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Tänä ajankohtana joulukuussa tekee mieli jo   
hiljalleen rauhoittua kohti vuoden loppua. Luontokin 
on jo paennut levolle, odottaen jälleen uutta kevättä, 
hengittäen rauhallisemmin, säästellen voimia pitkän 
talven varalle. Hiljentyminen ja meditaatio auttavat 
meidät läpi pimenevien kuukausien. Geoffrey Hodson 
kirjoittaa joulun ihmeestä ja symboliikasta: 

 
Missä tämä kaikki ihme sai alkunsa? Betlehemissä ja eräässä 
merkityksessä Betlehem on koko maailma itsessään, henkinen ja 
materiaalinen. Majatalo edustaa ulkoisen materiaalisen maailman 
painottamista, missä koko ihmiskunta vierailee ja pysyvät siinä koko 
elämän matkan ajan. ”Majatalossa ei ole tilaa” Täynnä oleva majatalo 
symboloi maailmallisen mielen asennetta, joka on sekaantunut aikaan, 
paikkaan ja mitä ihanimpiin ja kauniinpiin asioihin, hienoihin ja 
todellisiin tapahtumiin. Maailmallinen mieli, majatalo, on täynnä 
maailmallisia kiinnostuksen kohteita, motiiveja ja toimintoja, tämä on 
luonnollisesti oikein jonkun aikaa. Siten ihmeellinen 
Kristustietoisuuden syntymä ei voi tapahtua mielessä. 

Toisessa merkityksessä majatalo on fyysinen keho, talli edustaa fyysistä 
sydäntä ja kehto on sydämensisäinen huone, holvi tai luola, missä 
Kristustietoisuuden rakkaus ja ykseys syntyy ja missä sitä ravitaan. 

------------------------------ 

Taivaitten rakkaus on sinun puolellasi, se on paras ystäväsi ja rakastaa 
sinua ilman ehtoja, tapahtuipa mitä tahansa.  Ottakoon sinun oma 
suojelusenkelisi Valon maailmasta kätesi ja ohjatkoon sinua ja 
antakoon suojellun polun siunaus ja turvallisuus sinulle rauhan ja  
kiitollisuudessa ole ystävällinen muille.  



                                             ____________________ 
Saatamme olla lumoutuneita sanojen vaikutuksesta, mutta paikka, jossa 
kohtaamme on hiljaisuudessa sanojen taustalla. 

+ Gunnar 
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Seitsemän sakramenttia ja niiden salainen merkitys. 
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Jatkoa edellisestä numerosta. 

 Katolisen kirkon mukaan on pelastus se suuri päämäärä, jota on etsittävä 
ennen kaikkea muuta; se on viimeinen määränpää, johon meidän on 
pyrittävä. Mutta mitä muuta on pelastus kuin Itsen tekeminen 
kuolemattomaksi? Persoonallisen itsen palvelus on pahan todellinen 
juuri … Mutta itsekkäisyys – jumalallisen yhteyden suuri este – ei häviä 
sillä, että ihminen pitkin elämäänsä koettaa hankkia henkisiä etuja 



omalle persoonallisuudelleen. Maan ilojen uhraaminen taivaan ilojen 
ostamiseksi on pelkkä kauppatoimitus. Se kadotettu poika, joka kuluttaa 
kuolemattoman perintönsä ”hurjalla elämällä”, on henkinen tuhlaaja. 
Mutta se ”pyhimys”, joka kieltää itseltään sallittuja iloja, toivoen sillä 
niittävänsä etuja kuoleman jälkeen, on henkinen saituri. Korkeimman 
silmissä nämä kaksi ihmiskunnan äärimmäisyyttä ovat jokseenkin 
samalla siveellisellä tasolla. Se kristitty, joka vielä toivoo persoonallisia 
etuja palkinnoksi hyveistään, ei ole tarpeeksi kehittynyt, jotta hän 
ansaitsisi nauttia ehtoollista. 

 
Tämä sakramentti perustuu Yhteisyyden suureen aatteeseen: ei kukaan 
voi sitä kelvollisesti nauttia hengessä ja totuudessa, jollei hän ole elävästi 
tietoinen yhtenäisyydestään koko ihmiskunnan kanssa. 
Jumala haluaa koko ihmiskunnan pelastusta – ei ainoastaan muutamien 
yksilöiden vapahdusta. Uudestaan syntyneen ihmisen suuri palkinto on 
saada työskennellä Jumaluuden kanssa tämän suuren rakkaustyön 
täyttämisessä. 
Kun me kärsivällisesti olemme ponnistaneet ylöspäin taivaan portille 
asti, silloin meidän on kuoletettava suuri halumme astua sisään ja 
palattava elämän alemmille tasoille koettaaksemme tuoda takaisin 
isällemme niitä poikia ja tyttäriä, jotka vielä ovat kodistaan kaukana. 
Tuo salaperäinen lause ”levätä alttarin alla” (Ilm. k. 6: 9), joka on 
tuottanut pulmia niin monelle kristitylle, koskee tätä suurta henkistä 
totuutta. Ei kukaan, joka totisesti on päässyt osalliseksi Alttarin 
Sakramentista, tahdo nauttia taivaallista autuutta niin kauan kuin 
miljoonia hänen luotuja kumppaneitaan vielä on kärsimässä: viimeisten 
täytyy astua sisään ensimmäisinä. 

 
Ne sielut, jotka lasketaan totiseen yhteyteen Jumalan kanssa, uhraavat 
ilomielin henkiset etuoikeutensa auttaakseen Jumalan pelastus-
suunnitelman toteuttamista. ”He lepäävät vähän aikaa, kunnes heidän 
kanssapalvelijoittensa tulee täytetyksi” (Ilm k. 6: 11). Niillä mystillisillä 
portailla, jotka Jakob näki näyssään, astuvat enkelit ylös ja alas. Tämä 
lause on hyvin huomattava: enkelit eivät pysyneet ylhäällä. Heidän 
tehtävänsä on palvella vähemmän kehittyneitä olentoja, Jokainen sielu, 
joka on noussut Jumalalliseen Läsnäoloon, laskeutuu omasta vapaasta 
tahdostaan alas lähettiläänä ( enkeli, angelos, merkitsee lähettiläs ). 
Mutta hyvätahto ja rauha käyvät aina käsi kädessä. Ne, jotka 
työskentelevät muiden hyväksi, nauttivat lepoa Herrassa; ne ”lepäävät 
alttarin alla”, eläen siitä taivaallisesta ruuasta, joka aina annetaan Isän 
tahdon täyttäjille ( Joh. 4: 34 ). Ja Isän tahto on, ”ettei kukaan näistä 
pienemmistä joutuisi hukkaan”. Me emme voi astua taivaan 
valtakuntaan, ennen kuin olemme täyttäneet hänen tahtonsa ja tuoneet 



kotiin eksyneet lampaat(Matt.7:21).Tämän muistakoon Rooman kirkko, 
joka väittää omistavansa yksinoikeuden pelastukseen! 
Alttarin sakramentissa jokainen elinvoimainen vesa, joka on puhjennut 
jumalallisesta siemenestä, mikä kätkeytyy ”jokaisen maailmaan tulevan 
ihmisen” ( Joh. 1: 9 ) sydämeen, luopuu oikeudestaan eristettyyn 
olemassaoloon ja muuttuu pieneksi oksaksi suureen Elämänpuuhun. 
Viini ja leipä ovat ravintoaineita, jotka ylläpitävät ajallista elämää 
eristetyissä yksilöissä: Kristuksen veri on eloa suova mahla, joka tarjoaa 
ravintoa kaikille näkymättömän kirkon jäsenille. ”Hänessä me elämme,  
liikumme ja olemme”. 

 
Viini ja leipä kuuluvat katoavaisen aineen valtakuntaan: Kristuksen 
mystillinen liha ja veri kuuluvat kuolemattoman olemuksen valtakuntaa. 
Pyhän ehtoollisen kautta uudestaan syntynyt sielu saavuttaa kyvyn ottaa 
ravintoa suorastaan taivaan piireistä. Se niukka henkinen ravinto, joka 
löytyy uskonkappaleissa, dogmeissa, jumalanpalvelusmenoissa, 
muuttuu ihmeellisellä tavalla iankaikkiseksi juomaksi, joka tulee 
ehdottoman totuuden lähteestä. 

Jatkuu …… 

 
                           

 

Vuokrarinki 

Muutamat kirkkomme jäsenet  ja  ystävä t ovat    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 

Pyhän Franciscuksen kirkko rakennettiin 1930-1931 Camberleyssä ( Tekels Park 

) Englannissa: www.stfrancislcc.bravehost.com 

http://www.geoffreyhodson.com/
http://www.stfrancislcc.bravehost.com/


USA:ssa on kirkolla monipuoliset sivut. Sivuilta löytyy mm. eukaristian monia 

kohtia laulettuna ja muutakin musiikkia. 

www.thelccusa.org 

 

                         

Helsingin alttari    Turun alttari 

Tapahtumakalenteri 

Helsinki    Turku 

Joulukuu    Joulukuu 

Su 19.12. klo 10.30  Messu 

La 24.12. klo 23.30  Jouluyön messu Turussa ei tapahtumia. 

Tammikuu 2022   Tammikuu 2022 

Su 02.01.22  klo 10.30  Messu 

Su 09.01.22  klo 16.00  Iltapalvelusmenot Su 09.01.22  Messu 

Su 16.01.22  klo 10.30  Messu 

Su 23.01.22  klo 16.00  Iltapalvelusmenot 

Su 30.01.22  klo 10.30  Messu 

Helmikuu 

Su 06.02.22  klo 16.00  Iltapalvelusmenot 

Su 13.02.22  klo 10.30   Messu 

Su 20.02.22  klo 16.00  Iltapalvelusmenot 

Su 27.02.22  klo 10.30  Messu 

Maaliskuu 

Su 06.03.22  klo 16.00  Iltapalvelusmenot 

Su 13.03.22 klo 10.30  Messu 

Su 20.03.22 klo 16.00  Iltapalvelusmenot 

Su 27.03.22 klo 10.30  Messu   

http://www.thelccusa.org/


  

YHTEYSTIETOJA 

Kirkon sähköposti: info@vapaakatolinen.fi 

Toiminta Helsingissä 

Franzeninkatu 5 C, 00500 Helsinki 

Kirkkoherra Robert Ekering, Iiluodontie 8 A 31, 00980 Helsinki, puh. 045 

6761945 

sähköposti: ekering@vapaakatolinen.fi 

Pastori Erkki Solman, puh. 041 4629640 

Sähköposti: erkki.a.solman@gmail.com 

Pastori Göran Qvarnström, 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.  

Ylivikaari Oiva Ahola käy Turussa pitämässä messut ja muita seremonioita. 

Yhteystiedot ovat alempana. 

Turun opintopiiri: Diakonissa Berit Elfving,  puh. 040 7249 854 

Toiminta Jyväskylässä 

Ruusu-Risti temppeli, Aittokalliontie 3, 40400 Jyväskylä 

Arkkipiispa Gunnar Lindberg,  puh. 041 3148349 

Lempäälässä 

Diakonissa Helena Lindgén-Pérez,  puh.  040-5039545 

Kirkon pankkitili ja rahastonhoitajat 

Pankkitili: Vapaa katolinen kirkko  FI16 1745 3000 1855 22 

Rahastonhoitajat: Helena Lindgrén-Pérez, email:  helena.lindgren-

perez@hotmail.fi 

Mia Lindberg, email: mia.lindberg@vapaakatolinen.fi 

Arkkipiispa Gunnar Lindberg, 

Syväkorventie 176, 41800 Korpilahti 

mailto:ekering@vapaakatolinen.fi
mailto:jusslin@gmail.com
mailto:helena.lindgren-perez@hotmail.fi
mailto:helena.lindgren-perez@hotmail.fi


puh. 041 3148349 

gunnar.lindberg@vapaakatolinen.fi 

Ylivikaari Oiva Ahola,   Maria-sisaret: Mia Lindberg 

Lukiokatu 29 A 4, 13100 Hämeenlinna,  

Oivaahola@hotmail.com  maria-sisaret@vapaakatolinen.fi 

Lisätietoja kirkosta ja sen tapahtumista: www.vapaakatolinen.fi 

Yleistä asiaa kirkosta 

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 Äiti-aspekti 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. 

mailto:Oivaahola@hotmail.com

