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KIRKKOHERRAN KUULUMISIA

Pääsiäinen?

M

itä vastaisit katugallupissa esitettävään kysymykseen: mikä on mielestäsi vuoden tärkein juhlaaika? Vastausten määrittämiseen saattaisivat
liittyä näkökulmiksi loma-ajat, vuoden aikaan
liittyvät tyypilliset säät ja vaikkapa ruokakulttuuri. Oletettavasti osa haastateltavista esittäisi kärkisijoille
juhannusta ja joulua, mutta minkä sijan pian koittava pääsiäinen saisi?
Pääsiäisen esiintulo avautuu jo varhaisessa vaiheessa vuoden kulussa erityisesti lapsille markkinoitujen suklaamunien
ja muiden vastaavien karkkien muodossa. Yhtä lailla pääsiäiseen yhdistyvät vaikkapa kasvit raeruohoista ja pajunkissoista narsisseihin tai ruuat mämmistä karitsan viuluun. Samoin
suomalaiset ovat vanhastaan liittäneet erilaiset loitsut luudalla lentävine noitineen pääsiäisen ytimeen. Onko pääsiäisellä
vielä jokin edellisistä kuvauksista irtaantuva syvällisempikin
merkitys?
Itse asiassa pääsiäinen on hyvin vanha juhla. Sen historian juuret ulottuvat jopa noin kolmen vuosituhannen taakse. Pääsiäinen tulee heprealaisesta sanasta ”pesah”, mikä
merkitsee ohittamista. Juutalaiset juhlistavat edelleenkin
pesah-pääsiäistä muistona Egyptistä vapautumisen lähtökohtana, jolloin he saivat kuolemaakin suojelevaksi turvaohjeekseen karitsan veren merkin. Karitsan verellä merkitty kotiovi
oli osoituksena suojautumisesta annettuun lupaukseen, jossa
kuolemakin kulkisi näin merkittyjen kotien ohi. Näin pääsiäiseen yhdistyi merkillinen tulevaisuuteen katsova ennustus
karitsasta, jonka veri tarjoaisi erityisen turvan.

Kristillinen pääsiäinen muodostui jatkumoksi juutalaiselle
pääsiäiselle, kun Kristus saapui juuri hiljaisella viikolla Jerusalemiin laajalti juutalaisia koonneen pääsiäisjuhlan viettoon.
Kiirastorstaina toteutunut ateriayhteys Jeesuksen ja lähimmän ystäväjoukon, opetuslasten, välillä sai syvällisen merkityksen, kun Jeesus siunasi leivän ja viinin kertoen niiden
viittaavaan Hänen lähestyvään uhrikuolemaansa.
Pitkäperjantai johti Jeesuksen lopulta ristinkuolemaan.
Jeesus kohtasi rangaistuskuoleman, jossa hän otti itsensä
kärsittäväkseen meidän aiheuttaman syyllisyyden ongelman.
Jeesus antoi ristillä ruumiinsa ja verensä meidän syntiemme
sovituksen hinnaksi. Tuosta hetkestä lähtien Kristuksen risti
on merkinnyt anteeksiantamusta, omantunnon vapautumista syyllisyydestä ja armon välittämää lupausta.
Pääsiäisviikon tapahtumakulun käänne avautuu sunnuntaista, jolloin ensimmäiset Kristuksen haudalle saapuneet
saivat nähdä edessään tyhjän haudan ja käärinliinat ilman
ruumista. Ylösnoussut Jeesus kohtasi hämmästyneet hautavieraat ja pian runsaammankin silminnäkijäjoukon. Yksi oli
heille varmaa: Jeesus elää.
Pääsiäismunan kuoriminen ja avaaminen on siis symboli Jeesuksen kuoleman voittamisesta ja ylösnousemisesta.
Pääsiäinen sisältää erityisen sanoman, jonka äärellä saamme hiljentää arkisen elämämme kysymykset ja vastaanottaa
elämäämme kannattelevan lupauksen. Siksi rohkaisen sinua
osallistumaan hiljaisen viikon käynnistämiin kirkkotilaisuuksiin ja vaikkapa tarttumaan Raamattuusi, josta voit lukea esimerkiksi Luukkaan evankeliumin kertomana luvut 22-24 kris-

Hän, joka on luonut korvan - hänkö ei kuule?

Gallup iskee
pääsiäisen
aiheeseen!

O

lemme
menossa
kirkkovuoden merkittävää juhlaa kohti. Hiljainen viikko, Jeesuksen kärsimystie, kuolema ja
ylösnousemus antaa jokaiselle mahdollisuuden uuteen elämään. Minäkin voin
saada syntini anteeksi ja
pelastua iankaikkiseen elämään, en omien ansioiden
tähden, vaan hänen ojentamastaan sulasta armosta ja
rakkaudesta. Onko suurempaa rakkautta?
Näin Mission Toivoa on jälkitunnelmissa moni koki uudistuksen, uskon heräämisen, elämän tarkoituksen löytymisen. Sillä hetkellä jotenkin taivas laskeutuu alas ja saa kokea
Pyhän Hengen läsnäolon. Isä, poika ja Pyhä Henki - ne ovat
sittenkin totta. Elämälläni on tarkoitus, kaikki koettu ja jokainen armon päivä saa syvän merkityksen. Monen ”vanhankin” uskovan sydän hypähti riemusta, kun usko saa herättää
matkakumppaneissa toivon!
On tärkeää juurtua uskossaan, löytää hengellinen koti,
pienpiiri, hengellinen äiti tai isä, jotka kulkevat palan matkaa rinnalla. Tässä kotikirkossasi Alajärvellä neuvotaan sinua
eteenpäin. Ole rohkeasti yhteydessä. Tiistaina 9.4. seurakuntatalolla klo 18 starttaa yksi sellainen. Ilmoittaudu mukaan
alajarven.seurakunta@evl.fi
Usko Jeesukseen on mielenkiintoinen ja rikas tie. Saat elää
päivittäin Herran läsnäolossa. Rukouselämästäsi tulee jatkuvaa, kaipaat sitä ja uskovien yhteyttä! Herra on aina kuulolla.
Joskus hän haluaa vain, että otat vastaan häneltä: armoa,
rakkautta, hyväksyntää ja johdatusta. Kun rohkaistut, tulet
löytämään myös tehtäväsi ja paikkasi seurakunnassa. Herra
on kuulolla 24/7 sinun elämässäsi. Hän auttaa pimeimmälläkin hetkellä ja tuo valoa sekä toivoa elämääsi. Antaa voiman
päivän matkan kerrallaan.
Raamatun sana alkaa elää sydämessäsi. Se ei ole vain kirjaimia, vaan se on elävää, uudeksi luovaa ja voimaannuttavaa
sanaa juuri sinulle. Siis älä pelkää. Olet hänen tahdostaan
luotu, pelastettu ja lunastettu Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja veren kautta - olet turvassa!
”Hän, joka on luonut korvan - hänkö ei kuule? Hän, joka
on tehnyt silmän - hänkö ei näe? Hän, joka opettaa kaikkia ihmisiä, hän, joka ohjaa maailman kansoja - hänkö ei
rankaise? Herra tuntee ihmisten suunnitelmat: ne raukeavat tyhjiin. Herra ei hylkää omiaan. Ei hän jätä kansaansa.”
(Ps.94:9-11, 14)
Tiina Akomeah
tiedottaja

1. Mitä muistat lapsuutesi pääsiäisen
vietosta?
2. Mikä Jeesuksen
kärsimyshistoriassa puhuttaa sinua
eniten?
3. Kuinka tärkeänä
pidät evankeliumin
julistamista nykyajassa eli kirkon
perustehtävää?

Tarja Kultavuori, Alajärvi
1. Lapsuuteni pääsiäisen
viettoon kuului esimerkiksi
pajunkissat ja virpominen
talosta taloon. Teimme
koulussa myös monenlaisia pääsiäiskoristeita.
Kotikylälläni poltettiin aina
myös pääsiäiskokko. Koulussa ja kotona opetettiin
silloin myös hyvin selkeästi
se, miksi pääsiäistä vietetään.
2. Ylösnousemus.
3. Se on tietysti erittäin
tärkeää.

Martti Niemi (avannossa),
Alajärvi
1. Mämmin, kananmunat
ja pitkäperjantain. Silloin
ei kyläilty eikä reuhattu kavereiden kanssa.
Päivä kävi todella pitkäksi.
Pitkäperjantain merkitys
avautui vasta myöhemmällä iällä.
2. Jeesuksen sanat ristillä:
”Isä, anna heille anteeksi.”
Vielä viime hetkelläkin
Jeesus jaksoi rukoilla anteeksiantoa ihmisille, jotka
hylkäsivät ja tuomitsivat
Hänet. Täydellinen anteeksiantamus on uskonkin
ydin. Kaikki on sovitettu
meidän puolestamme.
Päivi Kuhalampi, Alajärvi
1. Pääsiäisen viettoon
kuului lapsuudessani pääsiäiskokon rakentaminen.
Sitä ryhdyttiin kokoamaan
jo hyvissä ajoin pellolle.
Kylän lapset kilpailivat, kenellä on isoin kokko, kenen
kokko palaa pisimpään
ja mustinta savua. Valekokkoja sytytettiin alkuillasta, niillä houkuteltiin
hätäisimpiä sytyttämään
isoa kokkoa, jotta oma
olisi palanut pidempään.
Trulliteltiin ja mämmiä
syötiin niin ikään.
2. Kuolemalla kuoleman
voitti ja haudassa oleville
elämän antoi. Ehtoollisessa kärsimyshistoria
kulminoituu, Jeesuksen
Kristuksen ruumis ja veri,
Toni Harjula, Alajärvi
1. Seurakunnan tilaisuudet, joissa käytiin yhdessä
perheen kanssa.
2. Jeesuksen ristikuoleman
kautta minullakin mahdollista saada ikuinen elämä.
3. Erittäin tärkeänä.
Raamatun evankeliumit ja
niiden sanoma ei vanhene
koskaan

tillisen pääsiäisen ihmeellisestä kulusta – lue ja hämmästy!
Kirkkovuosi on siis saavuttamassa merkittävän juhla-aikansa, jossa tarjolla ovat epätoivon ylittävä toivo, syyllisyyden
vapauttava armo, epäuskon kääntävä usko ja kuoleman voittava elämä juuri Sinun hyväksesi. Tässä syy, miksi pääsiäinen
saa ykkössijan listauksessani.
Siunattua ja hyvää pääsiäistä!
Ari Auranen

Diakoniatyön
3. Se on ykkösasia. Kirkko
menettää voimansa, jos se
luopuu tästä perustehtävästä. Sana kantaa ja avaa
sydämet

Kiitos
Lämmin kiitos villasukista,
konsertti- ja merkkipäivälahjoituksista, raha- ja
lahjakorttilahjoituksista
yksityisille, yhteisöille ja
yrityksille.
Lähimmäisyys
lämmittää! Kiitos!
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minunkin puolestani annettu ja vuodatettu.
3.Kirkon tärkein tehtävä,
jota pitäisi kirkkaasti ja
rohkeasti julistaa. Kuuluu
edelleen suomalaiseen
kulttuuriperinteeseen.
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