VAPAA KATOLINEN
KIRKKO
Kesäkuun 2022 uutisia

Hiljentymispäivät on vietetty Kreivilässä ja
hiljentymispäiville osallistujat voivat kiitollisuudella
kääntää ajatuksensa siihen, mitä vastaanotimme
päivien aikana ja mikä kohottavan ilmapiirin
saimme mukaamme kotimatkalle. Nyt on kesä
parhaimmillaan, on aika syttyä iloon ja valoon. Ladataan runsautta
kesän aikana ja kukitaan iloa ja vaurauden tunnetta pitkälle, aina
tulevaan syksyyn saakka.
+ Gunnar
Aamuhartaus ( Prime )

Talon ja kaikkien huoneiden
siunaus Kreivilässä. Kaikki
oviaukot siveltiin siunatulla
vedellä. Lisäksi huoneet
pirskoitettiin ja suitsutettiin.

Siunaus. + Gunnar

Virkailijat ja
seurakuntalaisia
sunnuntain
messun jälkeen.

Kirkkopäivät Kreivilässä 14.-16.6.2022
Tänä vuonna kirkkopäivät Kreivilässä pidettiin jo kesäkuun puolessa välissä.
Toisaalta on kiva, että ajankohdan vaihtuessa tulee koettua Kreivilän kesän eri
vaiheita, ja samalla myös kirkkovuoden eri kohtia. Uskollisia seurakuntalaisia ja
virkailijoita oli paikalla taas hieman vähemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta
siitä huolimatta päivät olivat onnistuneet ja tunnelmalliset.
Aloituspäivä sujui perinteisesti alkaen kirkkotilan rakentamisella, ja päättyen
Parantamispalvelukseen ja Iltahartauteen. Seuraavana aamupäivänä saimme
viettää Messua, ja alkuiltapäivällä ohjelmassa oli Kreivilän kaikkien huoneiden
siunaus. Piispa Gunnar toimitti Kreivilän huoneiden siunaamisen. Urakka oli aika
iso, mutta jokainen aula, sali ja huone siunattiin, sisältäen viinituvan ja
rantamökin. Nyt on tämän kesän kurssilaisten hyvä tulla Kreivilään.
Päivien teemana oli ”Jumala on levottomien ajatusteni paimen. Hän johdattaa
ne rauhan majaansa.” Teeman käsittely jäi tällä kertaa isoimmilta osin jokaisen
sisäisesti työstettäväksi. Tällä kertaa ainakin itselläni seremonioissa
palveleminen toimi, ajatuksia selkeästi paimennettiin ja olotilani rauhoittui
kuuntelemaan ympäristöä ja itseäni. Kirkkopäivissä on aina monta kohokohtaa;
tuttujen tapaaminen, Kreivilän hyvät tarjoilut, Matkujärven tunnelma, ja ei

suinkaan vähäisimpänä hienojen kirkollisten seremonioiden viettäminen, joista
osansa saa aina läsnäolijoiden lisäksi koko maailma.
Sunnuntai aamuna, joka tällä kertaa olikin yllättäen torstai aamu, sain viettää
Primeä eli aamuhartautta Leilan kanssa. Hetki oli erityisen hieno. On hyvä
muistaa, että seurakuntalaiset voivat kirkossamme johtaa esimerkiksi Primeä ja
Complinia.
Tästä lehdestä näet muutamia kuvia kirkkopäiviltä, ja niitä löydät lisää Robertin
ylläpitämästä kirkon Facebook-ryhmästä ”Vapaa Katolinen Kirkko”.
Lopuksi muutama sana ensi vuoden kirkkopäivistä, joita toivottavasti pääsemme
viettämään. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Maria-sisarten järjestön
perustamisesta Suomeen. Merkkipäivän kunniaksi Hiljentymispäivien ohjelmaan
on tarkoitus yhdistää myös Maria-sisarten seremonioita, sekä mahdollisesti
myös jotakin historiikin kaltaista. Katsotaan mitä tapahtuu!
Kiitos kaikille, jokaisen läsnäolo on osa kokonaisuutta, jonka aina Kreivilässä
luomme.

Mia Lindberg

Kirkon nettisivut uudistuvat
Vapaan Katolisen kirkon nettisivuja uudistetaan parhaillaan. Teemme kokonaan
uudet sivut, joiden on tarkoitus olla hieman selkeämmät, ja ennen kaikkea
helpommin ylläpidettävät kuin nykyiset nettisivumme.
Uudet nettisivut on tarkoitus julkaista viimeistään heinäkuun alussa. Osoite
www.vapaakatolinen.fi säilyy samana. Saamme siis uuden julkaisujärjestelmän
ja rakenteen. Työ ei ole painottunut itse sisällön täydelliseen uusimiseen. Tuttu
sisältö pyritään siis saamaan hieman parempaan muotoon toivoen, että uudistus
kuitenkin motivoi meitä ylläpitäjiä päivittämään sivuille uutta sisältöä aina, kun
sitä suinkin vaan on saatavilla. Tavoitteena on saada uusille sivuille myös
enemmän kuvia, ja myös tapahtumakalenterin rakenteen pitäisi olla nykyistä
selkeämpi. Yksi tavoite on paremmin ylläpitää sivujen Ajankohtaista –osiota, niin
että saamme sivuista elävämmät. Haastankin kaikki miettimään, mitä haluaisit
lukea kirkon nettisivuilta? Minkälaista vaihtuvaa sisältöä kaipaat? Ideoita voi

laittaa Piispa Gunnarille. Muistetaan myös, että jokainen voi tuottaa aineistoa
nettisivuille, ja lähettää sitä ylläpitäjille, jotka toistaiseksi ovat Piispa Gunnar ja
Mia Lindberg.
Heinäkuun alkua ja uusia sivuja odottaen,
Mia Lindberg

Saarna
Helatorstai
Näillä leveysasteilla luonto on tähän aikaan vuodesta kauneimmillaan. Näemme
miten kaikki kasvaa ja kukoistaa ympärillämme. Joka vuosi näemme tämän
ihmeen toistuvan samanlaisena. Vai näemmekö sittenkään? Olemmeko
turtuneet niin että emme havaitse luonnon ihmeitä ympärillämme? Näin käy
helposti ellei meissä itsessämme tapahdu heräämistä, perinpohjaista muutosta,
sisäistä kukintaa.
Helatorstain teemana kirkossamme on ”Ihmisen täydelliseksi tuleminen”. Oppi
universaalisesta kehityksestä ja korkeampien tajunnantilojen olemassaolosta
ovat jääneet taka-alalle kristillisissä valtakirkoissa mutta VKK:ssa ne
muodostavat olennaisen osan kirkon sanomaa. Päivän kollehtassa rukoilimme
juuri että mekin sydämessä ja sielussa saisimme astua taivaaseen ja jatkuvasti
asua siellä Kristuksen kanssa. Taivas ei ole meille mikään epämääräinen paikka,
vaan tajunnantila, jota kaikkien uskontojen viisaat ja mystikot ovat kuvanneet.
Taivaskokemusta ei kuitenkaan voida siirtää toiselle, koska se ei ole älyllisesti
omaksuttavissa. Toisaalta se ei myöskään sodi älyä vastaan. Ymmärrys syntyy
kun mieli syvässä kontemplaatiossa tai rukouksessa avautuu Kristusvalolle
jokaisessa ihmisessä. Luukkaan evk.ssa voimme lukea: ”Nyt hän avasi heidän
mielensä ymmärtämään kirjoitukset ” (24:45).
Juuri mielen avautumisesta on kysymys. Se on lupaus tulevasta
täydellistymisestä ja iankaikkisesta elämästä. Evankeliumi jatkuu: ”Pysykää tässä
kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta” (24:49).
Sillä jokainen ihminen, miten kaukana hän harhaileekin, tulee kerran saapumaan
Isänsä jalkojen juureen. Mestari puhui opetuslapsilleen, ts. omalla kaidalla
tiellään jo pitkään ehtineille, mutta kerran jokainen ihminen tulee saavuttamaan
perintöosansa kunnian. Ja helluntaipäivän evankeliumissa voimme lukea nuo
kauniit ja kaikkia ihmisiä koskevat sanat: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen
luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette,

sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä
olen Isässäni ja että te olette minussa, ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan
minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä,
joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni (Joh.
14:18-21)
Tekstimme eivät kuvaa vain historiallisia tapahtumia pari tuhatta vuotta sitten.
Ne kuvaavat sellaisia mystisiä kokemuksia ja kehitystapahtumia, jotka kerran
todentuvat jokaisen kohdalla. Jokainen on tuleva opetuslapsi, ja jokainen on
verhottu Kristus. Jokainen on matkalla Isänsä tykö ja jokainen joutuu toistuvasti
käymään läpi elämän ja kuoleman opetukset – Ihminen on oman itsensä vanki.
Hän on unohtanut alkuperänsä, oman elämänsä perimmäisen lähteen, hän on
kehittänyt voimakkaan minätunteen, joka erottaa hänet muista ihmisistä ja
luoduista ja tekee hänestä niiden vihollisen, jota hänen piti rakastaa, hän etsii
nautintoja itselleen ja välttää tuskaa riippumatta siitä montako veljeä tai sisarta
hän vahingoittaa, ja hän haluaa elää, ei kuitenkaan Kristuksen elämää, vaan
omien viettiensä ja oman mielensä mukaista elämää. Sellainen elämä ei seuraa
Kristuksen esimerkkiä, eikä se johda pysyvään rauhaan, - ”Minä jätän teille
rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa”
(Joh.14:27).
Teksteissämme viitataan Kristuksen uudelleen tulemiseen. Epistolassamme
luimme<. ”Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran
takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän” (Ap.teot 1:11)
Mestarin uudelleen tulemista voidaan tarkastella monelta eri näkökulmalta.
Aikain viisaus opettaa, että Maailmanopettaja syntyy maailmaan aika ajoin
ihmisiä valistamaan ja johdattamaan oikealle tielle. Hän syntyy kerran myös
ihmisten sydämiin. Opetuslapset jotka Luukkaan mukaan kumartuivat maahan
asti ja osoittivat Mestarille kunnioitustaan palasivat vielä riemua täynnä
Jerusalemiin. Mutta, ja nämä ovat Luukkaan evk.n loppusanat: ”he olivat alati
temppelissä ja ylistivät Jumalaa” (24: 52-53).
Tällä samalla paluutiellä on jokainen meistä. Kirkkomme periaatteiden
esityksessä luemme: ”Ihminen, joka on tehty Jumalan kuvaksi, on itse
olemukseltaan jumalallinen – jumalallisen tulen kipinä. Ollen samaa luontoa kuin
Jumala, hän ei voi lakata olemasta; siksi hän on ikuinen, eikä hänen
tulevaisuutensa kunnialla ja loistolla ole rajoja.” - hänen päämääränsä on tulla
tästä tietoiseksi, hävittää se tietämättömyyden ja eristyksen harha, joka on
erottanut hänet Jumalasta. Asteittain hän kuolee valheminälleen syntyäkseen
Kristuksessa, joka on hänen sisin todellisuutensa. Näin hän yhä enemmän

lähestyy Isänsä taloa, Kristuksen kautta. Tätä mystistä tapahtumaa kuvataan
kauniisti myös pääsiäiskynttilän sammuttamisseremoniassa, joka tapahtui juuri
helatorstaina: ”…sillä kuten tämä kynttilän valo, jättäessään tämän alemman
maailman, siirtyy korkeampiin valtakuntiin, samoin voimme sydämessämme ja
sielussamme nousta sinne ja elää Hänen kanssaan jatkuvasti.”

Göran Bärlund, saarna Helatorstaina 1993

Seitsemän sakramenttia ja niiden salainen merkitys.
Prinsessa Karadja
Englannista suomentanut V.H.V.
Helsingissä 1910 Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike.
Jatkoa edellisestä numerosta.
Rooman kirkko ei koskaan anna tätä sakramenttia, ennen kuin
kuolevalta on mennyt viimeinenkin parantumisen toivo: se annetaan
kaikille hengenheitossa oleville kirkon nimellisille jäsenille – miehille,
naisille ja lapsille – usein vaikka sairas on jo tajuton. Tunnottoman
ruumiin kanssa toimitettu seremonia ei tietenkään millään tavalla voi
vaikuttaa sen sielun menestykseen, joka juur’ikään on riisunut päältään
lihalliset vaatteensa; kuitenkin tämä seremonia on juhlallinen ja näyttää
rauhoittavasti vaikuttavan sureviin omaisiin. Nähtävästi he uskovat, että
voitelu on taika, joka on suureksi avuksi sielulle kiirastulessa. Nekin,
jotka pitävät toimitusta paljaana taikauskona, eivät tahdo riistää surevilta
tätä harhalohdutusta … Mutta se on harha eikä mitään muuta.
Rakastavat rukoukset auttavat sielua pimeällä kuolinhetkellä, mutta kun
vieras, joka tulee kuolevan vuoteelle ainoastaan virantoimituksessa,
tekee joitakin ulkonaisia temppuja, niin tuskinpa se voi tuottaa
paljonkaan hyötyä vainajalle.
Öljy, jolla kuoleva voidellaan, on rauhan vertauskuva, mutta rauha ja
hyvä tahto ovat aina erottamattomia kumppaneita. Jollei hyvä tahto ole
syntynyt maisen elämän aikana, ei tuolla puolen voi olla oikeata rauhaa.
Sielu tulee kärsimään ja sen täytyy kärsiä, ei sen tähden, että suuttunut
Jumaluus vaatisi kostoa, vaan sen tähden, että kärsimys on suuri
puhdistaja: sielu ei kärsi enempää eikä vähempää kuin on ehdottoman
välttämätöntä sen puhdistumiseksi. Ne, jotka yrittävät kärsimystä
välttää, muistuttavat pahantapaisia lapsia, jotka eivät tahdo antaa itseään
pestä. Ei ole suotavaakaan, että kiirastulen kärsimykset lyhennettäisiin:

liekkejä ei saa sammuttaa, ennen kuin kaikki kuona meistä on palanut
loppuun ja ainoastaan jalo metalli on jäljellä
Säännönmukaisesti tapahtuu tuskallinen puhdistusprosessi kuoleman
jälkeen, mutta ne sielut, jotka kiihkeästi haluavat nousta ylös portaita,
kykenevät astumaan palavaan pätsiin vielä maan päällä ollessaan.
Vapaaehtoinen Haadekseen eli Tuonelaan laskeutuminen kolmeksi ja
puoleksi päiväksi oli keskusosana muinaisissa mysteerioissa: jokaisen
vihitys tuli kulkea tulikoetuksen huoneen läpi. Viimeisen voitelun
sakramenttia ei annettu niille ihmiskunnan hylkiöille, jotka vasten
tahtoaan ajelehtivat pimeille rantamille: pyhä öljy annettiin vain niille
voimakkaille sieluille, jotka omasta vapaasta tahdostaan jättivät Egyptin
lihapadat ja lähtivät erämaahan kohdatakseen viimeisen vihollisen, joka
on kukistettava, ennen kuin voitto on täydellinen. Mutta niillä ei
ollutkaan kuoleman pelkoa, sillä he kulkivat käsi kädessä Jumalan
kanssa.
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
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
Franzeninkatu 5 C
Elokuu Su 28.08. klo 10.30 Messu
Syyskuu
Su 04.09. klo 16.00 Iltapalvelusmenot, Maria-sisarten parantamispalvelus
Su 11.09. klo 10.30 Messu
Su 18.09. klo 16.00 Iltapalvelusmenot
Su 25.09. klo 10.30 Messu
Lokakuu
Su 02.10. klo 16.00
Su 09.10. klo 10.30
Su 16.10. klo 16.00
Su 23.10. klo 10.30
Su 30.10. klo 16.00

Iltapalvelusmenot
Messu, Maria-sisaren vastaanotto ( II-aste )
Iltapalvelusmenot
Messu
Iltapalvelusmenot

Yhteystietoja
Kirkon sähköposti: gunnar.lindberg@luukku.com
Toiminta Helsingissä
Franzeninkatu 5 C, 00500 Helsinki
Kirkkoherra Robert Ekering, Iiluodontie 8 A 31, 00980 Helsinki, puh. 045
6761945
email: ekering@yahoo.com

Pastori Göran Qvarnström, puh. 045-3245003
g.qvarnstrom@gmail.com
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
email: berit.elfving@kolumbus.fi
Toiminta Jyväskylässä
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.lindgrenperez@hotmail.fi
Mia Lindberg, email: m_lindberg@luukku.com
Arkkipiispa Gunnar Lindberg,
Syväkorventie 176, 41800 Korpilahti
puh. 041 3148349
gunnar.lindberg@vapaakatolinen.fi
Ylivikaari Oiva Ahola,
Lukiokatu 29 A 4, 13100 Hämeenlinna,
Oivaahola@hotmail.com

Maria-sisaret: Mia Lindberg
m_lindberg@luukku.com

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.

