VAPAA KATOLINEN
KIRKKO
Vapaan katolisen kirkon tiedotuslehti
nro 4 / joulukuu 2015

Aluepiispalta
Piispa Leadbeater kirjoittaa kirjassaan Kristillisten juhlakausien salainen puoli mm. seuraavasti:
Emme saa menettää näkemystämme siitä tosiasiasta, että
joulunajan juhlakauden valmisteluja ei tehdä pelkästään
meidän toimestamme fyysisellä tasolla, sillä kaikkina suurina
juhlakausina laajemmat enkelijoukot kerääntyvät alttareidemme ympärille ja voimien ulosvuodatus on vastaavasti
suurempi. Joka sunnuntai enkelit kerääntyvät jokaisen vietettävän kirkonmenon
ympärille, sillä tietty osa tästä loistavasta järjestöstä on ottanut erityistehtäväkseen
jakaa tätä voimaa kristilliseen kirkkoon liittyen. Kuitenkin sellaisina päivinä kuten
jouluna, pääsiäisenä, taivaaseen astumispäivänä tai helluntaina, ei ainoastaan tämä
osasto ole toiminnassa, vaan tuona aikana lähes kaikki heidän enkeli veljensä keskittyvät tähän erityiseen työnhaaraan.
Joulun aika on rauhallisuuden aikaa hyvän tahdon ihmisille ja varmasti me kaikki
yritämme tuona aikana olla hyväntahdon ihmisiä. On merkille pantavaa, kuinka moni
ihminen myös onnistuu tässä. Joulun henki on ihmeellinen asia, tämä tosi veljeyden
tunne, joka leviää laajalti tuona päivänä. Joulupäivänä vallitsee suurempi hyvätahto,
suurempi ystävällisyys, toveruus ja todempi veljeys kuin minään muuna vuoden
päivänä. Tämän ei tietenkään pitäisi tapahtua vain jouluna, meillä tulisi olla tuo tunne
aina. Mutta koska maailman melu ja levottomuus hautaa meidät alleen, meistä ei
kaikki voi vielä tuntea tuota joulun sydämellisyyttä kaiken aikaa. On todella hyvä asia,
että on yksi päivä, jona koko maailma hyväksyy tuon tuntemisen ja kun jokainen

ihminen yrittää tulla niin lähelle kuin hän voi tuota veljeyttä, jonka pitäisi vallita koko
vuoden ajan.
Antakaamme siis joulun saapua sydämiimme ja sieluihimme ja yrittäkäämme kaikki
siten tuntea sen, mistä enkelit lauloivat niin kauan sitten ”kunnia Jumalalle
korkeudessa” ja ei yhtään vähempiarvoisena ”rauha maassa ja hyvä tahto kaikilla
ihmisillä."
+ Gunnar

The Liberal Catholic Church, eli kansainvälinen kirkkomme täyttää 100 vuotta
helmikuun 13. päivä 2016.
Juhla huomioidaan Suomessa viettämällä juhlapäivä Jyväskylässä Pekka Ervasttemppelissä, Kauppakatu 5 piharakennus, lauantaina 13. päivänä helmikuuta 2016.
Päivän ohjelma on seuraava:
klo

10.25 Juhlapäivän avaussanat

klo

10.30 Messu ja saarna

n. klo 12.30 Lounas ( 15,00 € )
n. klo 14.00 Vähän musiikkia ja kolme esitystä kirkon historiasta.
klo

15.00 Kahvi- ja teetarjoilu

n. klo 16.00 Sakramentin siunaus, jonka jälkeen kotiinlähtö.

Anteeksiannosta
Geoffrey Hodson
Usein ajattelemme, että olemme antaneet anteeksi jollekin henkilölle, koska me
emme halua maksaa samalla mitalla, jos hän on ollut epäystävällinen tai
epäoikeudenmukainen tai rakkaudeton meitä kohtaan. Mutta jos me ylläpidämme
mitä tahansa loukkaantumisen tunnetta, jos muistamme mielipahalla, mitä joku on
sanonut tai tehnyt, emme ole todella antaneet anteeksi,
Anteeksiantaminen, ollakseen täydellistä, merkitsee kaiken loukkaantumisen ja
epäoikeudenmukaisuuden pois pyyhkimistä, myöskin kaiken muiston niistä.

Anteeksiantaminen voidaan saattaa päätökseen ainoastaan rakkauden voiman
kautta. Siten, jos me todella olemme anteeksiantavaisia, meidän täytyy mennä lain
kirjaimen tuolle puolelle ja vuodattaa rakkautta kaiken ylitse.
Kristuksen anteeksiantava rakkaus, ilmentäen itsensä meidän kauttamme, vahvistaa
meitä rakastamaan ynseää henkilöä, siunaamaan katkeroitunutta henkilöä,
ylistämään hyvää kaikessa. Kun sydämemme ovat asettuneet Kristuksen
anteeksiantavaan rakkauteen, koemme taivallista rauhaa. ( Matt. 5:23,24 )

Adventtisunnuntai 2015
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina alkaa uusi kirkkovuosi. Päivän teemaksi on
valittu erottamiskyky. Päivä muistuttaa meitä uudesta alusta. Kirjeessään
roomalaisille Paavali kehottaa: ”Teidän on aika herätä unesta… Yö on kulunut pitkälle,
päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon
asein” (13: 11 - 12).
Olemmeko me valveilla? Erotammeko valon pimeydestä? Olemmeko valmiita
kohtaamaan uuden syntymän ihmeen? Tällaisten kysymysten eteen adventtiaika
meidät johtaa. Paavali tiesi, että tällaisiin kysymyksin ei ole helppoa vastata
myöntävästi ja rehellisesti. - Maailmassa on pelottavan paljon vihaa,
suvaitsemattomuutta ja henkistä pimeyttä. Paavalin opetukset ovat tänäkin päivänä
ajankohtaisia: ”Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko,
älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. ..Onhan Jumala ottanut omakseen
hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa?... Joku pitää yhtä päivää
toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa
vakaumuksessaan varma… Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole
itseään varten… Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia
veljeäsi?” (Room. 14: 1-10).
Kirkkomme vaakunan sanat muistuttavat meitä suuresta tulevaisuudesta lauseella:
Adveniat regnum Tuum (Tulkoon Sinun valtakuntasi). Mutta miten meidän tulee
valmistautua kirkkovuoden suurimpaan juhlaan, joulun mysteeriin? Mitä adventti
merkitsee juuri meille, vaikka ”kaikki päivät olisivatkin samanarvoisia”?
Pohtikaamme hieman 1. adventtisunnuntain tekstien aihetta, joka siis on
erottamiskyky. Mitä meidän pitäisi erottaa ja mistä? Ehkä hyvä pahasta, totuus
valheesta jne. Mutta kaikilla vastakohtapareilla on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa
Suuressa suunnitelmassa, kaikki kuuluu poikkeuksetta samaan perimmäiseen

Todellisuuteen, ykseyteen. Näin ymmärrettynä erottaminen ei johda tuohon
Todellisuuteen, jonka ulkopuolella ei ole mitään.
Ehkä sanat ´henkinen havaintokyky´ kuvaavat erottamiskykyä paremmin
adventtiajan meille kullekin tuomaa haastetta ja mahdollisuutta? Kyse ehkä on vain
sanoista, kuten on tapana sanoa. Silti sana erottamiskyky (discrimination; myös
arvostelukyky) viittaa mielestäni mielen, älyn ja aistien toimintaan, joka on
mahdollista vain kaksinaisuuden ahtaissa puitteissa. Henkinen havaintokyky sen
sijaan viittaa kokonaisvaltaiseen kokemiseen, suoraan ”näkemiseen” niin pitkälle
kuin tuo kyky kussakin on kehittynyt. Evankeliumi Luukkaan mukaan opettaa: ”Ei
Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa:
´Se on täällä´, tai: ´Se on tuolla´. Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne”
(17: 20–21). Toinen (parempi?) tulkinta on: sisäisesti teissä. Tarkkailija ja tarkkailtava
ovat yhtä.
Henkisessä havaintokyvyssä ei ole kyse objektiivisesta tarkkailusta, vaan sisäisen,
asteittaisen muutoksen seurauksesta, tietoiseksi tulemisesta todellisesta
jumalallisesta olemuksestamme, Jumalan valtakunnan lähestymisestä. Kyse on
todellisesta Kristuksen syntymisestä ihmisten sydämiin ja niiden hallitsemisesta
ikuisesti, kuten joulupäivän kollehtarukouksesta luemme.
Mitkä ovat käytännön seuraukset sellaisesta sisäisestä muutoksesta, ja miten se
saadaan aikaan? Adventtihan on valmistautumisen aikaa, eikä vain passiivisen
odotuksen aikaa. Ensimmäiseksi ehkä tulee mieleen rauha ja suvaitsevaisuus. Ne
alkavat yksilöstä hänen tiedostaessaan, että elämän ykseys ei ole vain mahdollisuus,
ei edes vain välttämättömyys, vaan kaiken läpäisevä todellisuus, totuus. Tämän
tiedostaminen merkitsee oman sydämen puhdistamista ja avaamista Kristus-lapselle,
missä muodossa hänet kohtaammekin. Sillä todellinen suvaitsevaisuus ei voi sulkea
ketään ulkopuoliseksi. ”Opeta meitä, oi Herra näkemään Sinun elämäsi kaikissa
ihmisissä ja kaikissa Sinun maasi kansoissa…” (rauhan kollehta). Suvaitsevaisuus luo
ehyemmän maailman ja ihmisen - ristiriitojen ja vastakkain asettelujen tilalle.
”Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä,
jotka tietä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat tietä” (Luuk. 6:27-28).
On opittava erottamaan hyvä pahasta, valo pimeydestä jne. Mutta havaitessamme
todella tuon eron, on tullut aika toimia. Matteuksen evankeliumi neuvoo: ”Mutta
minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa”( 5: 39). Paha ei lopu pahalla.
Vastarinta vahvistaa pahaa. Paha päättyy ihmisten mielessä ja maailmassa vain ja
ainoastaan rakastamalla, ei erottelemalla. Rakkaus palauttaa kaiken alkulähteeseen,
joka on rakkaus itse. Se avautuu puhtaalle sydämelle ja himmentymättömälle
henkiselle havaintokyvylle, sillä Lähde on kätkettynä jokaisen olennon sydämeen.

”Ihminen, tunne Itsesi!”

Turku 29.11.2015
+ Göran

Enkeleiden kutsuminen avuksi
Geoffrey Hodson
Voimme kutsua enkelijoukkoja avuksi seuraavan laisella avuksihuudolla:
”Siunatkoon ja varjelkoon Jumalan voima ja rakkaus – tässä kohden mainitaan etuja sukunimi – ja ympäröiköön suojelusenkelit heidät”. Tee selkeä mentaalinen kuva
Jumalan sisäänsä kätkevästä rakkaudesta ja ympäröivien enkeleiden läsnäolosta.
Tee tämä säännöllisesti joka päivä, aina antautuen Jumalalliselle Tahdolle ja Laille.
Siten voit todella suojella heitä mahdollisessa vaarassa, sekä ajatusvoimillasi että
kutsumalla avuksi suojelusenkeleitä.

Vuokrarinki
Muutamat kirkkomme jäsenet ja ystävä t ovat jo pidemmän aikaa maksaneet
kuukausittain pienen summan Franzeninkatu 5:ssä sijaitsevasta huoneistosta
menevän vuokrakulun kattamiseksi. Myös uudet maksajat ovat tervetulleita tähän
vuokrarinkiin. Kertasuorituksetkin otetaan kiitollisuudella vastaan. Avustukset
tilille: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22. Käyttäkää viitenumeroa
1070.

Mielenkiintoisia sivustoja
Esoteerinen lähde Geoffrey Hodsonin elämään ja työhön:
www.geoffreyhodson.com

Liisa Gaddin toisen tyttären kastetilaisuus oli Jyväskylässä 05.12.2015 Tytär sai
nimen Bea Julia Eleonoora, syntymäaika 22.10.2015

TAPAHTUMAKALENTERI ( Muutokset mahdollisia, varmista kirkon nettisivuilta )
HELSINKI

TURKU

Franzeninkatu 5 C

Brahenkatu 15 A 22

Joulukuu 2015

Joulukuu 2015

Su 20.12. klo 10.30 Messu

To 24.12. klo 23.30 Jouluyön messu
Su 27.12. klo 17.00 Iltamenot

To 24.12. klo 23.30 Jouluyön
messu

Tammikuu 2016

Tammikuu 2016

Su 03.01. klo 17.00
Su 10.01. klo 10.30
La 16.01. klo 14.00
Su 17.01. klo 17.00
Su 24.01. klo 10.30
Su 31.01. klo 17.00

Iltamenot
Messu
Maria-meditaatio
Iltamenot
Messu
Iltamenot

Su 10,01, klo 18.00 Iltahartaus ja
Sakramentin siunaus
To 14.01. klo 18.00 Opintopiiri
Käsitellään Annie Besantin kirjaa Su
Kristinuskon salainen puoli,
luvut 11,12 ja 13
Su 24.01. klo 10.30 Messu

Helmikuu

Helmikuu

Su 07.02. klo 10.30 Messu
( La 13.02. 100-vuotisjuhla Jyväskylässä )

To 11.02. klo 18.00 Opintopiiri
Tutkimuskohde vielä avoin.

Su 14.02. Ei kirkonmenoja
La 20.02. klo 14.00 Maria-meditaatio
Su 21.02. klo 10.30 Messu
Su 28.02. klo 17.00 Iltamenot

( La 13.02. 100-vuotisjuhla
Jyväskylässä )
Su 28.02. klo 18.00 Parantamispalvelus ja iltahartaus

Maaliskuu

Maaliskuu

Su 06.03. klo 10.30
Su 13.03. klo 17.00
La 19.03. klo 14.00
Su 20.03. klo 10.30

Messu
Iltamenot
Maria-meditaatio
Messu, palmusunnuntai

To 24.03. klo 10.30 Messu, öljyjen pyhitt.
Pe 25.03 klo 10.30 Pitkäperjantain messu
La 26.03 klo 10.30 Pyhä lauantai, messu
Su 27.03. klo 10.30 Pääsiäispäivän messu

To 10.03. klo 18.00 Opintopiiri
Tutkimuskohde vielä avoin.
Su 13.03. klo 18.00 Iltahartaus ja
Sakramentin siunaus
Su 27.03. klo 10.30 Pääsiäispäivän
messu

JYVÄSKYLÄ
Kauppakatu 5, piharakennus
Helmikuu 2016
La 13.02. klo 10.25 Messu ja kirkon
100-viotisjuhla

YHTEYSTIETOJA
Kirkon sähköposti: info@vapaakatolinen.fi
Toiminta Helsingissä
Franzeninkatu 5 C, 00500 Helsinki
Kirkkoherra Erkki Solman, Kankaretie 2 D 44, 00770 Helsinki, puh. 09-3881590
sähköposti: erkki.a.solman@gmail.com
Pastori Robert Ekering, Iiluodontie 8 A 31, 00980 Helsinki, puh. 09 3433345
sähköposti: ekering@vapaakatolinen.fi
Pastori Göran Qvarnström, Liusketie 9 F 52, 00710 Helsinki, puh. 045-3245003
goran.qvarnstrom@vapaakatolinen.fi
Opintopiiri: Diakonissa Maj-Lis Jusslin, puh. 050 323 8322, jusslin@gmail.com
Toiminta Turussa
Brahenkatu 15 A 22, Turku
Toimintaa on myös Kemiön saarella ja Porissa.
Vt. kirkkoherra, Göran Bärlund, Koristonkaari 4 D 100, 20780 Kaarina,
puh. 02 2434 802, goran.barlund@kolumbus.fi
Turun opintopiiri: Diakonissa Berit Elfving, puh. 040 7249 854
Toiminta Jyväskylässä
Kauppakatu 5, piharakennus, 40100 Jyväskylä
Aluepiispa Gunnar Lindberg, puh. 050-5457607
Diakonissa Helena Lindgén-Pérez, puh. 040-5039545
Kirkon pankkitili ja rahastonhoitajat
Pankkitili: Vapaa katolinen kirkko FI16 1745 3000 1855 22
Rahatonhoitajat: Helena Lindgrén-Pérez, email: helena.lindgren-perez@hotmail.fi
Mia Lindberg, email: mia.lindberg@vapaakatolinen.fi
Aluepiispa Gunnar Lindberg,
Syväkorventie 176, 41800 Korpilahti
puh. 050 5457 607
gunnar.lindberg@vapaakatolinen.fi

Apulaispiispa Göran Bärlund
Koristonkaari 4 D 100, 20780 Kaarina
puh. 02
goran.barlund@kolumbus.fi

Ylivikaari Oiva Ahola,
Lukiokatu 29 A 4, 13100 Hämeenlinna,
puh 0500 474 241
Oivaahola@hotmail.com

Maria-sisaret: Maj-Lis Jusslin
Humalkallio 21. 02400 Kirkkonummi. Puh. 050 3238322
maria-sisaret@vapaakatolinen.fi

Lisätietoja kirkosta ja sen tapahtumista: www.vapaakatolinen.fi
Vapaa katolinen kirkko on kansainvälinen, vapaa ja itsenäinen kristillinen kirkko,
jonka apostolinen perättäisjärjestys polveutuu Hollannin vanhasta katolisesta kirkosta,
joka erkani Rooman kirkosta yli 200 vuotta sitten. Vapaan katolisen kirkon
perustamisvuodeksi katsotaan 1916. Kirkon perustaja piispat olivat C.W. Leadbeater
ja J.I. Wedgwood. Suomen vapaa katolinen kirkko rekisteröitiin vuonna 1929.
Vapaa katolinen kirkko tunnustaa ja jakaa seitsemän historiallista sakramenttia. Sillä
ei ole dogmeja, ja se antaa jäsenilleen täydellisen vapauden uskon asioissa pitäen
luonnollisena, että jokaisen tulee etsi ja löytää oma tiensä totuuteen.
Kirkko pitää kaikkia suuria maailman uskontoja tasavertaisina teinä Jumalan luo. Se
pitää kosmista Kristusta kaiken alkuna ja loppuna, tienä, totuutena ja elämänä, joka
piilevänä asuu kaikissa elävissä olennoissa. Luomakunnan mysteerissä Jumalan Äitiaspekti on yhtä tärkeä kuin Isäaspekti. Keskeisiä aiheita ovat myös elämän ykseys,
tietoisuuden involuutio ja evoluutio, sekä henkinen hierarkia. Jokainen etsijä
uskonnostaan, tai sen puuttumisesta riippumatta on tervetullut osallistumaan kaikkiin
kirkon seremonioihin ja Pyhään ehtoolliseen. Kaikki työntekijät toimivat kirkossa
palkatta.

