä pyysi 
läsnäolijoita rukoilemaan, 
että Jumala tekisi ritarit 
”rauhan ja rakkauden suur-
lähettiläiksi” ja rakkautensa 
voimalla tekisi hedelmälli-
seksi ritarikunnan työn nii-
den yhteisöjen keskuudessa, 
joita vuosien ajan on paina-
nut epävarmuuden ja vaa-
ran ilmapiiri. 

Consultan puheenjoh-
tajana toimi ritarikunnan 
uusi suurmestari kardinaali 
John Patrick Foley, joka on 
ennen nykyistä tehtäväänsä 
vastannut Vatikaanin tiedo-
tusvälineiden neuvostosta. 
Sekä Consultassa että siihen 
liittyneissä muissa tilaisuuk-
sissa ja tapaamisissa vahvis-
tui käsitys siitä, että Vatikaa-
ni arvostaa ja tukee vahvasti 

ritarikunnan toimintaa.
Aiemmin ritarikunnan 

käskynhaltijakokouksien 
osanottajat ovat olleet Euroo-
pasta, Pohjois-Amerikasta ja 
Australiasta. Nyt osallistu-
jia oli myös mm. Brasiliasta, 
Argentiinasta, Filippiineiltä 
ja Taiwanista. Ensimmäistä 
kertaa mukana olivat myös 
Ruotsin ja Norjan uudet käs-
kynhaltijat.

Aila Gorski

Ks. koko puhe: http://www.vatican.
va/roman_curia/institutions_con-
nected/oessh/en/subindex_en.html

Helige fadern på trettondagen:

Ingen skugga kan förmörka Kristi ljus!
Trettondagen kom till Rom 
med den traditionella pro-
cessionen på gatan som le-
der upp till Peterskyrkan. 
Och folkskarorna längs med 
gatan fick uppleva en färgs-
prakande procession med 
fanbärare, flera orkestrar 
och trumspelare, medeltida 
klädda män och kvinnor, 
riddare till häst. I slutet av 
processionen kom de tre 
vise männen, Melkior, Balt-
hazar och Kaspar till häst, 
med sina gåvor, och red upp 
mot den stora krubban mitt 
på Petersplatsen. Klockan 10 
på förmiddagen firade Bene-
dikt XVI den heliga mässan 
och som alltid på helgdagar 
följde Angelusbönen därpå. 

Under mässans predi-
kan talade Benedikt XVI 
om den kristna synen på 
kosmos, och han citerade 
Galileo Galilei: ”de kristna 
jämför kosmos med en bok, 
var Författare uttrycker sig 
med skapelsens symfoni. I 
denna symfoni finner man 
vid ett tillfälle ett ”solo” för 

att uttrycka sig i musikens 
språk, sa påven. Ett stycke 
för ett ensamt instrument 
och en röst – så viktig att 
den är avgörande för hela 
symfonins betydelse. Detta 
solo är Jesus, sa påven. 

Jesus beskrivs av de äldre 
kristna författarna som en 
”ny sol”. Enligt nutidens 
astrologiska kunskaper bör 
vi jämföra honom med en 
ännu mer central stjärna, 
inte endast i vårt solsystem, 
men i hela universum. Jesus 
kom till världen ”född av 
kvinna”, och i honom sam-
manfattas jorden och him-
len, skapelsen och Skaparen, 
köttet och anden. Han är 
kosmos och historiens cent-
rum, för i honom förenas 
Skaparen med sitt verk. 

Påven påminde under 
sin predikan att år 2009 fi-
ras 400-års jubileet av Gali-
leo Galileis observationer i 
teleskop, och året har där-
för utnämnts till astrono-
mins år. Vi kan inte undgå 
att ge stjärnans symbolik 

extra uppmärksamhet, sa 
påven. De vise männen var 
säkerligen astronomer. Men 
påven förklarar skillnaden 
på en kristen syn på kosmos 
och en hednisk. ”Medan den 
hedniska teologin gudom-
ligförklarar kosmos krafter 
och element, utmärker den 
kristna tron sig för att prisa 
en enda Gud, Skapare och 
hela universums Herre.

Skapelsens universella 
och grundläggande lag är 
den gudomliga kärleken, 
som tog kropp i Kristus. 
Och påven understök att 
”detta bör inte ses som nå-
got poetiskt, utan verkligt”. 
Detta förstod även Dante 
när han avlutar ”Paradiset” 
och därmed hela ”den Gu-
domliga Komedin” med att 
beskriva Gud som ”kärleken 
som rör solen och de andra 
stjärnorna”. Detta betyder 
att stjärnorna, planeterna, ja 
hela universum inte styrs av 
en blind kraft. De lyder inte 
under materiens dynamik. 
De är därför inte element 

som kan gudomligförkla-
ras, utan tvärtom, ovanför 
allting finns det en personlig 
vilja, Guds Andes vilja, som 
i Kristus uppenbarade sig 
som Kärlek. Och om det är 
så, är människorna inte kos-
mos slavar, som Paulus skri-
ver till de kristna i Kolossai, 
utan fria, dvs de kan relate-
ra till Guds skapande frihet. 
Han är alltings ursprung 
och han styr allt, inte som 
en kall och anonym motor, 
utan som Fader, Brudgum, 
Vän, Broder. I kristendomen 
finns det en särskild uppfatt-
ning om kosmologin som 
man finner i mäktiga uttryck 
i den medeltida teologin och 
filosofin. Även i vår tid har 
den blommat upp, tack vare 
inte få vetenskapsmäns pas-
sion och tro, som i Galileo 
Galileis fotspår inte försakar 
vare sig tron eller förnuftet, 
utan som snarare värderar 
båda på djupet, i sin ömsesi-
diga fruktbarhet. 

I den jordiska Jesus kul-
minerar skapelsen och his-

torien, men i den Uppstånd-
ne Kristus går man utöver 
detta: Passagen, genom 
döden, till det eviga livet, 
förutser att man samman-
fattar allting i Kristus (Ef. 
1,10). Det finns inge skug-
ga som kan förmörka Kristi 
ljus. Det är därför som de 
som tror på Kristus aldrig 
förlorar hoppet, inte ens 
idag inför den stora sociala 
och ekonomiska krisen som 
prövar mänskligheten; inför 
hatet och och det destrukti-
va våldet som fortsätter att 
blodbestänka många delar 
av världen; inför egoismen 
och människans krav att 
utnämna sig själv till Gud 
och som leder till farliga 
förvrängningar av den gu-
domliga planen om livet 
och människans värdighet, 
av familjen och skapelsens 
harmoni.

KATT/VIS/RV

Kaksikymmentä pappia tapettiin 
viime vuonna
Kaksikymmentä katolista 
pappia ja sielunhoitajaa ta-
pettiin viime vuoden aikana 
koko maailmassa. Useimmat 
kuolemantapaukset sattui-
vat Intiassa. Siellä kuoli eri 
hyökkäyksissa neljä pappia 
ja yksi maallikkotyöntekijä.

 Korkea-arvoisin uhri oli 
irakilainen arkkipiispa Paul 
Faraj Rahho. Tämä kaldea-

laisen kirkon johtaja Mosu-
lista tapettiin kahden viikon 
vankeuden jälkeen viime 
maaliskuussa.

 Aasiassa tapettiin yhteen-
sä kahdeksan sielunhoitajaa, 
Etelä ja Väli-Amerikassa yh-
teensä viisi, Afrikassa viisi ja 
Euroopassa kaksi.

KATT/VIS/KNA 
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Rukouksen
apostolaatti

Tammikuu 
 Rukoilkaamme, että 
perheestä tulisi yhä 
enemmän paikka, jossa 
harjaannutaan rakasta-
maan, kasvamaan ihmi-
sinä ja siirtämään uskoa 
eteenpäin. 
 Rukoilkaamme, että 
kaikki kristityt ymmär-
täisivät uuden evankelioi-
misen tarpeen tänä suur-
ten muutosten aikana ja 
sitoutuisivat julistamaan 
hyvää sanomaa ja lähes-
tyisivät kaikkien kris-
tittyjen täyttä ykseyttä, 
jotta he todistaisivat yhä 
uskottavammin evanke-
liumista. 

Helmikuu 
 Rukoilkaamme, että 
kirkon paimenet aina 
olisivat kuuliaisia Pyhän 
Hengen työlle opetukses-
saan ja ihmisiä palvelles-
saan. 
 Rukoilkaamme, että 
kirkko Afrikassa löytäi-
si sopivia ja tehokkaita 
tapoja ja keinoja edistää 
sovintoa, oikeudenmu-
kaisuutta ja rauhaa, niin 
kuin Afrikan piispojen 
synodi on toivonut. 

Böne-
apostolatet 
Januari 
 Vi ber, att familjen får 
vara den plats där alla 
kan mogna, växa till i kär-
lek och föra tron vidare.
 Vi ber, att de olika 
kristna samfunden hän-
givet förmedlar det glada 
budskapet och alltmer 
närmar sig den fulla en-
heten. 

Februari 
 Vi ber, att alla präster 
och biskopar alltmer lå-
ter sig inspireras av den 
helige Ande i sin under-
visning och omsorg om 
Guds folk.
 Vi ber, att Kyrkan i 
Afrika finner vägar att 
verka för försoning, rätt-
visa och fred, i enlighet 
med biskopssynodens 
andra speciella möte för 
Afrika.

Oremus

Lähetys-
neuvottelu-
päivien päätös-
rukous

Herra, sinä annoit meille 
tilaisuuden syventyä 

lähetyskäskyysi, joka kos-
kee jokaista kristittyä kaik-
kina aikoina. Sinä tahdot, 
että kaikki ihmiset kuulevat 
sinun sanasi ja tulevat Sinun 
opetuslapsiksesi. Sinä tah-
dot, että kaikki tuntevat si-
nut ja rakastavat sinua. Auta 
meitä viemään sinun vies-
tisi eteenpäin. Anna meille 
sinun voimasi, Pyhä Henke-
si, joka on aina johdattanut 
kirkkoa lähetyksen teille.

”Opeta kirkkoasi viisaasti 
ymmärtämään ajan merk-
kejä ja anna sille rohkeutta 
elää evankeliumin mukaan. 
Avaa silmämme näkemään 
ne, jotka kohtaamme tiel-
lämme.

Opeta meitä jakamaan hei-
dän huolensa ja kärsimyk-
sensä, heidän ilonsa ja toi-
vonsa, ja kasvamaan yhdes-
sä heidän kanssaan Kristuk-
sen yhdeksi ruumiiksi.” (VI 
eukaristinen rukous)

Uudista evankeliumin va-
lolla tämä meidän maail-
mamme. Vahvista kaikkien 
kristittyjen välistä yhteyttä, 
jotta ”kansasi näkyisi tässä 
ristiriitaisuuksien haavoit-
tamassa ihmiskunnassa 
ykseyden ja sovinnon pro-
feetallisena merkkinä.” (VIII 
eukaristinen rukous)

Tehköön pyhä Paavali, ”pa-
kanoiden apostoli”, jonka 
syntymää 2000 vuotta sitten 
tänä vuonna vietämme, mei-
dät tietoisiksi lähetystyöstä 
eli siitä, että Vapahtaja on 
lähettänyt meidät tekemään 
kaikki kansat hänen opetus-
lapsikseen ja opettamaan 
heitä noudattamaan kaik-
kea, mitä hän on käskenyt 
meidän noudattaa, sillä me 
kaikki olemme  Kolmiyhtei-
sen Jumalan lapsia. Aamen.

Lisätietoa 
kolumnissa 

s. 12

Kynttilänpäivä - kyndelsmässodagen 2.2.

Hänessä oli elämä, ja elämä oli 
ihmisten valo. Valo loistaa pi-
meydessä, pimeys ei ole saanut 
sitä valtaansa. Todellinen valo, 
joka valaisee jokaisen ihmisen, 
oli tulossa maailmaan. Hän tuli 
omaan maailmaansa, mutta hä-
nen omansa eivät ottaneet häntä 
vastaan. Mutta kaikille, jotka ot-
tivat hänet vastaan, hän antoi oi-
keuden tulla Jumalan lapsiksi.

Joh. 1: 4-5, 9, 11-12

I Ordet var liv, och livet var män-
niskornas ljus. Och ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det. Det sanna lju-
set, som ger alla människor ljus, 
skulle nu komma in i världen. 
Han kom till det som var han-
sa, och hans egna tog inte emot 
honom. Men åt dem som tog 
emot honom gav han rätten att 
bli Guds barn.

[Minun silmäni ovat nähneet] valon, joka koittaa pakanakansoille, 
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. (Luuk. 2:32)

Ett ljus som skall upplysa hedningarna ock skänka härlighet åt ditt folk Israel.
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Arvoisat kardinaalit, kunnioi-
tetut veljet piispan ja papin vi-
rassa, rakkaat veljet ja sisaret! 

Herran syntymäjuhla on 
tulossa. Jokainen perhe 
haluaa kokoontua yhteen 
nauttiakseen tämän juhlan 
mukanaan tuomasta ainut-
laatuisesta tunnelmasta. 
Myös Rooman kuurian per-
he kokoontuu tänä aamuna 
kauniin tavan mukaisesti, 
joka suo meille ilon tavata 
toisemme tämän erityislaa-
tuisen hengellisen ilmapii-
rin vallitessa ja toivottaa 
toisillemme hyvää joulua. 
Osoitan sydämellisen ter-
vehdykseni jokaiselle kii-
tollisena arvokkaasta työstä 
Pietarin seuraajan palveluk-
sessa. Kiitän sydämellisesti 
kardinaalidekaani Angelo 
Sodanoa, joka enkelin ää-
nellä puhui kaikkien läsnä-
olijoitten ja myös kaikkien 
niiden puolesta, jotka työs-
kentelevät eri toimistoissa 
sekä paavillisissa edustus-
toissa.  

Mainitsin jo jouluisen 
tunnelman. Se on eräänlai-
nen jatko sille salaperäiselle 
ilolle ja sisäiselle riemulle, 
joka valtasi pyhän perheen, 
enkelit ja Betlehemin paime-
net sinä yönä, jolloin Jeesus 
syntyi. Kuvaisin sitä armon 
ilmapiiriksi ja ajattelen sii-
hen liittyen pyhän Paavalin 
sanoja Kirjeessä Titukselle: 
”Jumalan armo ilmestyi pe-
lastukseksi kaikille ihmisil-
le” (vrt. Tit. 2:11).  Apostoli 
korostaa sitä, että Jumalan 
armo on ilmestynyt ”kai-
kille ihmisille”. Haluaisin 
sanoa, että myös kirkon ja 
erityisesti Pietarin seuraajan 
ja hänen työtovereidensa lä-
hettäminen heijastuu siinä, 
vaikuttaen sen, että Juma-
lan, Vapahtajan, armo yhä 
enemmän tulisi kaikkien 
nähtäväksi ja toisi kaikille 
pelastuksen. 

Päättyvänä vuotena oli 
runsaasti kirkon uudemman 
historian tärkeitä merkki-
vuosia, mutta myös mer-
kittäviä tapahtumia kulki-
essamme kohti tulevaisuut-
ta. Viisikymmentä vuotta 
sitten kuoli paavi Pius XII, 
viisikymmentä vuotta sit-
ten valittiin Johannes XXIII 
paaviksi. Neljäkymmentä 
vuotta sitten julkaistiin en-
syklika ”Humanae vitae” 
ja kolmekymmentä vuotta 
sitten kuoli sen tekijä, paavi 
Paavali VI. Näiden tapahtu-
mien merkitystä pohdittiin 

kuluneena vuotena monin 
tavoin, joten en uudestaan 
kommentoi niitä nyt. Tämä 
silmäys menneeseen ylettyi 
yli kuluneen vuosisadan ja 
vielä kauemmaksi ja osoitti 
myös eteenpäin: kesäkuun 
28. päivän iltana voimme 
Pyhän Paavalin basilikassa 
Konstantinopolin ekumee-
nisen patriarkan Bartolo-
meos I:n ja monien muiden 
kirkkojen ja yhteisöjen edus-
tajien läsnäollessa avata py-
hän Paavalin juhlavuoden 
muistaen pakanoiden apos-
tolin syntymää 2000 vuotta 
sitten. Paavali ei ole meille 
millään lailla menneisyy-
den hahmo, hän puhuu 
meille kirjeittensä kautta. 
Ja sen, joka ryhtyy keskus-
teluun hänen kanssaan, hän 
vie edelleen ristiinnaulitun 
ja ylösnousseen Kristuksen 
luokse. Paavalin juhlavuo-
si on pyhiinvaellusvuosi ei 
vain ulkonaisesti matkoina 
apostolin muistoon liitty-
ville paikoille vaan myös, 
ja ennen kaikkea, sydämen 
pyhiinvaelluksina Paavalin 
kanssa Kristuksen luokse. 
Lopuksi Paavali opettaa 
meille myös, että kirkko on 
Kristuksen ruumis, jossa 
pää ja ruumis ovat toisis-
taan erottamattomat, ja että 
ei voi olla rakkautta Kristuk-
seen ilman rakkautta hänen 
kirkkoonsa ja hänen elävään 
yhteyteensä. 

Kolme yksittäistä men-
neen vuoden tapahtumaa 
kiinnittää erityisesti huo-
miotamme. Ensinnäkin oli 
Maailman nuorten päivät 
Australiassa, suuri uskon 
juhla, joka johti enemmäin 
kuin 200 000 nuorta joka puo-
lelta maailmaa yhteen, eikä 
vain ulkonaisesti - maantie-
teellisesti - vaan sisäisesti, 
kristittynä olemisen ilon 
yhteisyydessä. Seuraavaksi 
tulevat matkat Yhdysvaltoi-
hin ja Ranskaan, joilla kirk-
ko tuli näkyväksi maailman 
edessä ja maailmaa varten 
hengellisenä voimana, joka 
osoittaa elämän tien ja tuo 
uskostaan todistamalla va-
lon maailmaan. Sillä nämä 
olivat päiviä, jotka säteilivät 
kirkkautta, luottamusta sii-
hen, että elämä on arvokas ja 
että on oikein tehdä hyvää. 

Lopuksi meidän on muis-
tettava piispainsynodi: Piis-
pat kaikkialta maailmasta 
kokoontuivat Jumalan sanan 
ympärille, joka oli pystytetty 
heidän keskelleen, Jumalan 
sanan ääreen, jonka suuri 

merkitys on löydettävissä 
pyhistä Kirjoituksista. Sen 
mikä on tullut meille arjes-
sa itsestäänselvyydeksi, sen 
me ymmärsimme uudes-
taan koko suuruudessaan: 
että Jumala puhuu, että hän 
vastaa meidän kysymyk-
siimme, että hän itse pu-
huu omana itsenään ihmis-
sanoissa ja me kuulemme 
häntä, kuulemalla tunnem-
me hänet ja voimme oppia 
ymmärtämään häntä. Ja että 
hän astuu meidän elämääm-
me ja muovaa sitä; että me 
voimme astua ulos omasta 
elämästämme hänen armon-
sa avaruuteen. Siten meille 
tuli uudestaan selväksi, että 
Jumala puhuu sanassaan jo-
kaiselle yksityiselle meistä, 
jokaisen sydämelle: Jos sy-
dämemme herää ja avaa si-
säisen kuulomme, silloin voi 
jokainen oppia kuulemaan 
juuri hänelle tarkoitetun sa-
nan. Mutta juuri silloin kun 
me kuulemme Jumalaa niin 
henkilökohtaisesti, kun hän 
puhuu jokaiselle meistä, me 
tunnemme myös, että hänen 
sanansa on olemassa, jotta 
me tulisimme toistemme 
yhteyteen, jotta pääsisimme 
ulos siitä mikä on pelkästään 
omaamme. Tämä sana on 
muovannut yhteistä histori-
aamme ja muovaa edelleen-
kin. Siten meille on tullut 
uudestaan selväksi, että me 
voimme ymmärtää sanan 
- juuri siksi, että se on niin 
henkilökohtainen - oikein 
ja kokonaan vain ”meissä”, 
Jumalan perustamassa yh-
teisössä, tietäen aina, että 
emme koskaan voi ammen-
taa sitä täysin tyhjiin, että sil-
lä on aina uutta sanottavaa 
jokaiselle sukupolvelle. Me 
olemme ymmärtäneet, että 
Raamatun kirjoitukset ovat 
syntyneet aivan tiettyinä 
aikoina ja siinä mielessä ne 
ovat lähinnä kirja menneil-
tä ajoilta. Mutta me olemme 
nähneet, että sen sana ei jää 
menneisyyteen ja sulkeudu 
sinne, vaan että Jumala aina 
lopulta puhuu nykyajassa ja 
että me vasta silloin olemme 
todella kuulleet Raamattua, 
kun löydämme Jumalan ny-
kyisyyden, joka nyt kutsuu 
meitä. 

Lopuksi oli tärkeää ko-
kea, että kirkossa on yhä 
helluntai - se tarkoittaa, että 
kirkko puhuu monilla kielil-
lä eikä ainoastaan ulkoises-
sa mielessä siten, että maa-
ilman kaikki suuret kielet 
ovat siinä edustettuina, vaan 

myös syvemmässä mielessä 
siten, että Jumalan ja maail-
man tuntemisen moninaiset 
tavat, kulttuurien rikkaus, 
ovat siinä läsnä, ja ennen 
muuta ihmisenä olemisen 
avaruus ja siitä lähtien Ju-
malan sanan avaruus tulee 
siinä esiin. Tosin me olem-
me myös oppineet, että hel-
luntai on aina vielä tulossa, 
yhä vielä täyttymättä: Yhä 
vielä on lukuisia kieliä, jot-
ka odottavat Jumalan sanan 
tulemista Raamatussa. Kos-
kettavia olivat myös koko 
maailman  maallikoiden 
monet todistukset, heidän, 
jotka eivät ainoastaan elä 
Jumalan sanaa todeksi vaan 
myös kärsivät sen tähden. 

Oli arvokasta, että eräs 
rabbi puhui Israelin pyhis-
tä Kirjoituksista, jotka ovat 
myös meidän pyhiä kirjoi-
tuksiamme. Tärkeä hetki sy-
nodille ja myös koko kirkon 
tielle oli se, että patriarkka 
Bartolomeos avasi meille or-
todoksisesta traditiosta kä-
sin Jumalan sanaa mieleen 
painuvalla tavalla.

Nyt me toivomme, että 
synodin antamat kokemuk-
set ja ajatukset vaikuttaisi-
vat kirkon elämään: henki-
lökohtaiseen pyhien Kirjoi-
tusten tutkimiseen, niiden 
selittämiseen liturgiassa ja 
katekeesissa samoin kuin 
tieteelliseen tutkimukseen; 
että Raamattu ei jäisi men-
neisyyden sanaksi vaan 
että sen elävyyttä ja ajan-
kohtaisuutta luettaisiin ja 
avattaisiin sen merkitysten 
ja ulottuvuuksien koko laa-
juudessa. 

Jumalan sanan ja Juma-
lan itsensä ajankohtaisuutta 
tänä historian hetkenä käsit-
telivät myös tämän vuoden 
pastoraaliset matkat: niiden 
varsinainen tarkoitus oli pal-
vella tätä ajankohtaisuutta. 
Kirkko tulee julkisuudessa 
esiin, ja samalla usko ja sen 
mukana kysymys Jumalas-
ta. Tämä uskon julkisuus 
koskee samalla niitä kaikkia, 
jotka yrittävät ymmärtää us-
kon ajankohtaisuutta ja siinä 
vaikuttavia voimia. Erityi-
sesti Maailman nuorten päi-
vät ilmiönä on aina sellaisten 
analyysien kohteena, jotka 
haluavat ymmärtää tällaista 
nuorisokulttuuria. Autrali-
assa ei ole koskaan ollut niin 
paljon ihmisiä eri maanosis-
ta kuin Nuorten päivillä, 
ei edes olympialaisissa. Ja 
vaikka etukäteen pelättiin, 
että suuri nuorisojoukko 

voisi aiheuttaa järjestyshäi-
riöitä, lamauttaa liikenteen, 
vaikeuttaa jokapäiväista 
elämää, saada aikaan väki-
valtaisuutta ja mahdollistaa 
huumeiden käyttöä, tämä 
kaikki osoittautui perusteet-
tomaksi. Kyseessä oli ilon 
juhla, joka lopulta tempasi 
mukaansa vastaanhangoit-
televatkin: lopulta kukaan 
ei tuntenut itseään uhatuk-
si. Päivistä tuli juhla kaikil-
le, niin, vasta silloin voitiin 
oikein kokea, mitä juhla on: 
tapahtuma, jossa kaikki ovat 
kuin itsensä ulkopuolella, 
tuolla puolen ja juuri siten 
itsensä ja toistensa. Mitä siis 
oikeastaan tapahtuu Maail-
man nuorten päivillä? Mit-
kä voimat vaikuttavat niillä? 
Yleiset analyysit pitävät nii-
tä modernin nuorten kult-
tuurin yhtenä varianttina, 
eräänlaisena kirkollisena 
muotona rockfestivaaleja, 
joissa paavi on tähtenä. Us-
kon kanssa tai ilman uskoa 
nämä juhlat ovat perustal-
taan kuitenkin samat, ja ku-
ten uskotaan, kysymys Ju-
malasta voida siten sivuut-
taa. On myös katolisia ääniä, 
jotka ovat tämän suuntaisia 
ja jotka pitävät koko päiviä 
suurena ja kauniina spek-
taakkelina, jolla kuitenkin 
uskon ja evankeliumin ajan-
kohtaisuuden kannalta on 
ajallemme vain vähän mer-
kitystä. Päivät voivat olla 
juhlallisen ekstaasin hetkiä, 
jotka kuitenkin lopulta jättä-
vät kaiken ennalleen eivätkä 
pysty muovaamaan elämää 
syvemmältä. 

Sitä mikä on erityistä 
näissä päivissä ja niiden 
ilossa, niiden yhteyttä luo-
vassa voimassa ei siten 
kuitenkaan pystytä selit-
tämään. Ennen kaikkea on 
tärkeä huomata, että Maa-
ilman nuorten päivät eivät 
muodostu vain yhdestä vii-
kosta, jolloin ne ovat koko 
maailman julkisesti nähtä-
vänä. Niille johtaa pitempi 
ulkoinen ja sisäinen tie. Risti 
vaeltaa Jumalanäidin kuvan 
kanssa maasta toiseen. Usko 
tarvitsee omalla tavallaan 
näkemistä ja koskettamista. 
Ristin kohtaaminen, sen kos-
kettaminen ja kantaminen, 
tulee sisäiseksi kohtaami-
seksi hänen kanssaan, joka 
ristillä kuoli meidän puoles-
tamme. Kohtaaminen ristin 
kanssa muistuttaa nuoria 
ihmisiä sisäisesti Jumalasta, 
joka tahtoi tulla ihmiseksi ja 
kärsiä meidän kanssamme. 

Paavin puhe kuurialle jouluksi (22.12.2008)
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Ja me näemme naisen, joka 
on annettu meille Äidiksi. 
Juhlalliset Nuorten päivät 
muodostavat vain koho-
kohdan pitkällä tiellä, jota 
kuljetaan yhdessä toisten 
kanssa ja Kristuksen kans-
sa. Australiassa muodostui 
pitkä ristintie kaupungin 
halki päivien kohokohdaksi 
- eikä lainkaan sattumalta. 
Se kokosi vielä kerran yh-
teen sen, mitä oli nähty jo 
edellisinä vuosina, ja viitta-
si siihen mikä yhdistää mei-
tä kaikkia: Jumalaan joka 
rakastaa meitä ristille asti. 
Niinpä paavi ei ole tähti, 
jonka ympärillä kaikki pyö-
rii. Hän on kokonaan ja vain 
sijainen. Hän viittaa toiseen, 
joka on meidän keskelläm-
me. Sen tähden juhlallinen 
liturgia on lopulta kaiken 
keskipiste, koska siinä ta-
pahtuu se, mitä me emme 
pysty aikaansaamaan mutta 
mitä aina odotamme. HÄN 
on läsnä. HÄN astuu mei-
dän keskellemme. Taivas on 
auennut ja se valaisee maan. 
Se tekee elämästä iloisen ja 
avoimen ja yhdistää mei-
tä toisiimme tavalla, jota ei 
voi verrata rockfestivaalien 
ekstaasiin. Friedrich Nietz-
sche on sanonut: ”Ei ole 
taidonnäyte järjestää juhlat, 
vaan se että löytää ihmiset, 
jotka iloitsevat niistä.” Ilo 
on Raamatun mukaan Py-
hän Hengen hedelmä (Gal. 
5:22). Tämä hedelmä oli 
Sydneyn päivillä runsaas-
ti havaittavissa. Niin kuin 
ristin vaeltaminen edeltää 
Maailman nuorten päiviä, 
niin sitä seuraa myös jatko. 
Luodaan ystävyyssuhteita, 
jotka kannustavat toisenlai-
seen elämäntapaan ja kanta-
vat sitä sisältä päin. Suurten 
päivien syvin tarkoitus ei 
kuitenkaan ole se, että ystä-
vyyssuhteita syntyy ja nii-
den mukana myös uskolle 
elintilaa maailmassa, tilaa, 
joka on myös toivon ja ele-
tyn rakkauden paikka. 

Ilo Pyhän Hengen hedel-
mänä - nyt olemme päässeet 
Sydneyn päivien keskeiseen 
teemaan, joka oli Pyhä Hen-
ki. Haluaisin vielä kerran 
katsoa taaksepäin ja yh-
teenvetona kertoa, millaista 
opastusta teema antoi. Jos 
pidetään silmien edessä Raa-
matun ja tradition antamaa 
todistusta, voidaan helpos-
ti löytää neljä ulottuvuutta 
teemasta Pyhä Henki. 

(1) Ensiksi on toteamus, 
jonka kohtaamme luomis-
kertomuksen alussa. Se 
kertoo Luoja-Hengestä, 
joka liikkuu vesien yllä, luo 
maailman ja uudistuu jatku-

vasti. Usko Luoja-Henkeen 
on kristillisen uskontunnus-
tuksen oleellista sisältöä. Se 
tosiasia, että materia pitää 
sisällään matemaattisen ra-
kenteen, on täynnä henkeä, 
ja on se perusta, jolla moder-
ni luonnontiede lepää. Vain 
koska materia on ymmärret-
tävällä tavalla rakennettu, 
voi meidän henkemme tulki-
ta sitä ja aktiivisesti muoka-
ta sita uudelleen. Se tosiasia, 
että tämä ymmärrettävä ra-
kenne tulee samalta Luoja-
Hengeltä, joka on antanut 
hengen myös meille, tuo 
mukanaan myös tehtävän 
ja velvollisuuden. Uskossa 
luomiseen on syvin perusta 
vastuullemme maasta. Se ei 
ole yksinkertaisesti meidän 
omaisuuttamme, jota  voim-
me käyttää hyödyksemme 
etujemme ja toiveittemme 
mukaan. Se on lahja Luo-
jalta, joka on luonut sen 
sisäiset lait ja antanut siten 
meille ohjeet olla hänen luo-
makuntansa hoitajia. Se että 
maa, kosmos, kuvastaa Luo-
ja-Henkeä, tarkoittaa myös, 
että sen ymmärrettävät ra-
kenteet, jotka         matemaat-
tisen järjestyksensa vuoksi 
tulevat myös kokeellisesti 
käsitettäviksi, pitävät sisäl-
lään myös eettisen ohjeen. 
Henki, joka on muokannut 
sen, on enemmän kuin ma-
tematiikkaa - hän on itse Hy-
vyys, joka luomisen kielellä 
ohjaa meitä oikean elämän 
tietä. 

Koska usko Luojaan on 
olennainen osa kristillistä 
uskontunnustusta, kirkko 
ei voi eikä saa tyytyä siihen, 
että se osoittaa pelastuk-
sen sanoman uskovilleen. 
Kirkko kantaa vastuuta luo-
makunnasta, ja tämä vas-
tuu sen on myös julkisesti 
näytettävä. Kysymys ei ole 
vain maan, veden ja ilman 
puolustamisesta luomistyön 
lahjoina, jotka kuuluvat kai-
kille. Kirkon on myös suo-
jeltava ihmistä oman itsensä 
tuhoamiselta. Tarvitaan siis 
jonkinlaista ihmisen ekolo-
giaa oikein ymmärrettynä. 
Se, että kirkko puhuu ihmi-
sen luonnosta miehenä ja 
naisena ja vaatii tämän luo-
misjärjestyksen kunnioitta-
mista, ei ole vanhentunutta 
metafysiikkaa. Siinä on to-
dellakin kysymys uskosta 
Luojaan ja luomakunnan 
äänen kuulemisesta, jonka 
sivuuttaminen olisi ihmisen 
itsensä tuhoamista ja siten 
Jumalan oman työn tuho-
amista. Se, mitä käsitteellä 
”gender” monesti sanotaan 
ja tarkoitetaan, merkitsee 
lopulta juuri ihmisen eman-

sipoitumista luomakun-
nasta ja Luojasta. Ihminen 
haluaa itse tehdä itsensä ja 
päättää itse omista asiois-
taan. Mutta silloin hän elää 
totuudenvastaisesti, Henki-
Luojaa vastaan. Sademetsät 
tarvitsevat suojeluamme, 
se on totta, mutta suojelua 
ei tarvitse sen vähempää 
ihminen itsekään luotuna. 
Häneen on kirjoitettu sano-
ma, joka ei ole vapautemme 
vastakohta vaan joka mer-
kitsee sen edellytystä. Sko-
lastiikan suuret teologit ku-
vasivat avioliittoa, miehen 
ja naisen elinikäistä liittoa, 
luomisen sakramentiksi, 
jonka Luoja itse asetti ja jon-
ka Kristus sitten - luomisen 
sanomaa muuttamatta - toi 
pelastushistoriaan uuden 
liiton sakramentiksi. Kir-
kon julistustehtävään kuu-
luu todistus Henki-Luojas-
ta luonnon kaikkeudessa 
ja erityisesti myös Jumalan 
kuvaksi luodun ihmisen 
omassa luonnossa. Siitä kat-
soen pitäisi lukea uudestaan 
myös kiertokirje ”Humanae 
vitae”: paavi Paavali VI:lle 
siinä oli kysymys rakkau-
den puolustamisesta kulu-
tustavaraksi muuttunutta 
seksuaalisuutta vastaan, 
tulevaisuuden puolustami-
sesta nykyhetken ylenmää-
räisen korostuksen sijaan ja 
ihmisen luonnon puolusta-
misesta sen manipuloimista 
vastaan. 

(2) Vielä muutama lyhyt 
viitaus pneumatologian 
muihin ulottuvuuksiin. Jos 
Luoja-Henki näyttäytyy lä-
hinnä kaikkeuden vaikene-
vassa suuruudessa, henki-
sessä struktuurissaan, usko 
kertoo meille sen hämmäs-
tyttävän asian, että tämä 
Henki puhuu myös niin sa-
notusti ihmiskielellä, on as-
tunut historiaan ja historiaa 
muovaavalla voimalla on 
myös puhuva Henki, Sana, 
joka kohtaa meidät Vanhan 
ja Uuden testamentin kirjoi-
tuksissa. Mitä se meille mer-
kitsee, sen on pyhä Ambro-
sius ilmaissut ihmeellisesti 
eräässä kirjeessään: ”Tällä-
kin hetkellä, kun luen juma-
lallisia Kirjoituksia, Jumala 
käyskentelee paratiisissa” 
(ep. 49, 3). Raamattua luke-
malla me voimme samalla 
tavoin tänäänkin kulkea 
Jumalan paratiisissa ja koh-
data siellä vaeltavan Juma-
lan: Australiassa vietettyjen 
Maailman nuortenpäivien 
teeman ja piispainsynodin 
teeman välillä on syvä si-
säinen yhteys. Molemmat 
teemat ”Pyhä Henki” ja  
”Jumalan sana” kuuluvat 

yhteen. Raamattua lukemal-
la me opimme myös, että 
Kristus ja Pyhä Henki ovat 
toisistaan erottamattomat. 
Kun Paavali dramaattisesti 
kärjistäen sanoo: ”Herra on 
Henki” (2 Kor. 3:17), näky-
ville ei tule vain kuin taus-
talle Pojan ja Pyhän Hengen 
yhteys Kolminaisuudessa 
vaan ennen kaikkea heidän 
pelastushistoriallinen yk-
seytensä: Kristuksen kärsi-
myksessä ja ylösnousemuk-
sessa rikkoutuu pelkän kir-
jaimellisuuden verho ja esiin 
astuu nyt puhuvan Jumalan 
nykyisyys. Kristuksen kans-
sa Raamattua lukemalla 
opimme kuulemaan Pyhän 
Hengen ääntä ihmissanois-
sa ja löytämään Raamatun 
ykseyden. 

(3) Näin olemme päässeet 
jo pneumatologian kolman-
teen ulottuvuuteen, joka pe-
rustuu Kristuksen ja Pyhän 
Hengen toisistaan erotta-
mattomuuteen. Ehkä kau-
neimmin se näkyy pyhän 
Johanneksen kertomuksessa 
Ylösnousseen ensimmäises-
tä ilmestymisestä opetuslap-
sille: Herra puhalsi oppilait-
tensa päälle ja lahjoitti heille 
siten Pyhän Hengen. Pyhä 
Henki on Kristuksen hen-
käys. Ja niin kuin Jumalan 
henkäys luomisen aamuna 
teki savesta elävän ihmi-
sen, niin hyväksyy Kristuk-
sen henkäys meidät Pojan 
olemisen yhteyteen, tekee 
meistä uuden luomuksen. 
Sen tähden Pyhä Henki saa  
meidät sanomaan Pojan 
kanssa: ”Abba, Isä!” (Joh. 
20:22; Room. 8:15).

(4) Siten selviää kuin it-
sestään neljänneksi ulot-
tuvuudeksi Hengen ja kir-
kon yhteys. Paavali kuvaa 
Ensimmäisessä kirjeessä 
korinttilaisille (1 Kor. 12) ja 
Roomalaiskirjeessä (Room 
12) kirkkoa Kristuksen ruu-
miiksi ja sellaisena Pyhän 
Hengen elimistöksi, jossa 
Pyhän Hengen lahjat muo-
vaavat yksittäiset jäsenet 
eläväksi kokonaisuudeksi. 
Pyhä Henki on Kristuksen 
ruumiin henki. Tämän ruu-
miin kokonaisuudessa me 
löydämme tehtävämme, 
elämme toisiamme varten ja 
toistemme avulla, syvimmil-
tään eläen hänen kauttaan, 
joka on elänyt ja kärsinyt 
meidän kaikkien puolesta ja 
joka Henkensä kautta vetää 
meitä luokseen Jumalan las-
ten ykseyteen. ”Tahdotko si-
näkin elää Kristuksen Hen-
gestä? Siis pysy Kristuksen 
ruumiissa”, sanoo Augusti-
nus siihen (Joh. 26:13). 

Niin Pyhää Henkeä kä-

sittelevä teema, joka kan-
natteli Australiassa viettyjä 
päiviä  ja taustalla myös 
synodin viikkoja, tekee nä-
kyväksi kristillisen uskon 
koko laajuuden, joka johtaa 
luomakuntaa kohtaan tun-
nettavasta vastuusta ja ihmi-
sen luomisensa mukaisesta 
olemisesta aina Raamattuun 
ja Kristuksessa tapahtuvaan 
pelastushistoriaan ja siitä 
edelleen elävään yhteyteen 
kirkossa, sen järjestykseen ja 
vastuisiin, samoin kuin kir-
kon avaruuteen  ja vapau-
teen, jotka saavat ilmauk-
sensa karismojen lukuisuu-
dessa, aivan kuin on hellun-
tain kuvauksessa monista 
kielistä ja kulttureista. 

Juhlaan kuuluu ilo, olem-
me sanoneet. Juhlan voi jär-
jestää, iloa ei. Sen saa vain 
lahjaksi, ja sitä on annettu 
meille runsain määrin, ja 
siitä me olemme kiitollisia. 
Niin kuin Paavali tunnistaa 
ilon Hengen hedelmäksi, 
niin myös Johannes evan-
keliumissaan liittää Hengen 
ja ilon toisiinsa. Pyhä Hen-
ki lahjoittaa meille ilon, ja 
hän on ilo. Ilo on lahja, jossa 
kaikki muut lahjat yhdisty-
vät. Se on ilmaus onnesta, 
harmoniasta oman itsemme 
kanssa, joka voi tulla vain 
harmoniasta Jumalan ja hä-
nen luomakuntansa kanssa. 
Ilon olemukseen kuuluu, 
että se säteilee, että sitä levi-
tetään eteenpäin.

Kirkon missionaarinen 
henki ei ole muuta kuin in-
toa välittää muille sitä iloa, 
joka on annettu meille.

Minun pyyntöni vuoden 
loppuessa on, että se ilo olisi 
meissä aina elävänä ja niin 
säteilisi maailman ahdin-
koon.  

Kiitän sydämellisesti tei-
tä kaikesta työstänne ja vai-
vannäöstänne ja toivotan 
teille kaikille runsaasti tätä 
Jumalalta tulevaa iloa uu-
delle vuodelle. 

Tämän pyynnön jätän 
Neitsyt Marian, jumalallisen 
armon Äidin, esirukousten 
haltuun ja pyydän häneltä 
ilon täyttämää joulua ja rau-
haa Herrassa. Täten annan 
teille kaikille ja Rooman 
kuurian suurelle perheel-
le sydämestäni apostolisen 
siunauksen. 

Paavi Benedictus XVI
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti hen-
rik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 mis-
sa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä 
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, 
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

17.1. la 11.00 messu ranskaksi ja kirkkokahvit, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

18.1. su Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 9.45 
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoos-
sa, 18.00 iltamessu

20.1. ti 14.00 seniorit: messu ja kokoontumi-
nen

24.1. la 15.30-17.30 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

26.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

31.1. la 11.00–13.45 uskonnonopetus ensikom-
muuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

2.2. ma Herran temppeliintuominen (kyntti-
länpäivä): 18.00 messu, 19.00 avioliittokurssi 
seurakuntasalissa

7.2. la 11.00 messu ranskaksi ja kirkkokahvit, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.45 lat/rans-
ka, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

9.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

14.2. la 11.00 pappiskandidaattien admissio kir-
kossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 
18.00 iltamessu

diaspoRa
Porvoo: 18.1., 15.2. su 16.00
Tikkurila: 25.1. su 16.00 

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. 
Kotisivu maria.catholic.fi.

La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suo-
meksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, kirkkokah-
vit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English, 
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), su 18.00 iltamessu. Ma, ke 7.30 aamu-
messu, 13.30 messu, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la 
9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to 
ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to, pe, la 
17.30–18.00, su 9.30-9.50. Confessions Tues., 
Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.9.55.

17.1. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-
tilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 
18.00 iltamessu

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 
iltamessu

18.1.-25.1. Kristittyjen ykseyden rukousviikko: 
su 18.1. ekumeeninen kirkkovaellus Espoossa, 

su 25.1. ekumeeninen rukousvaellus Helsin-
gissä

19.1. ma Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 7.30 
messu suomeksi, 13.30 messu suomeksi

24.1. la 9.30 aamumessu, 18.00 iltamessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 mes-

su suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass 
in English, 18.00 iltamessu, 19.00 messu viet-
namiksi

31.1. la 9.30 aamumessu, 18.00 iltamessu
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 mes-

su suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 18.00 iltamessu

2.2. ma Herran temppeliintuominen (kyntti-
länpäivä): 7.30 aamumessu, Huom. ei messua 
klo 13.30

7.2. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-
tilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 
18.00 iltamessu

8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.00 iltamessu

10.2. ti 18.30 seurakuntaneuvoston kokous
14.2. la 9.30 aamumessu, 10.00-14.00 opetus 

vahvistuksen sakramenttia varten Englantilai-
sessa koulussa, 18.00 iltamessu

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 
iltamessu

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/Mass in English 
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

17.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.15 maalauskerho

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English 

20.1. ti 19.00 teologinen opintopiiri
24.1. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu 
Eurajoella, 18.30 Mass in English

27.1. ti 19.00 informaatiokurssi
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu 
latinaksi

3.2. ti 19.00 miestenpiiri
6.2. pe 18.00 messu Porissa
7.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 
Mass in English

10.2. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

13.15 maalauskerho
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English

diaspoRa
Ahvenanmaa: 24.1. la 10.00
Eurajoki: 25.1., 8.2. su 14.00
Pori: 6.2. pe 18.00

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
 Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. 
Kotisivu olavi.catholic.fi.

Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 ado-
raatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti 
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio, 
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraa-
tio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli 
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mu-
kaan. Confessions on Wednesdays and Sundays 
30 mins before Mass and on request.

17.1. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish, 17.00 messu Mikkelissä

19.1. ma Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 18.00 
messu

24.1. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa

25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish, 17.00 messu Kuopiossa

28.1. ke 14.00 seniorien tapaaminen
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 pää-

messu
2.2. ma Herran temppeliintuominen  (kynttilän-

päivä): 18.00 messu
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

13.2. pe 18.00 messu Kiteellä
14.2. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 

messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish, 18.30 messu Kajaanissa

diaspoRa 
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 

14.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 11.00 (uskonnonopetus 
klo 9.45)

Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 15.2., 
15.3., 5.4., 10.5. su 18.30

Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 13.2., 13.3., 
3.4., 8.5. pe 18.00

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma-
ninkatu 8): 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5. su 
17.00 

Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20): 18.1. su 17.00, 28.2., 28.3., 25.4., 
23.5. la 15.00

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11): 
24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5. la 11.00 (uskon-
nonopetus klo 9.45)

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 14.2., 
14.3., 4.4., 9.5. la 16.00

uskonnonopetus
17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5. klo 9.00

senioRit:
28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5. klo 14.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu 
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, 
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat 
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Var-
sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 17.30 eku-
meeninen hartaus, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

19.1. ma Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 18.00 
juhlamessu

24.1. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

2.2. ma Herran temppeliintuominen (kynttilän-
päivä): 7.30 juhlamessu

7.2. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-

lish
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

diaspoRa
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 1.2., 1.3. 

su klo 15.00.
Kokkola (Katariinankatu 3): 22.2. su 16.00 

(Oravankatu 29): 25.1., 22.3. su 19.00 (Huom. 
aika!)

Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoher-
ralta): 24.1. la 13.00, 28.2. la 18.30, 12.4. su 
17.00

Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 
28.2., 21.3. la 12.00, 13.4. ma 9.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 25.1. su 12.00, 22.2. su 12.00, 22.3. su 12.00, 
13.4. ma 12.00

Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seura-
kuntasali, Lakeuden risti): 17.1., 14.2., 14.3., 
4.4. la 16.00

Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45): 
24.1., 28.2., 21.3. la 16.00, 13.4. ma 16.00

Seurakuntamme papit viettävät messuja myös 
Kristiinankaupungissa ja Korsnäsissä. Lisätietoja 
kirkkoherralta.

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: 
Sampo 800015-1888441. 

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) 
päämessu  kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka 
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. 
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00 mes-
su, 15.00 ekumeeninen tapaaminen Kouvolan 
keskuskirkossa 

19.1. ma Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 18.00 
juhlamessu

22.1. to 18.00 iltamessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 18.00 mes-

su
29.1. to 18.00 iltamessu
1.2. su Herran temppeliintuominen (kynttilän-

päivä): 11.00 juhlamessu
5.2. to 18.00 iltamessu
6.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00 mes-

su
12.2. to 18.00 iltamessu
14.2. la 13.00 perhemessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00 mes-

su

diaspoRa
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 

12): 25.1., 22.2. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruunun-

maankatu 3): 8.2. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.2. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 18.1., 15.2. klo 

12.00

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 7.2. klo 14.00-16.00
Kouvola: 14.2. klo 11.00-13.00, messu klo 

13.00 

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. 
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 il-
tamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke, 

Seurakunnat



Fides 01/2009 – 9

la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. 
La 11.00 sakramenttiopetus. Rippitilaisuus pe 
17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja 
sopimuksen mukaan.
 
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 Mass 

in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Tor-
niossa

25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 Mass 
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raa-
hessa

1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 Mass 
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Tor-
niossa

8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 Mass 
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Ro-
vaniemellä

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 Mass 
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Tor-
niossa

diaspoRa
Muurola: 20.2. la 16.00
Tornio (Kirkkokatu 13): 18.1., 1.2., 15.2. su 

17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.1., 22.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.2. su 17.30

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. 
Fax 09-5885157. Sähköposti katekeesi@cat-
holic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna 
arkisin 10-16. 

KESKUKSET

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-
335793, fax 019-335892. Sähköposti stellama-
ris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00 
ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä mes-
su on klo 7.30.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa 
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja 
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja 
muusta toiminnasta www.studium.fi.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti cari-
tas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Ohjelma keväällä 2009
Verksamhetskalender för våren 2009

Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, 
Ritarik. 3 b A, Helsinki. Möteslokal är Studium 
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilai-
suudet ovat avoimia kaikille./ Öppet för alla.  

Torstaina 15.1. klo 18.30:  ”Pahojen ihmisten 
hyvyyden liike - Helsinki Missio”, toiminnan-
johtaja Olli Valtonen/”Onda människors god-
hetsrörelse – Helsinki Mission”, Olli Valtonen 
på finska 

Keskiviikkona 28.1. klo 18.00 Messu AC:n 
suojeluspyhimyksen Tuomas Akvinolaisen 
kunniaksi, minkä jälkeen n. klo 18.30 Hannu 
Salmelan esitelmä ”P. Tuomas Akvinolaisen 
käsitys kardinaalihyveistä” / Mässa kl. 18.00 
med anledning av AC:s skyddspatron Thomas 
av Aquinos festdag, därefter ca. kl. 18.30 Han-
nu Salmelas föredrag på finska: ” Thomas av 

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (2) ajalle  
13.2.-8.3. on toimitettava viimeistään 30.1.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Aquinos uppfattning om kardinaldygderna”. 
HUOM.  PÄIVÄ! / OBS.  DAGEN! 

Torstaina 19.2. kl. 18.30: Veli  Brian Bricker, OP, 
puhuu englanniksi  aiheesta ”Jesus as the In-
carnation of Divine Indiscriminate Welcome” 
./ Föredrag av Br. Brian Bricker, OP, på engels-
ka ”Jesus as the Incarnation of Divine Indisc-
riminate Welcome” 

Keskiviikkona 18.3. klo 18.30: Dosentti Andreo 
Larsenin esitelmä ”Paavalin jäljissä Roomas-
sa”/ Doc. Andreo Larsen på finska: ”I Paulus 
fotspår i Rom” HUOM. PÄIVÄ! /OBS. DA-
GEN! 

Torstaina 16.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsu-
taan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. 
klo 18.30 VTM Katja Torres-Airava puhuu 
aiheesta ”Immigrants’ Adaption in Finland” 
(Maahanmuuttajien viihtyvyys Suomessa) / 
Torsdagen 16.4. kl.18.00 sammankallas AC:
s medlemmar till årsmöte. På årsmötet be-
handlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. 18.30 
SVM Katja Torres-Airava: ”Immigrants’ Adap-
tion in Finland” 

Lauantaina 16.5. teemme retken yhdessä P. Hen-
rikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa 
Sipooseen ja Porvooseen. Tarkemmat tiedot 
julkistetaan Fidesissä kevään aikana./Den 16 
maj gör vi en ufärd med St. Henriks sällskap 
och Teresa-föreningen till Sibbo och Borgå . 
Programmet publiceras i Fides under våren

Birgittalaissääntökunnan 
maallikko-oblaatit

Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaattien 
kuukausikokous pidetään Turun luostarissa pe 
30.1.09 klo 16.30 alkaen.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English. St. 
Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at 18.00:

January 20; February 3, 17;
March 3, 17, 31;  April 14, 28;

May 12, 26

All students and young adults and others in-
terested in the Catholic Faith, welcome! After-
wards, a nice get-together. Many other activi-
ties as well. Confession during Rosary.

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen 
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, 
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pääasiassa 
p. Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSIN-
KI. Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello 
17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen 
vuoden mukainen fransiskaaninen hetkiruko-
us ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin. 
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika 
päättyy marraskuussa.

kevät 2009

61.	toimintavuosi	Suomessa.	Marraskuussa	29.11.	
on	30	vuotta	p.	Franciscuksen	julistamisesta	luon-
nonsuojelun	taivaalliseksi	suojelijaksi.

14.1. Liettuassa pidetyn Baltian maiden koko-
uksen satoa

18.2. Elokuva p. Franciscuksesta, 2. osa
18.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Francis-

cuksen esimerkin mukaan
Pitkäperjantai 10.4., pääsiäispäivät 12.-13.4.
15.4. Alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
13.5. EUFRA-aihe. Kevään viimeinen kokous
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransis-

kaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä. 
Vietämme messua kukin omassa seurakun-
nassamme

Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivä-
lissä

 Gregorius-yhdistys
Societas	Sancti	Gregorii	Magni 

Kotisivu www.sanctis.net. Sähköposti sum-
morum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Hei-
ramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP. 

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper 
(17.30-17.45) maanantaisin Pyhän Henrikin ka-
tedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Tapahtumat

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella Studium Cat-
holicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. seuraavina 
päivinä klo 18.30.
 
19.1. Arne Nevanlinna: Marie
16.2. Eila Pennanen: Pyhä Birgitta
30.3. Dante Alighieri: Helvetti
14.4. Le Clezio, vuoden 2008 nobelisti  HUOM! 
PÄIVÄ!
11.5. Robert Sabatier: Kesän lapset
 
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet kirjojen ys-
tävät! 

Maanantaiklubi
Pyhän Marian seurakuntasalissa maanantaisin 
klo 14.00. Messu kirkossa alkaa klo 13.30

19.1. Marjatta Jaanu-Schröder: Yayasan Penghi-
burin tuki ry:n toiminta indonesialaisen las-
tenkodin hyväksi 

26.1. Kahvila 
2.2. Matti Andelin: aihe auki. Ruusukkorukous 

(ei messua) 
9.2. Kahvila 
16.2. Pikkusisar Leila: ”Mahdottomuuksien 

mestari” 
23.2. Isä Kazimierz: Paasto 
2.3. Kahvila. Ruusukkorukous (ei messua) 

Klubi on avoin kaikille. Tulkaa viihtymään yh-
dessä.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 09-
3403795. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM. 
Adoration on Monday at 17:30

Teresa ry.
Teresat kokoontuvat kevätkaudella tiistaisin 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun 
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. Terve-
tuloa mukaan kaikki entiset ja uudet Teresat 
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun 
ja työiltojen merkeissä. 

Tiistaina 20.1.2009 Maria Ngyuen kertoo ja val-
mistaa kanssamme mm. kevätrullia ja mauk-
kaita kala/lihakääryleitä, lopuksi nautimme 
pöydän antimista 

Tiistaina 3.2.2009 Työilta 
Tiistaina 17.2.2009 Vuosikokous ( ei vaaleja). 

Isä Teemu Sipon esitelmä: Miten voin rakastaa 
vihamiestäni? Keskustelua. 

Tiistaina 3.3.2009 Työilta 
Lauantaina 21.3.2009 Kirpputorin valmistelu
Sunnuntaina 22.3.2009 Kirpputori 
Tiistaina 12.5.2009 Kevätjuhla 

SEKALAISTA

SENIORIT
Tiistaina 20.1. kello 14.00 messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalissa. 

Tervetuloa!	

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Avioliittokurssi 2009 

P. Henrikin seurakuntasalissa 
klo 19.00 

2. helmikuuta 
16. helmikuuta 
2. maaliskuuta 
16. maaliskuuta 
30. maaliskuuta 

Marriage Course 2009 

St. Henry’s parish hall 
at 7.00 PM 

2nd of February 
16th of February 
2nd of March 
16th of March 
30th of March



10 – Fides 01/2009

Ekumenia

Kristityt ja kirkot eri puolilla maailmaa elävät hyvin erilaisissa 
tilanteissa ja olosuhteissa. Toiset elävät vauraudessa, toiset 
köyhyydessä. Joidenkin kirkkojen olemassaolo on uhattuna, 
kun taas toiset elävät ympäröivän yhteiskunnan suosimina. 
Kaikkia kristittyjä yhdistää ekumeeninen baasis, usko Jeesuk-
seen Kristukseen ja kolmiyhteiseen Jumalaan. Valitettavasti 
kaikille kristityille on todellisuutta myös Kristuksen opetus-
lasten keskinäinen hajaannus.
 Vuoden 2009 Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukous-
viikon aineiston ovat valmistaneet Korean kirkkojen ja yh-
teisöjen edustajat. Korealaiseen tilanteeseen on jo vuosikym-
menten ajan kuulunut maan ja kansan kahtia jakautuneisuus. 
Tämän todellisuuden läsnäolo on selvästi havaittavissa kore-
alaisen työryhmän teema- ja tekstivalinnoissa. Suomalainen 
tilanne on toisenlainen. Meillä ei ole ongelmana kansallinen 
kahtiajako, mutta kristittyjen hajaannus on meidänkin mur-
heemme ja tuskamme. Suomen Ekumeeninen Neuvosto liit-
tyy maailmanlaajuiseen rukoukseen tänäkin vuonna ja tarjoaa 
kansainvälisen aineiston suomen- ja ruotsinkielellä kirkkojen 
ja kristillisten yhteisöjen käyttöön rukousviikon tapahtumia 
varten.
 Ekumeeniselle rukousviikolle valittu kansainvälinen ja eng-
lanninkielinen teema on Hesekielin kirjan 37. luvun jakeen 17 

loppuosa: That they may become one in your hand. Suomeksi: 
Että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvak-
si.
 SEN:n hallitus on suomenkielistä otsikkoa valitessaan pyr-
kinyt löytämään teeman, joka vielä paremmin sopisi suoma-
laiseen tilanteeseen. Johdata meidät yhteen on rukoukselli-
nen teema. Se on myös aihe, joka osuu ekumenian ytimeen. 
Suomenruotsalaiseksi teemaksi on valittu För oss samman. 
Sveriges Kristna Råd (SKR) on valinnut teemaksi: För sam-
man dem. Tämän vihkosen ruotsinkielinen osuus on saatu 
käyttöön SKR:sta.
 Rukousviikko alkaa tammikuun 18. päivänä, jolloin vie-
tetään myös vuoden ensimmäistä rukouspäivää. Tasavallan 
presidentin allekirjoittamassa rukouspäiväjulistuksessa on 
esillä kaksi teemaa: ilmastonmuutokseen ja lapsen oikeuksiin 
liittyvät kysymykset. Kumpikin niistä on tärkeä ja ajankoh-
tainen asia, ja molemmissa katse suuntautuu tulevaisuuteen. 
Meidän tulee kristittyinä ja kirkkoina pitää esillä näitä teemo-
ja, yhdessä toimia paremman tulevaisuuden rakentamiseksi 
ja yhdessä rukoilla Jumalan luomakunnan ja luotujen puoles-
ta.
 Rukousviikon aineisto englanniksi ja ruotsiksi on kokonai-
suudessaan luettavissa internetissä: www.ekumenia.fi. 

Rukousviikon 
raamatinteksti

Hesekiel 37:15–23

Minulle tuli tämä Her-
ran sana: ”Ihminen, ota 
puusauva ja kirjoita sii-
hen: ’Juuda ja häneen 
liittyneet israelilaiset.’ 
Ota sitten toinen sauva ja 
kirjoita siihen, Efraimin 
sauvaan: ’Joosef ja hä-
neen liittyneet Israelin 
heimot.’ Aseta ne toisten-
sa jatkeeksi, niin että ne 
kädessäsi yhdistyvät kuin 
yhdeksi ja samaksi sau-
vaksi. Kun maanmiehesi 
sanovat sinulle: ’Kerro 
meille, mitä tällä tarkoi-
tat’, anna heille vastaus: 
Näin sanoo Herra Juma-
la: Minä otan Joosefin ja 
hänen johtamiensa Israe-
lin heimojen sauvan, sen, 
joka on Efraimin hallussa, 
ja liitän sen Juudan sau-
van jatkeeksi, yhdistän 
ne kädessäni yhdeksi ja 
samaksi sauvaksi. ”Sau-
vojen, joihin sinä kirjoi-
tat, tulee olla kädessäsi 
niin, että maanmiehesi 
näkevät ne, ja sinun tu-
lee sanoa heille: Näin sa-
noo Herra Jumala: Minä 
otan israelilaiset niiden 
kansojen keskeltä, joiden 
sekaan he ovat joutuneet, 
minä kokoan heidät joka 
taholta ja tuon heidät 
omaan maahansa. Siinä 
maassa, Israelin vuorilla, 
minä teen heistä yhden 
kansan. Heillä kaikilla 
on oleva hallitsijanaan 
yhteinen kuningas, enää 
he eivät elä kahtena kan-
sana eivätkä kahden ku-
ninkaan alaisina. He eivät 
enää myöskään saastuta 
itseään epäjumalillaan ja 
iljettävillä patsaillaan ei-
vätkä paljoilla rikkomuk-
sillaan. Minä pyyhin pois 
heidän syntinsä ja rikko-
muksensa, minä puhdis-
tan heidät, ja heistä tulee 
minun kansani ja minä 
olen heidän Jumalansa.

Vuoden 2009 kristittyjen yk-
seyden rukousviikko versoo 
Korean kirkkojen kokemuk-
sista. Jakaantuneen valtion 
keskellä kirkot ovat käänty-
neet hakemaan innoitusta 
profeetta Hesekieliltä, joka 
hänkin eli murheellisen ja-
kautuneessa kansakunnassa 
ja toivoi kiihkeästi kansansa 
yhdistyvän.
 Hesekiel oli sekä profeet-
ta että pappi, jonka Jumala 
kutsui nuoressa 30 vuo-
den iässä. Hesekieliin, joka 
työskenteli vuodesta 594 
vuoteen 571 eKr., tekivät 
suuren vaikutuksen kunin-
gas Josian vuonna 621 eKr. 
aloittamat uskonnolliset ja 
poliittiset uudistukset. Ku-
ningas Josia oli yrittänyt 
pyyhkiä pois Juudaa aiem-
min hallinneen Assyrian 
tuhoisan perinnön uudis-
tuksilla, jotka palauttivat 
voimaan lain ja sallivat jäl-
leen Israelin Jumalan aidon 
palvelemisen. Mutta Josian 
kuoltua taistelussa hänen 
poikansa kuningas Jojakim 
vannoi uskollisuutta Egyp-
tille, ja lukuisien jumalien 
palvonta kukoisti. Profee-
tat, jotka rohkenivat arvos-
tella Jojakimia, vaiennettiin 
julmasti: Uria teloitettiin ja 

Jeremia karkotettiin maasta. 
Babylonialaisten valloitettua 
maan ja tuhottua temppelin 
vuonna 587 eKr. kansakun-
nan johtajat ja ammatinhar-
joittajat – mukaan luettuna 
nuori Hesekiel – vangittiin 
ja vietiin Babyloniaan. Siellä 
Hesekiel arvosteli yhdessä 
Jeremian kanssa ”profeet-
toja”, jotka herättivät totuu-
denvastaisia toiveita; sen 
vuoksi he joutuivat muiden 
maanpaossa olevien israe-
lilaisten vihamielisyyden ja 
halveksunnan kohteiksi.
 Mutta niinkin suuren 
kärsimyksen keskellä He-
sekielin rakkaus kansaansa 
kohtaan syveni. Hän arvos-
teli johtajia, jotka toimivat 
vastoin Jumalan käskyjä, 
ja pyrki johtamaan kansan 
takaisin Jumalan luo, koros-
taen Jumalan uskollisuutta 
liittoaan kohtaan sekä Ju-
malan kansan sisäistä yh-
teenkuuluvuutta. Mikä tär-
keintä: Hesekiel ei tuossa 
näennäisen toivottomassa 
tilanteessa joutunut epä-
toivon valtaan, vaan julisti 
toivon sanomaa: Jumalan al-
kuperäinen tarkoitus Juma-
lan kansan uudistamisesta 
ja ykseydestä voisi vieläkin 
toteutua. Ponnisteluissaan 

Hesekiel sai rohkeutta kah-
desta näystä; ensimmäinen 
on tuttu näky laaksosta 
täynnä kuivia luita, jotka 
Jumalan Hengen vaikutuk-
sesta heräsivät eloon (Hes. 
37:1–14).
 Tämän vuoden rukous-
viikon aineisto perustuu 
Hesekielin toiseen näkyyn 
kahdesta puusauvasta ver-
tauskuvina niille kahdelle 
kuningaskunnalle, joihin 
Israel oli jakautunut. Kum-
mankin kuningaskunnan 
(kaksi alun perin kahdesta-
toista pohjoisessa ja kym-
menestä etelässä) heimojen 
nimet on kirjoitettu puusau-
voihin, jotka liitetään jälleen 
yhteen (Hes. 37:15–23).
 Hesekielin mukaan kan-
san jakautuminen heijasti 
sen syntisyyttä ja Jumalasta 
vieraantumista – ja oli sen 
seurausta. Kansoista voisi 
jälleen tulla yksi, jos ne luo-
puisivat synneistään, kään-
tyisivät ja palaisivat Juma-
lan luo. Loppujen lopuksi 
Jumalan ihmiset yhdistää 
kuitenkin Jumala puhdis-
tamalla, uudistamalla ja va-
pauttamalla heidät heidän 
hajaannuksestaan. Hesekie-
lille ykseys ei ole pelkästään 
aiemmin hajaantuneiden 

ryhmien yhdistymistä; se 
on pikemminkin uusi luo-
minen, uuden kansan synty-
mä, minkä tulisi olla toivon 
merkkinä muille kansoille ja 
itse asiassa koko ihmiskun-
nalle. Toivon teema ilmais-
taan toisessakin tekstissä, 
joka on mieluinen Korean 
kirkoille. Ilmestyskirjan 21. 
luvun jakeet 3–4 viittaavat 
Jumalan kansan puhdistu-
miseen, todellisen rauhan 
ilmentämiseen, sovintoon ja 
ykseyteen, jonka voi löytää 
sieltä, missä Jumala asuu: 
”Hän asuu heidän luonaan, 
ja heistä tulee hänen kan-
sansa. Jumala itse on hei-
dän luonaan, ja hän pyyhkii 
heidän silmistään joka aino-
an kyyneleen. Kuolemaa ei 
enää ole, ei murhetta, vali-
tusta eikä vaivaa - -” 
 Juuri nämä raamatulliset 
teemat – ykseys Jumalan 
tarkoituksena hänen omalle 
kansalleen; ykseys Jumalan 
lahjana, mutta keskustelua 
ja uudistumista edellyttäen; 
ykseys uutena luomisena; 
ja toivo siitä, että Jumalan 
kansa vielä kerran olisi yhtä 
– ovat innoittaneet Korean 
kirkkoja vuoden 2009 ru-
kousviikon aineiston tuot-
tamisessa.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston aineistoa:

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.2009

Johdata meidät yhteen

Rukouspäivän raamatullinen teema
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Hesekiel 37:15-23

Herrens ord kom till mig: 
Människa! Tag en trästav 
och skriv på den: ”Juda 
och israeliterna, hans för-
bundna.” Tag sedan en 
annan trästav, den som 
tillhör Efraim, och skriv 
på den: ”Josef och alla is-
raeliter, hans förbundna.” 
För samman dem så att 
de blir en enda stav i din 
hand. När dina landsmän 
ber dig förklara vad detta 
betyder skall du svara 
dem: Så säger Herren 
Gud: Jag tar den stav som 
tillhör Efraim och som av-
ser Josef och Israels stam-
mar, hans förbundna, 
och lägger Judas stav in-
till den. Jag gör dem till 
en enda stav i min hand. 
Trästavarna som du har 
skrivit på skall du hålla 
fram så att folket ser dem. 
Säg sedan: Så säger Her-
ren Gud: Jag skall hämta 
israeliterna hos de folk 
som de har kommit till, 
jag skall samla in dem 
från alla håll och föra dem 
till deras eget land. I detta 
land, på Israels berg, gör 
jag dem till ett enda folk, 
och de skall alla lyda un-
der en enda kung. Aldrig 
mer skall de vara två folk, 
aldrig mer skall de delas i 
två kungariken. De skall 
sluta att orena sig med 
sina avgudabilder och 
vidriga beläten och med 
alla sina brott. Jag skall 
rädda dem ur den trolös-
het som de har gjort sig 
skyldiga till, och jag skall 
göra dem rena. Så skall 
de vara mitt folk, och jag 
skall vara deras Gud.

Kristna och kyrkor på olika håll i världen lever i mycket olika 
situationer och under olika omständigheter. Somliga är rika, 
andra fattiga. Vissa kyrkor lever under hot, medan andra är 
väl sedda av samhället. Alla kristna förenas av en ekumenisk 
basis, tron på Jesus Kristus och en treenig Gud. Tyvärr är 
också Kristi lärjungars inbördes splittring en verklighet för 
alla kristna. 

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2009 har sam-
manställts av representanter för kyrkor och kristna samfund 
i Korea. Tudelningen av det koreanska folket har varit känne-
tecknande för situationen i Korea i tiotals år. Denna verklighet 
märks tydligt i de val av texter och teman som den koreanska 
arbetsgruppen gjort. Den finländska verkligheten är annor-
lunda. Vi har inte problem med en tudelning av folket, däre-
mot orsakar splittringen mellan de kristna också problem och 
smärta för oss.

Ekumeniska Rådet i Finland ansluter sig också i år till den 
världsvida bönegemenskapen och erbjuder ett internationellt 
material för de finsk- och svenskspråkiga kyrkorna och sam-
funden med tanke på böneveckans program.

Det internationella och engelskspråkiga temat för den eku-

meniska böneveckan är hämtat ur Hesekiel 37:17: That they 
may become one in your hand, på svenska: För samman dem 
så att de blir en enda stav i din hand.

ERF:s styrelse har i valet av finskt tema strävat efter en or-
dalydelse som bättre passar den finländska situationen. För 
oss samman är en bön i sig. Det är också en bön som visar 
på kärnan i ekumeniken. Det finlandssvenska temat är För 
oss samman. Sveriges Kristna Råd (SKR) har valt temat För 
samman dem. Detta häftes svenska del används med SKR:s 
tillåtelse.

Böneveckan inleds den 18 januari då också den första na-
tionella böndagen firas. Republikens president har underteck-
nat den traditionella böndagsdeklarationen som lyfter fram 
två olika teman: klimatförändringen och barnens rättigheter. 
Vartdera temat är viktigt och aktuellt och båda tar sikte på 
framtiden. Vi bör som kristna och kyrkor lyfta fram dess frå-
gor, vi bör tillsammans verka för en bättre framtid och be för 
Guds för skapelse och allt skapat.

Böneveckans material på engelska och svenska finns att läsa 
på internet: www.ekumenia.fi. 

Böneveckan för kristen en-
het 2009 har rötter i kyrkor-
nas erfarenhet i Korea, en 
erfarenhet som präglats av 
nationens delning. Kyrkor-
na har hämtat inspiration 
hos profeten Hesekiel, som 
också levde i en tragiskt de-
lad nation och som längtade 
efter sitt folks enande. 
 Efter Babylons invasion 
och templets förstörelse i 
Jerusalem år 587 f Kr var 
Hesekiel bland dem som 
fördes i fångenskap till Ba-
bylon. Liksom Jeremia var 
han öppen i sin kritik mot de 
falska profeterna, som spred 
orealistiskt hopp. Han fick 
därför utstå motstånd och 

förakt från sina landsmän 
i exilen. Men han framhöll 
Guds trofasthet som grund 
för hopp och förnyelse, och 
att Guds folk skulle kunna 
enas. 
 Hesekiel fick två visio-
ner som gav honom styrka. 
Den första visionen är mest 
känd, om de förtorkade be-
nen som får liv igen genom 
att fyllas av Guds ande. (Hes 
37:1-14) 
 Materialet till denna böne-
vecka bygger på den andra 
visionen, om två stavar som 
symboler för uppdelningen 
av Israel i ett Nordrike och 
ett Sydrike. ”För samman 
dem … ” (Hes 37:15-23) 

 Enligt Hesekiel var fol-
kets uppdelning en följd av 
deras synd och bortvändhet 
från Gud. De skulle kunna 
bli ett folk igen genom att 
ångra sin synd och åter-
vända till Gud. Men dju-
past är det Gud som förenar 
sitt folk genom att rena och 
förnya dem och befria dem 
från deras söndring. Denna 
förening innebär egentligen 
ett nyskapande, födelsen av 
ett nytt folk som ett hoppets 
tecken för andra folk, ja för 
hela mänskligheten. 
 Hoppets tema uttrycks 
också i en annan text som 
betyder mycket för kyrkor-
na i Korea: ”Se, Guds tält 

står bland människorna, 
och han skall bo ibland dem, 
och de skall vara hans folk, 
och Gud själv skall vara hos 
dem, och hans skall torka 
alla tårar från deras ögon. 
Döden skall inte finnas mer, 
och ingen sorg och ingen 
klagan och ingen smärta 
skall finnas mer.” (Upp 21:3-
4) 
 Kristna kan i Hesekiels vi-
sion se en föraning om vad 
Kristus kom att ge, nytt liv 
genom att besegra döden, i 
lydnad för Guds frälsande 
vilja. På korset för han oss 
samman.

Böneveckans bibliska tema

Material från Ekumeniska Rådet i Finland:
Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18.-21.1.2009

För oss samman

HELSINGISSä Pyhän Henrikin katedraalissa 
on ekumeeninen vesper sunnuntaina 18.1. klo 17. 
Keskiviikkona 21.1. klo 18 on tuomiokirkon kryp-
tassa keskustelu- ja rukoushetki, johon osallistuu 
myös isä Antoine Lévy OP. Perjantaina 23.1. klo 18 
isä Donbosco Thomas on mukana Vanhan kirkon 
tilaisuudessa ”International Ecumenical Prayer”.

EsPOOssA on katolinen rukoushetki Haukikap-
pelissa, Ukkohauentie 1, sunnuntaina 18.1. klo 17 
kirkkovaelluksen päätteeksi. Rukoushetken jäl-

keen keskustellaan pyhästä paavalista. Lauantai-
na 24.1. on luterilais-katolinen vesper Karakappe-
lissa, Karakalliontie 12. Rukoushetken jälkeen ilta-
teellä on mm. isä Kazimierz Lewandowski SCJ.

LOHJALLA isä Frans Voss SCJ pitää puheen Py-
hän Laurin kirkossa järjestettävän Johdata meidät 
yhteen -rukousillan yhteydessä sunnuntaina 25.1. 
klo 18.

TURUssA on ekumeeninen tuomasmessu tuo-
miokirkossa sunnuntaina 25.1. klo 18.

VANTAALLA isä Teemu Sippo SCJ on vieraana 
Tikkurilan kirkon sanajumalanpalveluksessa kes-
kiviikkona 21.1. klo 18 sekä Myyrmäen asemakap-
pelissa, Jönsaksentie 6, sunnuntaina 25.1. klo 18.

Täydellisempi ohjelmaluettelo on Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston sivuilla www.ekumenia.fi.

Ekumeenisen rukousviikon ohjelmaa
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Tiellä kohti  ykseyttä
 
Vuonna 1908 syntyi Yhdysvalloissa anglikaanisen papin Paul Watsonin 
aloitteesta kansainvälinen rukousviikko kristittyjen ykseyden puolesta, jota 
vietetään joka vuosi tammikuun 18.-25. päivänä. Ensi vuonna, vuonna 2010 
on toinen merkkipaalu ekumenian historiassa. Silloin juhlan aiheena on se, 
että 100 vuotta sitten Skotlannissa Edinburghissa syntyi nykyinen maail-
manlaajuinen ekumeeninen liike, jonka tavoite oli saada aikaan toimiva, 
näkyvä ykseys kaikkien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välillä. 

Edinburghin kokousta voimme pitää kansainvälisen rukousviikon ensim-
mäisenä hedelmänä. Tämä kokous ei ole vaikuttanut myönteisesti vain 
kristittyjen väliseen  yhteistyöhön lähetyskentällä, vaan myös ylipäänsä 
kristittyjen yhteyteen muilla aloilla. Paavi Johannes Paavali II antoi tunnustuksen 
tällä kehitykselle kiertokirjeessään Ut sint unum vuodelta 1995.

Edinburghin ekumeenisen kokouksen aloitteen tekijät olivat Skotlannin lähe-
tysseurat. Nämä kutsuivat muut englanninkieliset lähetysseurat yhteen kes-
kustelemaan heidän kanssaan Vapahtajan rukouksesta seuraajiensa puolesta, 
että he olisivat yhtä, niin kuin hän itse oli yhtä taivaallisen Isänsä kanssa, jotta 
maailma uskoisi (Joh. 17:20-23). Eri lähetysseurojen työntekijät olivat huolissaan 
lähetyskentällään juuri tästä  ykseyden puutteesta. He oivalsivat tämän olevan 
suurena esteenä itse lähetystyölle. Ajateltiin, miten kristikunnan todistus Jumalan 
rakkaudesta, sovinnon tarjouksesta ja anteeksiantamuksesta voisi olla uskottava 
esimerkiksi Afrikassa tai Aasiassa, kun eri lähetysseurat kilpailevat toistensa 
kanssa sieluista ja julistavat toistensa julistaman sanoman harhaopiksi. Kuinka 
sitten kristikunta voisi voittaa uudet kansat Jumalan valtakunnalle ja uudistaa 
maailman kasvot evankeliumin hengessä.

Todella ei ole mitään syytä erottaa ykseyden työtä eli ekumeniaa ja lähetystyötä 
toisistaan. Päinvastoin ne kuuluvat yhteen kuten saman perheen lapset. Nämä 
voivat keskenään riidellä vanhempiensa heille jättämästä perinnöstä, siitä, mikä 
osa kuuluu kullekin heistä. Mutta Kristuksen jättämä perintö ei ole jaettavissa. 
Hän itse on jakamaton aarre. Ei kukaan voi vaatia sitä itselleen tai iloita siitä yksin. 
Onhan vain yksi ruumis ja yksi Henki ja yksi toivo; yksi Herra ja yksi Isä . Jokaisen 
on tyydyttävä siihen osaan, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa (Ef. 4:1-7). 

Ykseyden klassilliset heikkouden syyt ovat tietämättömyyttä ja suvaitsematto-
muutta,  keskinäisen  kunnioituksen ja dialogin puutetta. Tästä on suuri vastuu 
kristikunnan eri johtajilla, mutta myös haaste kasvamiseen jokaisella kristityllä 
ruohonjuuritasolla. Meidän on oltava varovaiset puhuessamme muista kristilli-
sistä kirkkokunnista ja yhteisöistä, ettemme toistaisi harkitsematta vuosisatojen 
vanhoja ennakkoluuloja.  

Tilanteen korjaamiseksi perustettiin kaksi ekumeenista keskustelufoorumia, jotka 
jo monien vuosikymmenien aikana ovat tehneet arvokasta työtä.  Ensimmäinen  
työryhmä otti nimen Faith and Order ( Usko ja järjestys), toinen Life and Work 
(Elämä ja toiminta). Vuonna 1948 molemmat neuvottelukunnat liittyivät Amster-
damin kokouksessa yhteen ja sen tulos oli Kirkkojen maailmanneuvosto, jonka 
päämaja on Sveitsissä, Genevessä, ja sen jäseniä on mm. Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto kaikkine alajaostoineen, joiden työhön myös Katolinen kirkko Suo-
messa osallistuu. Tämä tietysti ei merkitse sitä, että ekumenian nimessä jokaisen 
jäsenen olisi luovuttava omasta identiteetistään, vaan että on etsittävä yhdessä 
muiden kanssa yhteisymmärrystä tällä hetkellä erottavissa kysymyksissä ja  iloit-
tava niistä syvistä kristillisistä arvoista, joita muualla pidetään arvossa.   

Kristilliset niin sanotut vapaat suunnat ja yhteisöt vuorollaan saivat oman eku-
meenisen neuvottelukunnan, jonka nimi on Evankelinen allianssi.

Viime vuosikymmenien aikana Kirkkojen maailmanneuvosto ja Evankelinen  
allianssi ovat lähestyneet toisiaan ja kaunis merkki siitä on, että esimerkiksi kym-
menen vuotta sitten kaikki Suomessa olevat lähetysseurat, mistä kirkkokunnasta 
tai kristillisestä yhteisöstä tahansa, muodostivat yhteisen ekumeenisen  lähetys-
neuvottelukunnan ja sitoutuivat keskinäiseen avunantoon ja välttämään väärin 
keinoin tehtyä käännytystyötä (proselytismi) lähetys- ja evankelioimistyössään.

Viime marraskuussa pidettiin Helsingissä jo toinen Suomen lähetysseurojen 
yhteinen neuvottelupäivä. Nyt päätettiin tiivistää entistä laajemmin yhteistyötä 
kaikkien  lähetysseurojen välillä.  

Vuonna 1952 Ruotsissa, Lundin paikallisessa ekumeenisessa kokouksessa annet-
tiin jäsenkirkoille ja yhteisöille ekumeenisen työn ohjenuoraksi suositus. Evanke-
lisluterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma painotti tätä suositusta avauspu-
heessaan Suomen lähetysseurojen toisessa  neuvottelussa  sanoen: ”Älkää tehkö 
enää yksin mitään, mitä tällä hetkellä jo hyvinkin voidaan tehdä yhdessä.”

Isä Tri, joka on Suomessa katolisen kirkon lähetysasioiden hoitaja, sai kunnian 
päättää tämän toisen ekumeenisen lähetysneuvottelupäivän rukouksella (ks. s. 5). 
Kun lopuksi kaikki läsnäolevat lausuivat yhdessä Herran rukouksen, rukouksen 
toinen pyyntö ”Tulkoon sinun valtakuntasi” sai erityisen merkityksen. Usein 
unohdetaan, että tähän  pyyntöön kuuluu myös se toivomus, että kaikki olisivat 
yhtä, jotta maailma uskoisi pelastuksen salaisuuteen.

 isä Frans  
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Med hjälp av den helige Thomas av Aquin

En ortodox 
abortläkares konversion
Den spanska dagstidningen “La 
Razón” har publicerat en artikel om 
den tidigare ”abortkämpen” Stojan 
Adasevic som plötsligt blev en iv-
rig abortmotståndare. Dessförinnan 
hade han utfört 48 000 aborter, ib-
land så många som 35 per dag. Nu är 
han den viktigaste pro-life-ledaren i 
Serbien efter att tidigare ha varit den 
mest anlitade abortläkaren i landet.

“Under den kommunistiska re-
geringen fick medicinstudenterna 
lära att abort inte var något annat än 
borttagandet av en vävnadsklump,” 
rapporterar tidningen. ”Ultralju-
dapparater som gör det möjligt att 
få se fostret infördes inte förrän på 
1980-talet, men detta fick honom inte 
att ändra mening. Men han började 
drömma mardrömmar.”

Adasevic beskriver sin konversion 
på följande sätt: ”Han drömde om en 
vacker äng full med människor som 
lekte och skrattade. De var mellan 4 
och 24 år gamla. Men när de fick se 
honom sprang de sin väg förskräck-
ta.  En man klädd i en svart-vit dräkt 
stirrade på honom i tystnad. Dröm-
men kom tillbaka varje natt och varje 
gång vaknade han badande i svett. 
En natt frågade han mannen i svart 
och vitt vem han var. ’Jag heter Tho-
mas av Aquino’, svarade mannen i 
drömmen.  Adasevic, som fått sin 
utbildning i kommunistiska skolor, 
hade aldrig hört om dominikaner-
nas stora helgon. Han visste inte vem 
mannen var.”

“Varför frågar du mig inte vilka 
dessa barn är?” frågade den helige 
Thomas av Aquino i drömmen Ada-
sevic.

“De är de barn som du dödade 
med dina aborter”, sade helgonet. 
“Adasevic vaknade helt förundrad 
och beslöt sig från den tiden att inte 
utföra flera aborter”, berättas det i 
artikeln.

“Samma dag kom en kusin till ho-
nom till sjukhuset med sin flickvän 
som var gravid i fjärde månaden. 
Hon önskade få sin nionde abort ut-

förd, något som var ganska vanligt 
på den tiden i de länder som tillhör-
de det sovjetiska blocket. Läkaren 
gick med på att utföra den. Istället 
för att ta ut fostret bit för bit, beslöt 
han att hugga upp det och ta ut det 
i en enda klump. Men babyns hjärta 
kom ut fortfarande bultande. Då in-
såg Adasevic att han hade dödat en 
mänsklig varelse.”

Efter denna upplevelse ”sade Ada-
sevic till sjukhuset att han inte längre 
ville utföra några aborter. Aldrig ti-
digare hade en läkare i det kommu-
nistiska Jugoslavien tagit ett sådant 
beslut. De halverade hans lön, sade 
upp hans dotter från hennes arbete 
och förbjöd hans son att komma in 
på universitetet.”

Efter flera år, under vilka man 
pressade honom att gå tillbaka till 
den tidigare sysslan och han var 
nära att ge upp, drömde han ännu 
en dröm om Thomas av Aquino.  

“Du är min vän, fortsätt på samma 
sätt,” sade mannen i den svart-vita 
klädnaden till honom.  Adasevic 
engagerade sig i pro life-rörelsen 
och lyckades få den jugoslaviska tv-
stationen att visa filmen  ’The Silent 
Scream’ av doktor Bernard Nathan-
son två gånger.

Adasevic har berättat sin historia 
för olika tidskrifter och tidningar i 
hela Östeuropa. Han har gått till-
baka till den ortodoxa tro som han 
omfamnade i sin barndom och har 
börjat studera Thomas av Aquinos 
skrifter.

“Thomas som var påverkad av 
Aristoteles skrev att det mänskliga 
livet börjar fyrtio dagar efter be-
fruktningen,” skrev Adasevic i en 
artikel. La Razón kommenterade att 
Adasevic “tror att helgonet kanske 
ville be om ursäkt för sitt misstag”. 
I dag fortsätter den serbiske läkaren 
att kämpa för de ofödda och deras 
rätt till liv.

KATT/CNA/KO
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”Pyhän Paavalin matkassa”

 Täysihoitohinta: à 110,- / sisarukset 100,- / isoset 55,- (ei sis. kuljetusta).
 Isoskoulutuksessa olleet pääsevät puolella hintaa, kun sitoutuvat auttamaan
 ohjelman toteuttamisessa. Paikkoja rajoitetusti - ilmoittautuneet saavat
 tarkemmat ohjeet. Lisätietoa: Katekeettinen keskus: 09-2416095 tai
 katekeesi@catholic.fi. Henkilötietojen lisäksi allergiat tai muut rajoitteet.
 ILOISTA YHDESSÄ OLOA TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.

Tervetuloa nuorten tapaamiseen!
Osoite: Vironkatu 6 A 12

KUTSUMME 16 - 20 VUOTIAAT (Lukiolaiset ja Ammattikoululaiset)

KESKUSTELEMAAN, RUKOILEMAAN SEKÄ OLEMAAN YHDESSÄ.
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  Lisätietoa:			

  Isä Frans Voss   Rakkauden Lähetyssisaret           
  puh. 040-5278746   puh. 09-3403795

Pyhän apostoli Paavalin juhlavuoden logo.

Usko ei saa olla rakkauden vastakohta
Paavin mielestä Lutherin idea vanhurskauttamisesta on totta, jos uskoa ei aseteta 
rakkauden vastakohdaksi.

Paavi Benedictus XVI sanoo, että 
Martti Lutherin oppi vanhurskautta-
misesta on oikea, jos uskoa ei pidetä 
rakkauden vastakohtana. 

Paavi sanoi näin keskiviikkona, 
marraskuun 19. päivänä 2008 yleis-
audienssilla, jonka aiheena oli pyhä 
Paavali. Pyhä isä käsitteli tuolloin 
apostolin opetusta vanhurskautta-
misesta. 

Paavi huomautti, että Paavalin 
kääntyminen Damaskon tiellä 
”muutti hänen elämänsä radi-
kaalisti: Hän alkoi pitää kaikkia 
ansioitaan, erittäin vilpittömän 
uskonnollisen karriäärinsä saa-
vutuksia ’tappiona’ verratessaan 
niitä Jeesuksen Kristuksen tunte-
misen suuruuteen”. 

”Juuri tämän henkilökohtaisen 
kokemuksensa tähden suhteesta 
Jeesukseen Paavali asettaa julista-
mansa evankeliumin keskeiseksi 
asiaksi tinkimättömän vastakkai-
suuden kahden vanhurskauteen 
vievän tien välille: toinen perustuu 
lain noudattamiseen, toinen poh-
jautuu Kristukseen uskomisen ar-
moon”, paavi sanoi. ”Valinta lain 
töille perustuvan vanhurskauden 
ja Kristukseen uskomiseen perus-
tuvan vanhurskauden välillä tu-
lee siten yhdeksi hallitsevaksi tee-
maksi kautta Paavalin kirjeiden.” 

Mitä on laki? 

Jotta ymmärtäisimme tämän Paa-
valin opetuksen, paavi jatkoi, 
”meidän täytyy selventää, mitä on 
’laki’, josta meidät on vapautettu 
ja mitä ovat ’lain teot’, jotka eivät 
tee vanhurskaiksi.” 

Paavi selittää: ”Jo Korintin seu-
rakunnassa esiintyi käsitys, joka 
on sen jälkeen monesti esiintynyt 
historiassa ja jonka mukaan ky-

symys oli moraalilaista, ja että kris-
tillinen vapaus merkitsi vapautta 
etiikasta. [...] On selvää, että tämä 
tulkinta on väärä: Kristillinen vapa-
us ei ole libertinismiä; vapaus, josta 
Paavali puhuu, ei ole vapautta hyvän 
tekemisestä.” 

Sen sijaan, paavi jatkoi, Paavalin 
tarkoittama laki on ”kokoelma eet-
tiseltä perustalta nousevia käyttäy-

tymistapoja aina riitteihin ja kult-
tuurisiin tapasääntöihin, jotka sisäl-
löllisesti määräsivät vanhurskaan 
ihmisen identiteetin — erityisesti 
ympärileikkaus, rituaalisesti puhdas 
ruoka ja yleinen rituaalinen puhta-
us, sapatin noudattamista koskevat 
säännöt, jne.”  

Nämä säännöt auttoivat säilyttä-
mään juutalaisen identiteetin ja us-

kon Jumalaan. Ne olivat ”puolustus-
tava kilpi, joka suojasi kallisarvoisen 
uskon perinnön”, paavi lisäsi. 

”Muuri Israelin ja pakanoiden vä-
lillä — sanoo Kirje efesolaisille — ei 
enää ollut välttämätön”, paavi jat-
koi. 

”Kristus suojelee meitä moniju-
malisuutta ja kaikkia sen erehdyk-
siä vastaan. Kristus yhdistää mei-

dät yhteen Jumalaan ja yhdessä 
Jumalassa. Kristus takaa meidän 
todellisen identiteettimme kult-
tuurien moninaisuudessa, ja hän 
tekee meistä vanhurskaita. Olla 
vanhurskas tarkoittaa yksinkertai-
sesti olemista Kristuksen kanssa 
ja Kristuksessa. Ja se riittää. Muut 
säännöt eivät enää ole tarpeelli-
sia.” 

Tämän tähden, paavi jatkaa, 
Lutherin ilmaisu ”yksin uskosta” 
on totta, ”jos uskoa ei aseteta lau-
peutta vastaan, rakkautta vastaan. 
Usko on Kristukseen katsomista, 
itsensä uskomista Kristuksen 
haltuun, liittymistä Kristukseen, 
muokkautumista Kristuksen kal-
taisuuteen, hänen elämänsä kal-
taisuuteen. Ja Kristuksen muoto 
ja elämä on rakkaus; siten uskomi-
nen on Kristuksen kaltaisuuteen 
muokkautumista ja astumista hä-
nen rakkauteensa.” 

”Paavali tietää,” paavi jatkaa, 
”että kaksinkertaisessa rakkau-
dessa Jumalaa ja lähimmäisiä koh-
taan täyttyy koko laki. Siten koko 
laki tulee noudatetuksi yhtey-
dessä Kristukseen, uskossa, joka 
synnyttää rakkautta. Me olemme 
vanhurskaita, kun astumme si-
sään Kristuksen yhteyteen, hänen, 
joka on rakkaus.”

KATT/VIS/Zenit
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Artikkeleita

Kirkon paras soitin
Monia Rooman kävijöitä on tuskastuttanut Pietarinkirkon musiikin taso. Yleisemminkin keskustelu kirkkomusiikin 
suunnasta ja kehityksestä käy maailmalla kiivaana. suomessa kaikki on pientä, mutta ehkäpä pieni huomio tästä 
aiheesta on silti paikallaan.

Suomessa katoliset seura-
kunnat ovat harvassa, ja 
sielläkään, missä ne sijaitse-
vat, ne eivät ole kovin koris-
teellisia. Koristeellisuuden 
vähäisyys ei ole pelkkää 
visuaalista vaisuutta vaan 
myös äänimaiseman ”ke-
veyttä”. Kirkkomme on 
köyhä, emmekä me esimer-
kiksi Helsinkiä lukuunotta-
matta voi esittää tai kuulla 
monipuolista urkumusiik-
kia kirkoissamme. Joku voi 
olla sitä mieltä, että parempi 
niin, mutta ehkä asiaa voisi 
miettiä vähän syvällisem-
minkin. 

Menneet vuosisadat tun-
netaan suurista kirkkotai-
teen saavutuksista. Ihmiset 
yli uskontokuntien tuntevat 
ja rakastavat monia kirk-
komusiikin mestariteoksia. 
Luostarimelodiat kaikuvat 
myös uskonnottomissa ko-
deissa tunnelman luojina. 
Näyttää siltä, että kaikkein 
vähiten arvostettuja ne ovat 
siellä, missä niiden oikea 
koti on: kirkossa itsessään. 

Käytäntö ja teoria

Miten tämä on mahdollis-
ta? Mikä on tehnyt kirkon 
liturgisen elämän kantavas-
ta tukirakenteesta, kirkko-
musiikista, halveksitun ja 
hyljeksityn? Mitä on tullut 
tilalle? Mistä tämä muutos 
kertoo? Vahvistihan kirkko 
kirkolliskokouksessa kirk-
kolaulun aseman, ei poista-
nut sitä.

”[K]irkkolaulu sanoihin 
yhdistyneenä muodostaa 
juhlallisen liturgian välttä-
mättömän osan” (Sacrosanc-
tum Concilium, 112). ”Litur-
ginen toiminta saa yleväm-
män muodon, kun jumalan-
palvelusta vietetään juhlal-
lisesti laulaen, vihkimyksen 
saaneiden avustaessa ja 
kansan aktiivisesti osallistu-
essa” (SC, 113). ”Kirkkomu-
siikin aarretta säilytettäköön 
ja vaalittakoon erittäin huo-
lellisesti. Kirkkokuorojen ta-

soa nostettakoon jatkuvasti 
varsinkin katedraaleissa” 
(SC, 114).

Mitä tämä kirkkolaulu, 
kirkkomusiikki sitten on? 
Meille latinalaisen kirkon 
katolilaisille, omaan litur-
giaamme parhaiten sopivaa 
kirkkomusiikkia on kirkol-
liskokouksen mielestä edel-
leen ja ehdottomasti gregori-
aaninen laulu: ”Kirkko tun-
tee gregoriaanisen laulun 
erityisesti roomalaiseen li-
turgiaan soveltuvana laulu-
tapana. Sillä olkoon siis etu-
sija liturgisissa toimituksis-
sa, mikäli muita näkökohtia 
ei tarvitse ottaa huomioon” 
(SC, 116). Myös polyfoninen 
musiikki saa kirkolliskoko-
uksen hyväksynnän, samoin 
urut: ”Urkuja pidettäköön 
latinalaisen Kirkon piirissä 
suuressa arvossa, koska tä-
män perinteisen musiikki-
instrumentin ääni pystyy 
lisäämään kirkollisiin me-
noihin ihmeellistä loistoa ja 
kohottamaan mielet Jumalaa 
ja taivasta kohti” (SC, 120).

Käytäntö ja teoria eivät 
aina kulje käsi kädessä. Ei-
vät tässäkään asiassa. Mutta 
loputtomasti käytännön ja 
kirkon selvästi ilmaiseman 
tahdon ja tarkoituksen vä-
listä kuilua ei voi levittää. 
Eihän kirkon liturgia ole 
ensi sijassa ihmisen itsensä 
toteuttamista vaan hänen 
osallistumistaan jumalalli-
seen toimintaan. Enemmän-
kin se siis kutsuu meitä mu-
kaan johonkin jo annettuun, 
valmiiksi katettuun, kuin 
seisoo tyhjänä odottamassa 
luovuutemme hedelmiä.

Valoa näkyvissä

Gregoriaanisen laulun, po-
lyfonian ja urkumusiikin 
tuntemus ja tuki eivät ole 
vielä, eivätkä enää, aivan 
yleisiä ilmiöitä. Valoa on 
kuitenkin näkyvissä. Eri 
puolilla Eurooppaa ja myös 
Yhdysvalloissa järjestetään 
entistä useammin näihin 

musiikkilajeihin perehdyttä-
viä kursseja. Mainitut kirk-
komusiikin lajit vahvistavat 
jälleen asemiaan kirkossa, 
seurakunta seurakunnalta. 
Uusia gregoriaanisia kuo-
roja perustetaan ja koulute-
taan, yhä useammin esite-
tään polyfonista musiikkia 
suurissa katedraaleissa ja 
pienemmissäkin kirkoissa, 
urkuja uskalletaan siellä 
täällä jälleen kunnostaa ja 
ottaa käyttöön, toivottavasti 
myös rakentaa siellä, missä 
niitä ei vielä ole.

On vaikea ajatella, että 
kirkon liturgian ilmeellä ja 
estetiikalla ei olisi merki-
tystä.  Ei ole samantekevää, 
millaisessa ympäristössä 
rukoilemme, millä tavalla 
osallistumme liturgiaan, 
minkälainen äänimaailma 
korviimme kirkossa kantau-
tuu. Salaisuudet, joita litur-
gia ilmentää, ovat koko ole-

massaolomme suurimmat ja 
vaikuttavimmat. Siksi mie-
livalta ja mielihalut vievät 

liturgian hakoteille. Kirkko 
uskoo viisaasti, että ruko-
uksen laki on myös uskon 
laki — lex orandi, lex credendi: 
se, miten me rukoilemme, 
vaikuttaa siihen, miten me 
uskomme; rukouksemme 
kuvastaa uskoamme. Siksi 
liturgian eri ulottuvuuksien 
eteen tehtävän työn täytyy 
ehdottomasti ammentaa 
voimansa ja innoituksensa 
kirkon opetusviran anta-

masta harkitusta esimerkis-
tä ja opastuksesta, ei lyhyt-
aikaisemmista trendeistä, 

häilyvistä ja vaihtuvista 
mielipiteistä.

Kirkon paras soitin

Summa summarum, vuosi-
satojen kuluessa latinalai-
nen kirkko on omaksunut 
liturgiaansa aivan erityisen 
laulutavan: gregoriaanisen 
laulun. Yhä tänäänkin kirk-
ko suosittaa sitä omimmaksi 

Santa Maria Maggiore -basilikan kastekappelin katon musiikkiaiheinen maalaus.

Vatikaanin II kirkolliskokous kirkkomusiikin tarkoituksesta: 

Jumalan kunnia ja uskovien pyhitys. 

Sacrosanctum Concilium, 112

”Toivon synodin isien esittämän pyynnön 
mukaisesti, että gregoriaanista laulua ar-
vostettaisiin riittävästi ja käytettäisiin roo-
malaisen liturgian omana lauluna.”

Paavi Benedictus XVI
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musiikikseen. Sen perusme-
lodiat on kohtuullisen help-
po oppia, sen sisältö seuraa 
tarkasti kunkin päivän li-
turgisia tekstejä ja se on, tie-
tyssä mielessä, riippumaton 
musiikkimakujen kirjosta. 
Se on tavallaan sisäänraken-
nettu liturgiaan. Lisäksi sen 
esittämiseen ei tarvita kallii-
ta instrumentteja.

Vähättelemättä urkujen 
merkitystä voitaneen sanoa, 
että ihmisääni, gregoriaa-
nisen laulun traditiossa, on 
paras soitin, joka kirkolle 
koskaan on annettu. Miks-
emme olisi siitä ylpeitä ja 
opettelisi uudelleen käyttä-
mään ja kuuntelemaan sitä? 

Marko Tervaportti

Lukijoilta

Lukijoilta

Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen 
kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksel-
la “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä 
ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. 
Toimitus varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa 
raamattupiiriä Apostolien teoista. 

Piirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 24. tammikuuta, 28. hel-
mikuuta, 14. maaliskuuta, 18. huhtikuuta ja 16. toukokuuta klo 
14–16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten luona, osoitteessa Vironkatu 
6 A 12, Kruununhaka. Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, 
mutta tiedusteluihin vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). 
Tervetuloa!

Santa Maria Maggiore -basilikan kastekappelin katon musiikkiaiheinen maalaus.

Pyhiinvaellus Italiaan:
Venetsia, Ravenna ja Assisi

19.-26.4.2009
Ekumeenisella, asiantuntijoiden opastamalla kahdeksan päivän matkalla tu-
tustumme Italian aarteisiin kolmessa merkittävässä kaupungissa: Venetsias-
sa, Ravennassa ja Assisissa. Venetsia– yhdellä sanalla sanoen– ainutlaatuinen. 
Ravenna, ”la Capitale del Mosaico”. Assisi– koko maailman rakastaman 
pyhimyksen kotikaupunki.

Ohjelmaa on runsaasti, mutta vapaata aikaakin on varattu. Pyhiinvaelluk-
sella keskitytään olennaiseen. Matkanjohtajina ortodoksinen piispa Arseni, 
katolinen kirkkoherra Kazimierz Lewandowski ja luterilainen pastori Antti 
Kruus.

Ensimmäiset kaksi päivää vietämme viehättävässä Venetsiassa. Hotelimme 
on Muranon saarella, josta matkaamme vesitse kohteisiimme San Marcoon 
ja Torcelloon.

Ravennaa varten on varattu myös kaksi kokonaista päivää. Hotellimme 
vanhan kaupungin keskustassa, josta kävelymatka katsomaan maailman 
kauneimpia mosaiikkeja.

Kolmas kaupunki on Assisi, Italian toiseksi tärkein pyhiinvaelluskohde Roo-
man jälkeen. Tutustumme perusteellisesti pyhän Franciscuksen basilikaan ja 
kiipeämme Monte Subasiolle.

Kotiinlähtöpäivänä pistäydymme vielä Roomassa pyhän Paavalin Basikas-
sa.

Kohteina muun muassa: Venetsia, San Marco; Torcello; Murano; Ravenna; 
Classe; La Verna; Assisi; Bas. di S. Francesco; Monte Subasio; Bas. di San 
Paolo
 
Matkan hinta n. 1500 €. Sisältää mm. Finnairin suorat lennot, bussikuljetuk-
set Venetsia-Ravenna-Assisi-Rooma, majoituksen kahden hengen huonees-
sa, Assisissa puolihoidon, runsaan ohjelman, opastuksen ja materiaalia. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 20.1. mennessä: Antti Kruus, 040 546 0844, 
sp@anttikruus.com

10 unohdettua faktaa
Amerikkalaisen kirkkomusiikin asiantuntijan Jeffrey 
Tuckerin lista kymmenestä uhohdetusta tosiasiasta:

1.  Musiikki messussa ei ole valinnanvaraista. Se ei ole makuasia, eikä 
mukava kuorrutus liturgian päällä. Liturginen musiikki sisältyy liturgian 
rakenteeseen teologisesti, melodisesti ja historiallisesti.

2.  Virret eivät ole osa messun rakennetta. Mikään ei messussa osoita, 
että nyt on aika laulaa vapaavalintainen virsi tai hengellinen laulu. Virret ja 
laulut ovat sallittuja, mutta tietyin rajoituksin, korvikkeita sille, mitä pitäisi 
laulaa. 

3.   Messun lauletut osat voi jakaa kolmeen ryhmään: messun ordinarium-
osat, jotka ovat samat viikosta viikkoon, messun proprium-osat, jotka 
vaihtuvat päivittäin, ja papin laulamat osat, mukaan lukien vuoroterveh-
dykset. 

4.  Messun musiikki on löydettävissä kolmesta kirjasta: Kyrialesta, joka 
on kansalle, Gradualesta, joka on kuorolle, ja Missalesta, joka on papin 
kirja. 

5.  Gregoriaanisen laulun puolesta puhuminen ei tarkoita ainoastaan lati-
nankielisten laulujen suosimista kansankielisten tilalla, koska hymnit joka 
tapauksessa ovat vain osa gregorianiikkaa. Kyse on kokonaisvaltaisesta 
lauletun messun suosimisesta lausutun messun sijaan ja messun oman 
musiikin suosimisesta korvikkeiden sijaan. 

6.  Pedagogiset lähtökohdat eivät ole messun musiikin ensisijainen priori-
teetti. Ei ole välttämätöntä, että kaikki paikalle kokoontuneet aina ja heti 
”ymmärtäisivät sanat”.

7.  Messun musiikki ei vaadi urkuria, pianistia, kitaristia tai mikrofoneja yms. 
Se vaatii ihmisäänen, joka on ensisijainen liturginen instrumentti.

8.  Vatikaanin toinen kirkolliskokous oli ensimmäinen ekumeeninen kir-
kolliskokous, joka päättäväisesti määritteli gregorianiikalle ensisijaisen 
paikan. ”Ecclesia cantum gregorianum agnoscit ut liturgiae romanae 
proprium: qui ideo in actionibus liturgicis, ceteris paribus, principem 
locum obtineat.” Tämä koskee myös tilanteita, joissa gregoriaanista lau-
lua ei resurssien ja taidon puutteen vuoksi voida toteuttaa. Se säilyy silti 
ideaalina. 

9.  Gregorianiikan ja aktiivisen messuun osallistumisen välillä ei ole ristirii-
taa. Vatikaanin toinen kirkolliskokous toivoi että kansankielinen virsilaulu 
vähenisi ja laulettu messu kukoistaisi. Täysimittainen aktiivinen messuun 
osallistuminen tarkoittaa, että on uskovien varassa tehdä osansa laule-
tussa messussa eli laulaa ne osat, jotka kuuluvat kansalle. 

10.  Ensimmäinen paavillinen musiikkia koskeva määräys on vuodelta 95 
pyhältä Clemensiltä. Hän kielsi maallisen musiikin liturgiassa ja painotti, 
että kirkko on pyhän musiikin paikka. Kaikki tämän jälkeen tulevat mää-
räykset ovat vain variaatioita tästä teemasta.

http://www.newliturgicalmovement.org/ (31.10.2007)

42. Vieton tavassa (ars celebrandi) liturgisella laululla on 
ensiarvoinen asema. Pyhä Augustinus sanoo aivan oikein 
kuuluisassa saarnassaan, että ”uusi ihminen laulaa uutta 
laulua. Laulaminen on ilon ilmaus, ja, jos asiaa pohdimme, 
rakkauden ilmaus”. Jumalan kansa, joka on kokoontunut 
liturgiaan, laulaa Jumalan ylistyksiä. Kaksituhatvuotisen 
historiansa aikana kirkko on luonut ja edelleen luo mu-
siikkia ja lauluja, joissa tulee esiin uskon ja rakkauden 
rikas perintö. Tätä perintöä ei saa hukata. Siinä määrin 
kuin on kysymys liturgiasta, emme tietenkään voi sanoa, 
että kaikki laulut olisivat yhtä hyviä. Yleistä improvisaa-
tiota tai sellaisten musiikkilajien käyttämistä, jotka eivät 
kunnioita liturgian merkitystä, tulee välttää. Liturgian 
osana laulun tulisi olla hyvin integroitunut vieton ko-
konaisuuteen. Sen takia kaiken — tekstien, musiikin ja 
toimituksen — pitäisi olla sopusoinnussa sen salaisuuden 
kanssa, jota vietetään, samoin kuin riitin rakenteen ja litur-
gisen ajan kanssa. Lopulta, kunnioittaen erilaisia tyylejä 
ja suuresti kunnianarvoisia eri traditioita, toivon synodin 
isien esittämän pyynnön mukaisesti, että gregoriaanista 
laulua arvostettaisiin riittävästi ja käytettäisiin roomalai-
sen liturgian omana lauluna.

Paavi Benedictus XVI: 
Synodinjälkeinen apostolinen kehotuskirje 

Sacramentum Caritatis. 2007.
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Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakunta-
salissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 
00140 Helsinki klo 18.30 – 20.30. Seuraavat kurssi-illat:

26.1.  Neitsyt Maria ja pyhät,  isä Teemu Sippo SCJ
9.2.  Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat,  isä Manuel Prado
23.2.  Sakramentit – kaste ja vahvistus,  isä Teemu Sippo SCJ
9.3.  Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu,  isä Kazimierz Le-

wandowski SCJ
23.3.  Eukaristia,  isä Kazimierz Lewandowski SCJ
6.4.  Kirkon liturgia – kirkkovuosi,  isä Teemu Sippo SCJ
20.4.  Avioliitto,  isä Wieslaw Swiech SCJ
4.5.  Pappeus,  isä Teemu Sippo SCJ
18.5.  Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt, sisar Marta Koltko SJK

Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kurssin järjestävät 
Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset seurakunnat. Lisätietoja 
arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. Kurssi jatkuu 18.5.2009 saakka.

In English

WEEK OF PRAYER FOR 
CHRIsTIAN UNITY 
That they may become one in your hand (Ezek 
37: 17)

Annual brochure jointly prepared and pub-
lished by the Pontifical Council for Christian 
Unity and the Commission on Faith and Order 
of the World Council of Churches.

The Week of Prayer for Christian Unity 2009 
is rooted in the experience of the churches in 
Korea. In their context of national division the 
churches have turned for inspiration to the 
prophet Ezekiel, who also lived in a tragically 
divided nation and longed for the unity of his 
people. The biblical theme is based on Ezekiel 
37: 15-28.

The theological theme

In the year 2009, Christians around the world 
will pray for unity: “that they may be one in 
your hand” (Ezekiel 37: 17). Ezekiel – the name 
meaning “God makes him strong” – was called 
upon to give his people hope in the desper-
ate religious and political situation following 
the fall and occupation of Israel, and the exile 
of many of its people. The local group from 
Korea found that the text of Ezekiel offered 
some compelling parallels to their own situ-
ation within a divided country and for a di-
vided Christendom. Ezekiel’s words give them 
hope that God will gather God’s people again 
into one, calling them God’s own, and blessing 
them to make them a mighty people. A new 
ultimate hope is born: that God will create a 
new world. Just as in the text of Ezekiel, where 
sinfulness is seen in all its ramifications of the 
people being defiled through their idolatry 
and transgressions, so too with the sinfulness 
of the disunity of Christians, which has caused 
great scandal in today’s world. 

In the reading of this text from the Old Tes-
tament, Christians may reflect on how we 
may understand its application to our own 
situation of division. In particular we see how 
God is the one who restores unity, reconciles 
people, and brings a new situation into be-
ing. The role of Israel united, forgiven and 
purified becomes a sign of hope for all the 
world. As noted above, this prophecy of the 
two sticks of wood joined into one is the sec-
ond prophecy to be found in Ezekiel 37. The 
first, which is probably more familiar to the 
churches, is that of the dry bones which come 
to life again through the action of God’s Spirit. 
In both prophecies God is seen to be the origi-
nator of life, of a new beginning. In the first 
prophecy God’s Spirit is the spirit of life. In 
the second, God himself brings about unity, 
reconciliation and peace within a divided na-
tion. In other words, new life is given through 
the union of the two divided parts. Christians 
may see in this a prefiguration of what Christ 
will bring about, namely new life which comes 
through conquering death, in obedience to 
God’s salvific will. 

From the two pieces of wood which form his 
cross, Jesus reconciles us to God; with this, 
humanity is infused with new hope. In spite 
of our sinfulness, in spite of our violence and 
wars, in spite of the disparity between rich and 
poor, in spite of our abuse of creation, in spite 
of disease and suffering, in spite of discrimina-
tion, and in spite of our disunity and divisions, 
Jesus Christ - through his outstretched hands 
on the cross - embraces all of creation and of-
fers us God’s shalom. In his hands we are one, 
as we are drawn to him who is lifted up on the 
cross. From the situation of a country which is 
divided, but has the will to overcome not only 

political divisions but also divisions among 
Christian churches, the Korean churches pro-
pose the theme for the week of prayer 2009: 
“That they may become one in your hand”. 
They find that new hope is born from their re-
flection on God’s action to reconcile and bring 
shalom to God’s people.

POPE gIVEs CURIA HEAVY 2008 
ANALYsIs TO CHEW ON FOR 
CHRIsTMAs
As every year, the pope Benedict XVI met Dec. 
22 with his top administrators to exchange 
Christmas greetings and review the year as 
it draws to a close. His talk was not a simple 
”Best of ’08” list, however, but a probing anal-
ysis of what lies behind some of the church’s 
most visible activities.

In particular, he offered his own take on two 
issues that prompted headlines in recent 
months, but whose meaning the pope evi-
dently believes is misunderstood: the interna-
tional World Youth Day celebrations and the 
Vatican’s increasingly strong pronouncements 
on ecology.

The pope said, the church’s teaching on ecol-
ogy needs to be understood as arising from 
God -- the ”creator Spirit” -- who made the 
earth and its creatures with an ”intelligent 
structure” that demands respect. Because of 
faith, the church has a responsibility for pro-
tecting the created world and for proclaiming 
publicly this environmental responsibility, he 
said.

The pope then explained why the human be-
ing must be at the center of the church’s eco-
logical concern. ”The church must protect not 
only the earth, the water and the air as gifts 
of creation that belong to everyone. It must 
also protect man against self-destruction,” he 
said. ”The tropical forests certainly deserve 
our protection, but man as a creature does not 
deserve any less.”

By ”self-destruction,” the pope said he meant 
”contempt for the Creator,” and he said ex-
amples could be found in so-called ”gender” 
issues today. He offered a case in point: Mar-
riage as a permanent union between a man 
and a woman was something instituted by 
God as ”the sacrament of creation.”

Although the pope didn’t specifically talk 
about same-sex marriage, the meaning was 
clear enough to prompt some unusual head-
lines about rain forests and homosexuals.

The pope said the Holy Spirit was the pro-
tagonist of another important event of 2008, 
the Synod of Bishops on Scripture. The synod 
emphasized that, far from being a dead letter, 
the word of God is alive and is speaking to 
contemporary Christians in a modern Pente-
cost, he said.

In ending his speech, the pope returned to St. 
Paul’s description of joy as a fruit of the Spirit. 
The pope underlined a point he’s made occa-
sionally throughout the year: that Christianity 
should be seen not as a religion of rules and 
prohibitions, but as a source of joy that springs 
from Christ’s salvation.

”He is joy. Joy is the gift in which all other gifts 
are summed up. It’s the expression of happi-
ness, of being in harmony with oneself, which 
can only happen when one is in harmony with 
God and his creation,” he said.

The nature of joy is to radiate, and to want to 
communicate itself to others -- and in a nut-
shell, that’s the missionary spirit of the church, 
he said. KATT/VIS/CNS
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Pyhän Henrikin seura 

järjestää
 

Karnevaalit 

Hilpeitä karnevaaleja vietetään taas lauantaina 21. helmi-
kuuta klo 19 alkaen Henrikin seurakuntasalissa. ”Pelto-
pyytä, kun on peltopyyn aika, paastoa, kun on paaston 
aika”, sanoi jo Avilan pyhä Teresa. Pääsylippu maksaa 20 
euroa ja lisäksi tarvitaan runsaasti kahden euron kolikoita 
arpojen ostoon. 

Hyvän ruoan ja juoman lisäksi tarjolla on mm. yhteislau-
lua, taikatemppuja (toivottavasti), arpomista ja arvaamista 
ja hyvää seuraa. Ja kaikki tämä vain pääsylipun hinnalla! 
Lippuja aletaan myydä kirkkokahveilla, ja niitä on vain ra-
joitettu määrä seurakuntasalin seinien lahjomattomuuden 
tähden, ne kun eivät suostu siirtymään ulommas! 

Siis tervetuloa tukemaan Henrikin kirkon ikkunaremont-
tia ja omaa katolista identiteettiä!


