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Pääkirjoitus

”VIETTÄKÄÄMME SIIS JUHLAA”

Kuva Timo Keski-Antila

2. Mooseksen kirjan luku 12 kertoo pääsiäisen vieton syntyhistorian. Israelin kansa vapautui Egyptin orjuudesta ja
tämän tapahtuman kunniaksi alettiin viettää pääsiäistä.
Kertomus on jännittävä. Jumala antoi ensin erilaisia vitsauksia, joilla hän puhutteli Faaraota. Viimeinen vitsaus oli
ennustus esikoisten kuolemasta, niin ihmislasten kuin karjan esikoinen tulisi kuolemaan. Jumala sanoi, että seuraavana yönä kuolema tulee ja jokaisesta talosta kuolee esikoinen mutta Israelin kansalle Hän antoi ohjeen: Ottakaa
sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan
niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. (2. Moos.12:7)

Muistan, kuinka opettajani kertoi tätä kertomusta ja vei meidät kuulijat tuonne Egyptiin israelilaisten koteihin. Hän kertoi, kuinka Israelin kansassa oli varmasti niitä, jotka jo silloin kiittivät
Jumalaa. Jumala on hyvä ja uskollinen, Hän pitää meistä huolen, veren merkki on sen takeena.
Mutta varmasti siellä oli myös niitä, jotka epäilivät, pelkäsivät ja itkivät. Mahtaako tuollainen verellä siveleminen auttaa? Entä jos kuolema koskettaa ensi yönä?
Hiljaisuuden jälkeen hän jatkoi - ja sitten tuli aamu. Jännityksellä odotimme, mitä oli tapahtunut.
Opettajamme kysyi: Mitä ajattelette, mitä tehtiin
niissä kodeissa, joissa oli illalla kiitetty Jumalaa?
Juhla jatkui, yhä kiitettiin. Oli niin kuin Jumala oli
sanonut. Mutta entä niissä kodeissa, joissa illalla
itkettiin ja pelättiin, mahtaako karitsan verellä sively mitään auttaa? Miten heidän oli käynyt?
Niissäkin kodeissa kiitettiin. Ihmeteltiin ja kiitettiin. Jumala oli säästänyt ja kulkenut ohitse. Kysymys jäi jäljelle: Miksi? Miksi Jumala säästi
kaikki kodit eikä vain niitä, joissa iloittiin ja kiitettiin ja luotettiin Jumalan huolenpitoon. Vastaus
on yksinkertainen. Koska Jumala lupasi, että Hän
tekee niin. Jumala ei vaatinut keneltäkään uskoa
siihen, että Hän tekee, niin kuin on sanonut.
Hän käski vain merkitsemään oven pielet veren
merkillä ja kun Hän yöllä tulee ja näkee veren
merkin, hän kulkee ohitse ja säästää tuon talon.
Pitkäperjantaina tapahtunut Vapahtajamme ristinkuolema liittää meidät tähän pääsiäistä viettävään juhlakansaan. Ei kaikkea tarvitse ymmärtää. Evankeliumin saarna ei ole esitelmä hyvästä
elämästä, joka asetetaan kuulijan silmien eteen

esikuvaksi. Evankeliumi ei vaadi, ei nuhtele, ei
anna ohjeita vaan osoittaa yksin Kristukseen.
”Katsokaa, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin.” Joh. 1:29. Pääsiäinen ei siis
ole vain pitkäperjantain murheen ja kuoleman
todellisuuden musertavan voiman seuraamista.
Siihen kuuluu pitkäperjantaita seuraava pääsiäisaamu. Aamu, jolloin Jumala herätti Jeesuksen
kuolleista. Ja nyt meillä on elävä Vapahtaja, joka
haluaa kulkea kanssamme, niin arjessa kuin juhlassa. ”Vaan usko katsoo Kristukseen, sanaansa

luottaa vain. Lunasti Herra lapsensa ja täytti
käskyt lain. Näin Isän sydän riemuitsee, kun lapsi oivaltaa, sen onnen, voiton, autuuden, omakseen kaiken saa.” Siionin kannel 340:6. Tätä sanomaa haluamme olla toiminnallamme julistamassa ja jakamassa. Viettämässä juhlaa, evankeliumijuhlaa, jotta mahdollisimman moni oivaltaisi tuon onnen ja autuuden, jota Vapahtajamme tarjoaa.

Tämän lehden sivuilta voit lukea Raamatun opetusta ja henkilökohtaisia todistuksia siitä, mitä
pääsiäinen merkitsee. Toivottavasti kirjoitukset
aukeavat niin, että et ole vain lukija vaan saat
myös omistaa pääsiäisen sanoman omalle kohdallesi, niin kuvien kuin tekstien välityksellä. ”Siis

suurikin syntinen armosta saa, nyt iloinen, autuas olla, ja uskossa katsoen Armahtajaa, näin turvassa elää ja kuolla. Ja kuolemaa nyt kuka pelätä vois, kun Jeesus on ottanut kuoleman pois,
on ottanut pois.” Siionin kannel 48:2 Ylösnoussut, elävä Vapahtaja olkoon kanssasi.

Antero Rasilainen
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Jukka Norvanto

”KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT”

Kunpa voisimme ymmärtää edes vähän siitä,
mitä pääsiäinen todella tarkoittaa! Ajatuksillamme eli järjen tasolla voimme toki ottaa vastaan sanoman tyhjenneestä haudasta, mutta,
käsitämmekö kuitenkaan mitä se merkitsee
meille?

suksen valtaan voittaa kuolemakin, Jeesusta ei
olisi koskaan surmattu.

Paholaisen valta tuntui olevan tuolloin suurimmillaan. Jumalan Poika oli syösty kuoleman
valtakuntaan. Ja kuitenkin juuri tuo teko merkitsi sitä, että Paholainen menetti valtansa.
Kuolemalla ei ole valtaa synnittömään. Siksi
Synnitön nousi kuolleista; hän riisti itselleen
kuoleman ja tuonelan avaimet; käärmeen pää
oli murrettu. Jos Paholainen olisi uskonut Jee-

olisivat jääneet vain tavallisen ihmisen mielipiteiksi. Pääsiäinen sinetöi sen kaiken.

Jeesuksen ylösnousemus merkitsi tätä kaikkea
ja paljon muutakin. Se oli Jumalan vastaus pitkäperjantaille, jolloin Jumalan Karitsa uhrattiin. Silloin me ikään kuin katsoimme ristinuhYlösnousemusviestin sisäinen oivaltaminen on ria ja kysyimme, riittikö se sovittamaan synvaikeaa, vaikka järjellä tiedämme, että Jeesus timme. Ja Jumala vastaa pääsiäisen tyhjällä
haudalla: kyllä se riitti. Saat
ylösnousemuksellaan mursi
uskoa, että aivan samoin kuin
Paholaisen vallan. Hiljaisen
Jeesus elää.
Jeesuksen hauta kerran tyhviikon ahtisaarnat kertovat
jeni, niin on sinunkin hautasi
siitä, kuinka pahan voimat
Hän
on
lupaukoleva kerran tyhjä. Itse asitiivistivät otettaan loppuun
asti. Sitä ennen Jeesuksen
sensa mukaan nyt assa pääsiäisaamun tyhjä
hauta on Jeesukseen uskovan
ja pahan voimien väliset yhmyös meidän
tyhjä hauta. Sillä Jeesus itse
teenotot olivat olleet satunnaisempia. Mutta viimeisinä
vakuuttaa: "Se joka elää ja
keskellämme.
minuun, ei ikinä
päivinä vihollisleirin suunHän tahtoo kohdata uskoo
kuole."
nitelmat Jeesuksen hengiltä
ottamiseksi pantiin täytänsinut ja minut ja Mutta tämänkin kaiken tietätöön, ja kansan joutoväki
vakuuttaa:
en ja uskoen me tuskin ymsaatiin vaatimaan Messiaanaavistusta enemsa kuolemaa. Kaikessa täkaikki on täytetty. märrämme
pää, mitä kaikkea Jeesuksen
män kieroilun ja lahjonnan
Tie
taivaaseen
ylösnousemus merkitsi silloin
ja oman edun tavoittelun taja merkitsee tänään.
kana oli nähtävillä pimeyon avoin.
den ruhtinaan aivoitus. Ja
Ilman pääsiäistä meillä ei olisi
suunnitelma myös toteutui: Jumalan Poika
toivoakaan taivasosuudesta. Ilman pääsiäistä
kuoli.
Jeesuksen hienoimmatkin puheet ja opetukset
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Pääsiäinen on jotakin samaa kuin suuri betonibunkkeri olisi räjäytetty ilmaan ja sen vankina
olleet ihmiset saisivat ensi kertaa elämässään
astua kirkkaaseen, siniseltä taivaalta paistavaan auringonvaloon.

On kuin paksu sumuverho olisi väistynyt syrjään ja ihmiset ensimmäistä kertaa pääsevät
hengittämään vapaasti. Mutta ei vain ihmiset
vaan koko luomakunta. Jotakin ennen kokematonta ja ennen olematonta on tullut esiin.
Sellaista sanomaa ei ole helppoa ottaa vastaan. Siinä on jotakin sellaista, mitä emme
oikein rohkene edes ajatella. Tyhjä hauta kutsuu ihmettelemään. Se muistuttaa Raamatun sanasta: "Kristus on
noussut kuolleista,
esikoisena kuoloon
nukkuneista." Esikoisena - siis ensimmäisenä. Muut
ovat tulossa perässä. Ketkä muut?
Jokainen, jolle
Kristus on tullut
rakkaaksi ja joka ei
ole loukkaantunut
häneen, vaan on
saanut hänessä
syntinsä anteeksi.
Siis jokainen Jeesuksen seuraaja.
Ja saan kysyä
hämmästellen, minäkö sellaisesta
osallinen? Minäkö,
Kuva Upi
joka näen itsessäni
joka päivä entistä
enemmän virheitä, syntiä ja murheen aiheita?
Minäkö, joka en aina edes uskalla kohottaa
katsettani kohti taivasta, kun muistan, miten
usein olen osoittautunut arvottomaksi? Minäkö, joka tiedän, etten edes niiden kanssa, joita
elän lähinnä, kykene elämään loukkaamatta ja
vahingoittamatta heitä? Minäkö pääsisin osalliseksi ylösnousemuksesta! Minunko ruumiini
muuttuisi kirkastetuksi, jossa ei enää olisi jäljellä mitään synnin aiheuttamaa turmelusta?
Minäkö pääsisin kerran sinne, jossa Jeesus jo
on odottamassa ja valmistamassa majaa? Minunko tähteni hän on tehnyt sen kaiken? Niinkö paljon hän on nähnyt vaivaa minun tähteni?

Ei - rohkeneeko sellaista edes ajatella. Eikö
sellainen tunnu liian hyvältä, liian mahtavalta,
liian paljolta?
Rohkenetko ajatella itseäsi jo perille päässeenä? Rohkenetko ajatella olleesi Jumalalle niin
arvokas, että hän on jättänyt taivaan kirkkauden, tullut ihmiseksi, kärsinyt ja taistellut sinun
puolestasi suurinta vihollista vastaan ja voittanut? Uskallatko ajatella, että todella olet ollut ja olet vieläkin hänelle niin rakas ja
arvokas?
Sellainen tuntuu aivan
liian hyvältä ollakseen
totta. Voiko kukaan
minusta niin paljon
välittää?
Ja kuitenkin se on
totta.
Tyhjä hauta julistaa
kaikkea sitä, mitä emme olisi uskoneet
mahdolliseksi. Se on
enemmän kuin olisimme hurjimmissakaan
toiveissamme osanneet itsellemme pyytää. Kuolema ei ole
enää suuri ja tuntematon, vaan kristitylle
se on voitto. Jeesus on
jo kulkenut kuoleman
tien puolestamme. Se on valmiiksi raivattu.
Kuolema merkitsee lopultakin vain uskon vaihtumista näkemiseksi.
Uskaltaisimmekohan me antaa tuon sanoman
tyhjästä haudasta tartuttaa meidätkin ilolla ja
riemulla.
Mitä enkeli sanoikaan haudalle rientäneille
naisille?
"Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta?"
Jeesus elää. Hän on lupauksensa mukaan nyt
myös meidän keskellämme. Hän tahtoo kohdata sinut ja minut ja vakuuttaa: kaikki on
täytetty. Tie taivaaseen on avoin.
5

Raita Hostikka

ÄITI ON KASTETTU
- ja poikakin

Kymmeniä vuosia vanha kastepuku. Äiti ompelee sen käänteeseen valkoisella langalla,
ketjusilmukoin: Aaro 3.7.-11. Heinäkuun alun
sunnuntaina oli ollut Aaron suuri juhla.
Jo ennen kastejuhlaa äiti oli tutkinut, ketä
muita onkaan kastettu tähän samaan pukuun
puettuna. Kyllä hän tiesi, että puku oli ollut
myös hänen itsensä yllä silloin pienenä vauvana. Tuntuu koskettavalta ajatella, että saman mekon helmaan on ommeltu Saara
22.9.-74. Hän ei ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi, minä päivänä hänet itsensä on kastettu. Kastepäivä on tärkeä päivä – sehän
onkin hyvä muistaa.
Aaro on 18:s lapsi, joka on
tuossa samassa puvussa
saanut pyhän kasteen.
Lähisuvussa kiertävä puku
on upea symboli, vahvistus sille, että kasteessa
lapsi pääsee Jumalan
lapseksi ja yhteisen kirkon
jäseneksi. Kirkkoyhteisö
toimii esimerkiksi siten,
että kastepuvusta pidetään huolta. Aaron mamman sisko oli vajaa vuosi
sitten – ennen Ella-pikkuserkun ristiäisiä – valkaissut puvun. Juuri ennen
tätä juhlaa Aaron Marjatta-mummo tuunasi pukua
taitavasti, uusimalla
silkkinauharusetin ja
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kaunistamalla hihansuut. Kaikki kädentyöt on
tehty rakkaudella ja iloiten siitä, että lapset
saavat parasta.
Ommellessaan äiti muistelee ristiäisiä, hyvää
juhlaa. Vanhemmat olivat valinneet yhdeksi
yhteislauluista virren Jumala loi auringon
kuun… Äiti muistelee, miten hän tunnilleen 28
vuotta aikaisemmin lauloi samaa laulua
Haminan evankeliumijuhlassa, kun lapset
toivat tervehdyksen juhlakentälle. Silloinkin oli
helle, silloinkaan ei jännitykseltä oikein
pystynyt kuuntelemaan, mitä pappi sanoi…

Eija Harmanen

MINUN PÄÄSIÄISENI

Minun pääsiäiseni alkaa laskiaisesta. Siitä alkava 7 viikon mittainen paastonaika kutsuu
tutkimaan, elänkö itseäni kunnioittaen, toisia
rakastaen ja Jumalaan uskoen.

kaikkien luottamusten äiti. Jumalan pelastusteot alkoivat toteutua. Marian äitiydessä alkaa
näkyä Jumalan isänrakkaus meitä ihmisiä
kohtaan.

Paastonaika tarjoaa meille suuren mahdollisuuden joka ikinen kevät. Se kuiskaa meille
kutsun, jota ei voi ohittaa ja jota on vaikea
kuulla. Puhe paastonajasta tuntuu yhä vieraammalta – ainakin meille vauraitten maitten
luterilaisille. Miksi ylipäätään pitäisi tai kannattaisi paastota? Olisiko siinä siemen johonkin hyvään?

Silti ilon keskellä on haikeus. Niin Hanna kuin
Mariakin saivat odottaa ja synnyttää poikalapsen – muita varten. Äidin osa oli kasvattaa,
tukea, rakastaa, rukoilla ja luopua.

Laskiaissunnuntai kutsuu meitä seuraamaan
Jeesuksen tietä kohti pääsiäistä, sovitusta ja
iloa. Mistä minä voisin tai minun tulisi luopua?
Hyödyttäisikö se minua tai ympäristöäni?
Paastonaika havahduttaa näkemään elämän
hyviä, aineettomia ja kestäviä ulottuvuuksia.
Näenkö selkeämmin nälkäiset, janoiset, ulkoisesti tai sisäisesti köyhät? Kohtuullisuuden
elämäntapa voisi tervehdyttää ja syventää
arkeni ja rikastuttaa juhlani. Paastonaikana on
hyvä käydä läpi oman elämänsä autiomaita.
Marian ilmestyspäivä on keidas keskellä paastonaikaa, valoisa ja kirkas. Silloin haluan iloita – usein sisarteni kanssa! Maria ei luullut
itsestään liikoja eikä toisaalta vähätellyt itseään. Jumala tarvitsi ja valitsi nuoren naisen
suunnitelmansa välikappaleeksi. Ja tämä
suostui. Näin Jumala pyhitti äitiyden ja haastoi ihmisyyden. Jumala itse asettui suojaamaan pientä ja vähäistä. Joosef jäi Marian
rinnalle, kuten luvattu oli. Siunattu, ihana
mies, joka nopeasti kasvoi tehtävänsä tasalle.
Jumala teki siinäkin työnsä.
Maria tuli äidiksi koko orvoksi jääneelle ihmiskunnalle. Hänen luottamuksensa Jumalaan on

Hiljaista viikkoa tahtoisin elää päivä päivältä
sen tapahtumia muistellen, mutta työelämän
keskellä sitä jää vähän sivulliseksi. Silti luotan
ja näen, että sen siunaus toteutuu uskomattoman monissa asioissa. Kiirastorstaina viimeistään on päästävä ehtoolliskirkkoon. Ja pitkäperjantaina on tärkeää laulaa virttä Oi rakkain
Jeesukseni. Yhä enemmän pääsiäisaika välittyy kaikkien aistien kautta. Arvostan pitkänperjantain tummaa koruttomuutta, mutta
kaipaan siihen viittä punaista ruusua Kristuksen haavojen tähden. Pitkäperjantaita saa
viettää sovituksesta käsin korostan sitä, että
kaikki me hapuilemme saman ristin suojiin.
Kunpa voisimme kaikki yhdessä viettää suurta
ristinjuhlaa!
Pääsiäinen näkyy ja maistuu kodissamme.
Haluan pukea kotimme keltaiseen, valkoiseen,
vihreään, elämään, kasvuun ja kiitokseen. On
iloista, jos perhettä on runsaasti yhteisellä
aterialla ja olemme päässeet yö- tai aamupäiväkirkkoon. Nyt jo lastenlasten sukupolvi
opettelee lauluja, jotka avaavat pääsiäisen
suurta salaisuutta.
(Sisältää otteita kirjasta Pyhän valossa, Eija
Harmanen, 2010, Kirjapaja)
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SIIONIN KANTELEEN LAULUT KUTSUVAT JA
HOITAVAT

- ”Yhteislaulu on salaperäisen innostavaa!”
- ”Varsinkin silloin, kun laulajat saavat ehdottaa itselleen rakkaita lauluja ja kertoa niistä”.
- ”Kyllä teillä on upea laulukirja”, totesi eräs
ensikertalainen lauluseuroissamme.
Näin kertovat toiminnastaan Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) Helsingin työryhmän jäsenet, jotka kokoontuivat helmikuussa Taru ja
Ismo Törrösen kodissa Munkkivuoressa Helsingissä. Lähetysyhdistys ELY järjestää pääkaupungissa yhdessä paikallisseurakuntien
kanssa vuosittain toistakymmentä tilaisuutta
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Siionin kanteleen laulujen merkeissä.
Oli räntäsateinen tuhkakeskiviikko ajellessani
Helsingin Niemenmäkeen tapaamaan ELYn
Helsinki-työryhmää. Paikalla olivat yhteyshenkilönä toimivan rovasti Ismo Törrösen lisäksi
Eira ja Heikki Mäkinen Vuosaaresta, Ulla Rapeli ja Taru Törrönen Munkkiniemestä sekä
Eeva Takala Helsingin Malmin seurakunnasta.
Kallion seurakuntaa edustava Maija Hakulinen
oli parhaillaan työmatkalla Mosambikissa.

Kuvassa vas. Eeva Takala, Ulla Rapeli, Ismo ja Taru Törrönen sekä Heikki ja Eira Mäkinen. Kuvasta puuttuu Maija Hakulinen.
Kuvat Hannu Rasila

Helsinkiläisten työryhmä syntyi Ilmajoella

Evankelisen lähetysyhdistyksen Helsinki-työryhmä tavallaan perusti itse itsensä. Työryhmä muisteli lähetysyhdistyksen ensimmäistä
kesäjuhlaa, joka järjestettiin elokuussa 2008
Ilmajoella. Innostavan juhlan neuvonpidoissa
seurakuntakeskuksessa Ismo Törrönen sattui
kyselemään, oliko paikalla mahdollisesti myös
”hesalaisia”. Ja olihan heitä, nimittäin suurin
osa nykyisen työryhmän jäsenistä. He päättivät yhdessä heti syksyllä järjestää Siionin kanteleen lauluseurat Helsingin Roihuvuoressa.
Sen jälkeen niitä on ollutkin joka vuosi kaksitoista tilaisuutta; viime vuonna yhteensä 555
laulajaa.
Siionin Kanteleen lauluseurat ovat useimmiten
seurakuntatiloissa, jonne kaikkien on helppo
tulla. Paikalla on useasti myös sellaisia, jotka
ovat ensimmäistä kertaa Siionin Kannelta laulamassa. Jotkut kertovat, että tietty laulu on
tuttu, kun ”juuri tätä laulua minun mummuni
aina lauloi”. Lauluseuroihin innostaa myös se
käytäntö, että ihmiset saavat ehdottaa omia
toivelaulujaan ja kertoakin niistä. Laulut ovat
merkityksellisiä oman henkilökohtaisen uskonelämän kannalta. Tilaisuuksissa on myös uskonelämää hoitava puhe.

Jumalan sana koskettaa ja tekee työtänsä.
- Tärkeää on myös hyvä tiedottaminen ja
lauluseurojen ajankohta. Itse olemme
kokeneet hyväksi sunnuntai-iltapäivän.
Aloitamme kello 15.30 kahveilla ja jatkamme
seuroilla. Silloin seurakunnilla ei juurikaan ole
omia tapahtumia ja lapsiperheissä on jo
päiväunet otettu.
Lasten mukana tulevat vanhemmat

Evankelisen lähetysyhdistyksen toiminta- ja
talousresurssit ovat vielä varsin niukat.
Helsinki-työryhmän toiveena on saada nuorempiakin mukaan Siionin kanteleen
lauluseuroihin ja muuhun Elyn toimintaan.
- Todellisena sydämen haaveena on saada
lapsille sellaista ohjelmaa, että he viihtyvät
tilaisuuksissa. Tarvitaan vain aluksi tavoite ja
innostava kokemus. Siitä lähtee jatkumo, sillä
lasten mukana tulevat vanhemmat.
- Evankeliumi ja Jeesuksen tunteminen on
tarkoitettu leviämään mahdollisimman laajalle.
Uudet ideat antavat voimia ja avaavat uusia
näköaloja. Nyt on toiminnan aika ja vuoro.
Tarvitaan liikkeelle lähtijöitä, ELYn Helsinkityöryhmä lisää.
Hannu Rasila

Tilaisuuksissa ”kotiseurahenkeä”

Ismo Törrönen iloitsee käytännön yhteistyöstä
paikallisseurakuntien kanssa. Hänellä on apuna entisenä Kulosaaren kirkkoherrana luontevat yhteydet kirkkoherroihin ja eri työntekijäryhmiin.
- Koskaan ei ole samanlaista tilaisuutta. Jokaisella seurakunnalla on omanlaisensa kulttuuri.
Omalla tavallaan kokoontumiset ovat kaupunkilainen muoto kotiseuroista, hän toteaa.
Helsinki-työryhmän mielestä perusajatuksena
on viedä evankelisuuden ”autuuden iloa” seurakuntiin. Haluamme muistuttaa, että evankelisuuden ytimenä on armon evankeliumi. Se
taas kutsuu meitä kaikkia Raamatun sanan
tottelemiseen: ”Menkää ja tehkää…”
Työryhmänä haluamme innostaa ihmisiä eri
puolilla Suomea järjestämään lauluseuroja.
Aina ei tarvitse papin olla paikalla. Maallikkovoiminkin saadaan aikaan hyvä tilaisuus, jossa

Siionin Kanteleen
lauluseurat
su 25.3.
klo 15.30 alkaen
Alppilan kirkolla.
Professori Lauri Thurén
kertoo laulujensa
synnystä
ja sävelmistään.
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MUUTTUVIA JA MUUTTUMATTOMIA

Lueskelin tämän talven aikana v. -48 painettua rovasti K.V. Tammisen saarnakokoelmaa
”Ristin ihme”. Siinä oleva loppiaissaarna kertoo itämaan tietäjistä. Ikään kuin vertailun
vuoksi toteaa kirjoittaja, että kulkuyhteydet
ovat tulleet nopeiksi. Matka idän mailta Jerusalemiin kesti kuukausia, mutta Tokiosta Suomeen pääsi silloin jo 12 vuorokaudessa yli Siperian. Nyt tiedämme, että sama matka taittuu vajaassa vuorokaudessa. Näin siis asiat
muuttuvat.
Pääsanoma tässä saarnassa on kuitenkin se,
että tietäjiä ohjasi tähti ja Jumalan Sana. Tietäjät uskoivat Jumalan sanan: tähti nousee
Jaakobista, valtiaan sauva Israelista. Paluumatkalla takaisin omaan maahansa heitä ohjasikin vain Jumalan sana. Jumalan sanaan
pitäytyminen on kristilliselle kirkolle ja hengelliselle liikkeelle elämän ja kuoleman kysymys.
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Pentti Nurminen ja Antero Rasilainen. Kuva Ulla Kataja

Ilmestyskirjan alussa olevat kirjeet Vähän
Aasian seitsemälle seurakunnalle ovat tärkeät
ohjeet meille kaikille. Mielestäni Filadelfian
seurakunta saa näistä parhaan arvion. Ja
mistä sitä kiitetään? Se oli ottanut varteen
Jumalan sanasta. ”Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen” ja
toisen kerran: ”Sinä olet tarkoin seurannut
sanaani ja kestänyt.” Sardeksen seurakunta
sai murhaavan lausunnon: ”Sinä olet elävien
kirjoissa, mutta sinä olet kuollut.” Heitäkin
muistutettiin sanan kuulemisen tärkeydestä:
”Muista kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus.” Jumalan
sana on muuttumaton, valitettavasti sen
tulkinnassa on kiistoja.
Pentti Nurminen
Hämeenlinna

Kristiina Erelä

SINUN KOTISI ON KORKEIMMAN SUOJASSA

Reilu kahdeksan vuotta sitten, lokakuussa
2003, saavuin ensimmäisen kerran Lubangoon, josta tuli kotikaupunkini seitsemäksi
vuodeksi. Muistan ensimmäiset näkymät tähän
kaupunkiin; matka Suomesta oli kestänyt melkein kuukauden, kun ensin odottelin muuttotavaroitani Namibiassa pari viikkoa, ja sen jälkeen tutustuin Shangalalassa, Angolan evankelisluterilaisen kirkon lähetysasemalla, työtovereitteni opastamana uuteen työhöni. Olin
jo matkasta väsynyt, kaipasin omaan kotiin, ja
silmieni eteen aukeava näkymä vuorten suojassa olevasta, Kristus-patsaan vartioimasta
kaupungista, näytti ihanalta.
Nyt pakkaan jo kolmatta kotiani täällä Lubangossa. Olen jättämässä työni ja tämän maan
ja kaupungin, kun palaan Suomeen maaliskuussa. Katson kaikkea jo hieman vierain silmin, teen surutyötäkin. Välillä näen yhtäkkiä
eri paikoissa välähdyksiä menneistä vuosista ja
lähimmäisten kanssa eletyistä hetkistä. Tässä
kaupassa kävin aluksi, kun muita kauppoja ei
vielä ollut. Tuossa talossa asuin,
siellä koirani kasvoi ja leikki pentuleikkejään. Näitä rinteitä kiipesin hyvän ystävän kanssa ja söin
eväitä alas laaksoon katsoen.
Täältä lähdin lukemattomille
työmatkoille ja tänne palasin,
kotiin.

ja usein iloitsen monista kodeistani. Toisina
hetkinä juurettomuus kalvaa, ja kun olen
tarpeeksi kauan matkalla, herään yöllä enkä
tiedä missä kotini on.
Niinä hetkinä kun olen Marian tavoin, Jeesuksen jalkojen juuressa istuen itkenyt juurettomuuttani, minua on suunnattomasti lohduttanut ymmärrys siitä, miten juureton Vapahtajani oli maan päällä. Hän tiesi mistä tuli, Isän
luota taivaasta, ja sinne Hän kaipasi. Hän kirjaimellisesti vaelsi maan päällä kodittomana,
ainoana päämääränään täyttää Jumalalta saamansa tehtävä, että mekin sitten joskus pääsisimme kotiin. Niinpä olen päättänyt juurtua
Häneen, Jeesus on kotini, enkä siksi koskaan
ole oikeasti koditon.

Sinun kotisi on Korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he
kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen. Ps. 91:9-12

Elämäni pysyvä arvo tuntuu
olevan muutos. Kuusivuotiaana
lapsena muutin vanhempieni
mukana Keniaan, minne lähdimme lähetystyöhön. Juureni ovat
ohuet; irtoan helposti paikasta ja
siirryn toiseen ajatuksissani jo
ennen kuin olen fyysisesti edes
lähtenyt. Olen kotonani kaikkialla,
Kristiina Erelä matkalla Afrikassa. Miettimistauko paikallisessa majapaikassa.
Kuva Annikki Erelä
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VIA ÇRUCIS - JEESUKSEN KÄRSIMYSTIE
Pilatus tuomitsee
Jeesuksen
Matteus 27:24 Kun Pilatus näki, ettei mitään
ollut tehtävissä, ja kun
meteli yhä paheni, hän
otti vettä, pesi kätensä
väkijoukon nähden ja
sanoi: "Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän
asianne." Kaikki huusivat yhteen ääneen:
"Hänen verensä saa
tulla meidän ja meidän
lastemme päälle!"
Jeesus orjantappuroilla kruunataan
Markus 15:17 Ja he pukivat hänen yllensä
purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista
kruunun ja panivat sen
hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään
häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he
löivät häntä päähän
ruovolla, sylkivät häntä
ja laskeutuen polvilleen
kumarsivat häntä.

Risti pannaan
Jeesuksen selkään
Markus 15:20 Ja kun he
olivat häntä pilkanneet,
riisuivat he häneltä
purppuravaipan ja pukivat hänet hänen
omiin vaatteisiinsa. Ja
he veivät hänet pois,
ristiinnaulitakseen
hänet.
Simon kantaa
Jeesuksen ristiä
Luukas 23:26 Jeesusta
lähdettiin viemään.
Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa
kaupunkiin, ja panivat
hänet kantamaan ristiä
Jeesuksen jäljessä.

Kirkkomaalari Andreas Löfmark maalasi vuonna 1780 Kristuksen kärsimystien kuvat Tyrvään
Pyhän Olavin kirkon pohjoislehterin kaiteeseen. Kokonaisuus käsitti 19 kuvaa, joista 8 on valittu
tähän lehteen. Kuvat tuhoutuivat palossa vuonna 1997.
12 Tekstit Raamatusta. Kuvat Urpo Vuorenoja

Jes. 53: 7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota
teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa
avannut.
Maria itkee Jeesusta
Luukas 23:27 Mukana
seurasi suuri väkijoukko,
myös monia naisia, jotka
valittivat ääneen ja itkivät
Jeesusta. Mutta Jeesus
kääntyi heihin päin ja sanoi: "Älkää minua itkekö,
Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne.”
Jeesus riippuu ristin
päällä
Luukas 23:33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi,
niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Ja
Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun
käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan
hän antoi henkensä.

Jeesus haudataan
Luukas 23:50 Muuan neuvoston jäsen, Joosef, joka
oli kotoisin juutalaisesta
Arimatian kaupungista,
meni Pilatuksen puheille
ja pyysi Jeesuksen ruumista. Hän otti sen ristiltä, kääri pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ei
vielä ollut haudattu
ketään.
Jeesus nousee
haudasta
Matteus 28:5 "Älkää te
peljätkö; sillä minä tiedän
teidän etsivän Jeesusta,
joka oli ristiinnaulittu. Ei
hän ole täällä, sillä hän on
noussut ylös, niin kuin
hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on
maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen
opetuslapsillensa, että
hän on noussut kuolleista.

Joh. 3:16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
13

Railin nurkka

MITEN VENÄJÄLLÄ ELETÄÄN PAASTON JA
PÄÄSIÄISEN AIKAA?

Suomessa ja Venäjällä ortodokseilla ja luterilaisilla pääsiäisen vieton ajankohdat poikkeavat
toisistaan gregoriaanisen ja juliaanisen kalenterin vuoksi, mutta joka tapauksessa kummassakin maassa ja kirkon keskuudessa vietetään tänäkin vuonna paastoa ja pääsiäistä, kristikunnan suurta juhlaa. Tein tämän artikkelin pyytämällä vastauksia paastoa ja pääsiäistä koskeviin
kysymyksiini Venäjältä Suomeen muuttaneelta,
mutta kuitenkin Venäjän puolella - Vienassa
pastorin tehtäviä hoitavalta Andrei Tuhkaselta.
- Venäjän kulttuurin ja ortodoksikirkon opetuksen mukaan pääsiäinen on juhlien juhla. Juhlaan ovat kuuluneet useat pakanaperinteet,

joille on annettu kristillinen merkitys. Pääsiäisjuhlalla ei ole pysyvää päivää, mutta sitä juhlitaan aina keväällä, sekä luterilaisessa että ortodoksikirkossa. Juhlan ajankohdan päämerkki on
täysikuu. Silloin Jeesuksen ylösnousemuksesta
iloitsevat molemmat kirkot yhdessä.
Onko pääsiäinen yhdistävä, rikastuttava vai
erottava tekijä Venäjän eri kansallisuuksien
välillä?

- Pääsiäinen yhdistää kristittyjä, mutta kalenterien ero antaa joskus pohjan puhua ”oikeasta
uskosta”, sillä tärkeänä pääsiäisen merkkinä ortodoksille on Pyhän Tulen laskeutuminen Jerusalemissa lauantaina ennen juhlaa.
Tämä todistaa kaikille ortodokseille,
että heidän kirkkonsa on oikea.
Useat venäläiset tosin eivät ymmärrä, mitä juhla tarkoittaa, vaikka monilla on tapana käydä kirkossa pääsiäisenä. Luterilaiset rakastavat tätä
juhlaa ja iloitsevat nimenomaan Jeesuksen voitosta. Viisaat ortodoksit
iloitsevat kanssamme ja sanovat, että Jumala on kaikkien Tuomari.
Kuinka näkyvät tämän päivän Venäjällä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden omat paasto- ja
pääsiäisperinteet, korostukset ja
toiminta?

Niin kuin vuosia sitten, pääsiäisperinteet ovat nytkin tärkeitä sekä ortodoksille että luterilaisille, sillä venäläisen kulttuurin vaikutus on kova.
Luterilaisetkin katsovat joskus televisiosta Jerusalemista tulevaa, käännettyä ohjelmaa Pyhän Tulen laskeutumisesta ennen venäläistä pääsiäistä ja sitten pääliturgiaa Moskovasta tai Pietarista. Lähes kaikki lait14

Andrei Tuhkanen, Kalevalan pastori, sytyttelee kynttilöitä paastonajan jumalanpalvelukseen kirkkonsa alttarille. Kuva Raili

tavat venäläistä pääsiäisruokaa (Pasha ja Kulits),
maalaavat munia ja koristelevat talonsa pajunoksilla. Jotkut eivät syö lihaa paastonaikana. Uskovat luterilaiset tutkistelevat Raamattua ja rukoilevat. Ortodoksienkin pitäisi käydä kirkossa
päivittäin, mutta todellisuudessa harvat käyvät,
vaikka monet sanovat itsestään: ”Olen ortodoksi”.
Kohtaavatko kristillinen sanoma ja traditiot
toisensa venäläisten nykyelämässä?

Jotkut venäläiset muistavat omat perinteet, mutta eivät ymmärrä kristinuskoa. Kaiken lisäksi joka juhlan ”sankari” on vodka, neuvostovallan jälki. Mutta ne, jotka rakastavat Herraa, muistavat
perinteet nimenomaan kristinuskon valossa. He
paastoavat ja käyvät kirkossa mahdollisimman
usein. Kaiken lisäksi nykyinen ortodoksikirkko tekee paljon työtä nuorten kanssa. Nuoret ortodoksipapit pitävät selkeät saarnat ja
rippikoulut ja sanovat, että paastonaikana pitää ennen kaikkea rakastaa
ihmisiä ja kasvaa hengellisesti ja
vasta sitten valita ruoka. Eräs ortodoksipappi sanoi mummolle, joka
sanoi paastonaikana tulevansa vihaiseksi, kun ei saa syödä hyvää ruokaa,
että: ”Syö lihaa, mutta älä syö ihmisiä”.
Kylissä ei ole aktiivista kirkkoelämää, koska ei
ole tarpeeksi palvelijoita.
Entisille pakanaperinteille on annettu kristillinen
merkitys. Kulits (makealeipä) on Ehtoollisleivän
symboli ja Pasha (rahkaleivos) on Jeesuksen arkun merkki. Punaiset munat muistuttavat Jeesuksen kuolemasta ja kuolleista ylösnousemisesta. Pääsiäisruokaa tuodaan kirkkoon, jossa pappi
siunaa sen. Pääsiäisenä ortodoksit ja luterilaiset
tervehtivät toisiansa sanoen: ”Kristus on ylösnoussut!”, ”Totisesti on ylösnoussut!” On olemassa myös vanha ortodoksinen tapa tervehtiä
toisiaan suudelmalla kolme kertaa.
Joissakin luterilaisissa seurakunnissa ja ortodoksikirkoissakin kierretään pääsiäisyönä ristikulkueena kirkon ympäri.
Onko kristillisen sanoman ulkopuolella
esiintyviä pääsiäisuskomuksia?

- On joitakin kansanperinteitä. Juhlapäivän iltana
on ns. ”kansankävelyt”, tori, pelit ja muita huvituksia. Lapset rikkovat munia ja katsovat, kenen
pääsiäismuna on vahvin, joka tietää munan pitelijälle hyvää. Useat uskovat, että pääsiäisenä on

hyvä kuolla, sillä silloin on Taivaan portti auki.
Pääsiäisliturgian aikana kirkossa jos katsoo taaksepäin, saa nähdä noidan eli jos joku sinä hetkenä seisoo selkä alttarille päin, hän on noita tai
taikuri. Valitettavasti Internet auttaa ihmisiä
muistamaan näitä vanhoja taikauskoja.
Mitä paastonaika ja pääsiäinen sinulle
merkitsevät, mitä haluat lopuksi sanoa
Elysanomien lukijoille?

- Paasto auttaa tutkimaan itseäni. Olenko valmis
jättämään pois jotakin maallista, joka valloittaa
minua. Jotkut rakastavat niin kovasti kahvia,
että tulevat onnettomiksi, jos sitä ei ole. Eikö se
ole merkki siitä, että ei ihminen juo kahvia, vaan
kahvi juo ihmistä? Olemmeko valmiit sanomaan
Jeesukselle ”kyllä”, jos Hän sanoisi meille nyt:
”ota ristisi ja seuraa Minua”? Onko Jumalan ja
meidän välillä joku aita? 40 päivää on hyvä
uskomme tentti. Jeesukselle ei tarvitse
mitään uhria paitsi rakkautta ja nöyryyttä. Paastonaika ei ole Jumalan
asia, vaan meidän on parempi syödä
ja juoda ja olla ahkera Jeesuksen
opetuslapsi kuin surullisena ikävöidä
makkaraa. Ei kenelläkään ole niin paljon uskoa, että jaksaisi olla kaikessa kuuliainen. (1Kor.3:11-15) Pitää muistaa myös, että
paastonaikana kaikki sunnuntaipäivät ovat juhlia. Paastonaika on lähestymistä Jumalaa kohti
rukouksen, Raamatun tutkistelemisen ja hyvien
tekojen kautta. Kuinka iloista onkaan sitten juhlia pääsiäisjuhlaa! - Silloin sydämessä on ilo ja
pöydälläkin juhlaruokaa.
Kaikki on jo täytetty. Jeesus ei kärsi enää, Hän
on kanssamme joka päivä. Kuitenkin paasto ja
pääsiäinen auttavat meitä muistamaan miten
olemme ostetut kuoleman vallasta. Ja tällä
tavalla uskomme vahvistuu.
”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin
myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa”
(1Kor.15:22)
Iloista Pääsiäistä!
Toivottelevat Raili M ja Andrei T
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MINUN PÄÄSIÄISLAULUNI
Lapsuuteni juhlamatkoilla soi usein laulu ”Velka on
poissa, voitto on saatu” (SK 184). Siinä on jotakin
lakeudelle sopivaa avaruutta. Laulu kertoo iloisesti
siitä, mitä Jeesus teki puolestamme, ristin hedelmästä. Paavali tulkitsee hengellisesti sitä, mistä
evankeliumikirjat välittävät aistihavaintoja. Laulun
kirjoittaja Philip Bliss on samoilla linjoilla. Hänen
tekstinään on ollut Roomalaiskirje 10:4: ”Kristus
on lain loppu (tai: täyttymys), vanhurskaudeksi
kaikille uskoville”. Sions Harpanissa ehdotetaan
myös Roomalaiskirje 3:19-25. Siinä puhutaan vanhurskaudesta, joka tulee ilman lakia eli ilman ihmisen tekoja. Se tulee uskosta kaikille, jotka uskovat! Niin kuin kaikki ovat syntisiä, heille kuuluu
myös armo Kristuksen täytetyn työn perusteella.
Jumalan rakkaus ei erottele, vaan tulee kaikille
henkilöön katsomatta. Armo riittää. Muuta ei tarvita. Tämän saa vastaan ottaa uskolla. Blissille ”Jumalan lapseus” on armosta saatu lahja. Alkutekstissä hän laulaa kunniakkaasta kutsumuksesta ja
kertakaikkisesta autuudesta.
Sukunimen Bliss voi kääntää sanalla ”autuus”. Se
on lähtöisin Walesista. Suku oli muuttanut Amerikkaan lähelle Pennsylvanian Roma-nimistä paikkakuntaa. He olivat rutiköyhiä. Philip-poika lähti
nyytti selässä, mutta hengellisesti rikkaana 11vuotiaana ansaitsemaan elantoaan maatiloille ja
metsäkämpille. Pojan voimat riittivät miehen töihin. Kuusi vuotta myöhemmin Philipin laulun lahjat huomattiin. Hän tutustui William Bradburyyn,
ja ensi sävellyksensä hän lähetti George Rootille.
Mukana tuli kirje: ”Jos tämä on jonkin arvoinen,
antaisitteko vastineeksi huilun”. Ja huilu tuli.
Philip Paul Bliss julkaisi mm laulukirjan ”Gospel
Songs”, jota myytiin 60 000 dollarilla. Ne hän lahjoitti hyväntekeväisyyteen. Philip ja Lucy Bliss lauloivat duettoja eri puolilla maata. Eräässä vaiheessa Philip hankki soittimen ja hevosen ja ratsasti
kirkolta kirkolle pitämässä vanhanaikaista musiikkikoulua. Po. SK laulu 184 muhi kolmisen vuotta.
Vaimolta joululahjana saatu aikakausijulkaisu ”Uusia ja vanhoja asioita” oli mieleinen. Sen innoittamana taisi syntyä myös kaksi muuta pääsiäislaulua. Toinen ”Jeesus nousi haudastansa” 1876 löytyy Ruotsin virsikirjasta suomeksi n:o 148. Kolmas
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”Halleluya, He is risen” 1876 on Sankeyn lauluissa
n:o 157. Siinä kerrataan ”Hän on ylösnoussut”
seitsemään kertaan, ja laulu loppuu: ”Elävä Herra
ja tuleva Kuningas”. Usein laulu syntyi juuri kuullun saarnan johdosta.
Joulua 1876 vietettiin sukulaisissa. Sieltä Bliss sähkötti Chicagoon: ”Liput hankittu Buffalon ja Lake
Shoren kautta, juna Chicagossa myöhään perjantai-iltana 29.12. Jumala siunatkoon teitä ikuisesti”.
Fanny Crosbylle lähti sähke: ”En palaa entiselle
reitille. Olen menossa kotiin.” Todennäköisesti hän
kertoi, ettei tule nyt New Yorkin kautta, mutta
Fanny piti sähkettä profetiana. - Juna oli lähtiessä
kolme tuntia myöhässä. Kaksi raskasta veturia kiskoi neljäätoista vaunua halki lumimyrskyn. Ennen
Ashtabulan asemaa oli puuristikkosilta. Etumainen
veturi selvisi yli, mutta muun junan alla silta romahti. Vaunut putosivat hujan hajan syvään rotkoon ja syttyivät palamaan. Philip oli jo junasta ulkona, mutta palasi pelastamaan vaimoaan tulesta.
Molemmat paloivat muodottomiksi. Uhrit haudattiin paikkakunnalle, mutta Blissien kotiseudulle
pystytettiin muistomerkki. Siellä (Romassa) on
myös laulumuseo ja nimikkokatu.
Blissin matka-arkusta löytyi laulu ”En tiedä, minä
hetkenä Herrani tulee” (Sankeyn lauluissa n:o
980), omat sanat vuodelta 1874 säveltämättöminä. Viimeisen julkisesti esitetyn laulun otsikko oli
”Ikuisuus”. Sana esiintyy kahdeksaan kertaan Ellen Gatesin laulussa ”Oi, soivat ajan kellot”,
Sankey n:o 1043. Inhimillisesti ajatellen Blissin
elämän työ katkesi kesken. Paljon arvokasta ehti
syntyä. ”Velka on poissa”-laulu (alkuaan ”Vapaana
laista”) kertoo tosi rakkauden kaiken kattavuudesta. Kun Jumalan rakkaus on niin avaraa, se kasvattaa myös keskinäiseen välittämiseen. Itse köyhistä oloista lähteneenä Bliss auttoi köyhiä. Chicagon työpisteen periaatteita oli: ”Pysy Raamatussa.
Kerro kuulijoille, kuinka paljon Jeesus heitä rakastaa”. Otetaanko tavoitteeksi?
Pääsiäisriemua – ”Jeesus elää, ja mekin saamme
elää”. Joh. 14:19.
Tapani Annila

”Minun ei tarvitse tietää enempää.
On tämä hetki, polvistun eteesi, leivässä ja viinissä on anteeksiantamus ja armo.
Sinä olet tässä hetkessä kanssani ja näytät että se, mitä olen riittää.”
Haluaisin pysäyttää ajankulun. Pitkittää rakkaan ihmisen kanssa jaettua ainutlaatuista
kokemusta. Jäädä hetkeen, kun lapsenlapsen
silmät loistavat innosta ja riemusta. Olla liikahtamatta, kun pikkuinen kapuaa syliin.
Kuunnella yhä uudestaan, kun 10v kertoo
antaumuksella jalkapallomatsista tai hiihtokilpailusta.
Tyypillistä on, että
haluamme hyvien
hetkien jatkuvan,
jos ei ikuisesti, niin
ainakin vielä jonkin
aikaa. Huonot kokemukset ja tapahtumat kelataan mahdollisimman nopeasti ohi. Tämän
päivän uutiset kertovat elämän nurjasta puolesta: perheväkivaltaa, koulukiusaamista, rasismia, valheita, petoksia. Aika on pysähtynyt
väärään hetkeen.
Elämä kulkee eteenpäin. Yhtään elettyä hetkeä emme saa konkreettisesti takaisin. Ajankulkua ei voi pysäyttää. Onneksi niin, sillä elämän kärsimykset ja tappiot väistyvät. Elämä
jatkuu. Meillä on muisti ja muistot. Niissä
voimme palata hetkiin, jotka ovat meille rakkaita ja merkittäviä.
Laskeutuminen paastoon on alkanut. Paastonaika valmistaa meitä pääsiäiseen. Paastota voi
sekä henkisesti että fyysisesti. En pidä itseäni
erikoisen onnistuneena paastoajana. Usein
olen aloittanut innostuneesti tekemällä listoja,
mistä tulee kieltäytyä, mikä on sallittua. Olen
suunnannut energiani ja voimani paaston ulkoisiin tekijöihin, suorittamiseen, jolloin on
unohtunut paaston syvällinen tarkoitus.
Oikeaoppisten paastoajien mielestä ruokatottumusten ja elämäntapojen yksinkertaista-

minen on avuksi hengellisessä kilvoituksessa.
Itse olen vain turhautunut ja pettynyt, kun en
ole päässyt alkua pitemmälle.
”Paastossa ei tarvitse noudattaa metodeja,

sääntöjä tai ohjeita. Meidän tarvitsee vain uskoa Jeesuksen rakkauteen ja luottaa hänen
armoonsa. Se ohjaa meidät Kristuksen syvällisempään tuntemiseen, hänen kärsimyksensä ja kuolemansa ymmärtämiseen.” Tuomas-

messun saarnaajan
sanat antoivat paastolle merkityksen.
Niin yksinkertaista,
mutta joskus niin
vaikeaa.

Aika ei pysähtynyt
pitkäänperjantaihin,
Jeesus ei jäänyt
ristille. Golgatan
kärsimys oli valtava,
mutta elämä ei pysähtynyt siihen. Tuli toinen
hetki, pääsiäisaamu, ylösnousemuksen riemu.
Tähän ainutlaatuiseen, ihmiskunnan pelastuksen kannalta mullistavaan hetkeen voimme
palata yhä uudelleen. Aikaan, jolloin Jeesus
Kristus naulittiin ristiin, kuoli ja haudattiin.
Uuteen aikaan, jolloin Jeesus kuolemalla kuoleman voitti. Ehtoollisessa saamme yhä uudelleen kokea: ”sinun puolestasi annettu,
sinun puolestasi vuodatettu.”
Mekään emme jää paastonaikaan vaan vaellamme Golgatan kautta pääsiäisen juhlariemuun, jonka itse Jeesus Kristus on meille
valmistanut.
”Jeesus Kristus on juhlariemu, voima, virvoi-

tus. Hän on toivo, luottamus! Vain sinuun katson ja pelkää en, vain sinuun katson ja pelkää
en.”
Helena Ylikotila
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Sirpan matkassa

YSTÄVYYTTÄ, HUOLENPITOA JA ILOA

Talven selkä on taittunut, eletään maaliskuuta. Astuessani ulos kotimme pihaan, olen
”räystäiden tippumisen” päivinä huomaavinani
jo kevään tuoksun sieraimissani. Ja usko tai
älä: viikko sitten kuulin kuusiaidan liepeiltä ihka elävän kottaraisen kujerruksen. Joku muukin oli kuullut, jopa nähnyt ja ottanut tämän
vuodenajan harvinaisesta laulajasta kuvan ja
lähettänyt sen lehteen.
Oma oloni on kuin kevätpäivän kottaraisella;
iloinen, kiitollinen ja laulavainen. Niin paljon
olen saanut jo tämänkin vuoden aikana kokea
suurta ystävyyttä, huolenpitoa ja iloa kiertäessäni työalueellani eri puolilla eteläistä ja keskistä Pohjanmaata. Heitän muutaman upean
paikkakunnan sinullekin ihmeteltäväksi:
- Loppiaisena Kälviällä yli 40n ystävän kanssa
osallisena riemullisesta Kanteleen lauluista
Markku Hekkalan musisoinnista, Laila Niemen
ja Virpi Tuikan runoista ja yhdessä Kari Hanhikosken jakamasta Sanasta nauttien, srkn
emännän ja Keskitalon Sirkan vastatessa ruumiin tarpeista tarjoilun muodossa.
- Tammikuun puolivälissä rakkaalla Karstulan
opistolla saimme kokea siunaavaa työtovereitten yhteyttä Taivaan Isän ja opiston väen
täysi-hoidossa.

Toholammilla, Alavudella ja Ilmajoella, kotoiset seurat Kaustisen Jylhän kylätalolla, puhumattakaan säännöllisestä, vähintäänkin kerran
kuussa tapahtuvasta toiminnasta Seinäjoella,
Kauhajoella, Kauhavan alueella, Kurikassa,
Jalasjärvellä…
Olen saanut jokaisessa tilaisuudessa kokea
saman lämpimän yhteenkuuluvaisuuden ja
rakkauden tunteen. On halattu, laulettu välillä
katto kohoillen rakasta Kannelta, naurettu ja
välillä itkettykin murheen satuttamien kanssa.
Nämä kokoontumiset ovat niin ymmärrän hyviä ja Jumalan mielen mukaisia ”hoitokokouksia”. Olen nähnyt useaan kertaan, kun
kaksin – kolmin puretaan kipeitä asioita ja silminnähden huojentuneen näköisinä lähdetään
Taivaan Isän hoidossa kotiin.
Kiitos jokaiselle, joka on avannut kotinsa matkalaisen tulla ja mennä. Tule sinäkin uudestaan ja uudestaan hoidettavaksi myös ELYtilaisuuksien järjestäjänä, sillä ”antaessaan
saa, etsiessään löytää, kolkuttaessaan avataan”.
Siunattua Ylösnousemuksen juhlaa Sirpalta

- Ennen lomaa vielä Kurikan ELY-ystävien hyvää hoitoa, ystävyyttä ja jykevää
armon sanaa Mäen rovastilassa ja Teuvan yli 30n ystävän iloa kokoontua yhteen iltavesperiin ja juhlaan.
- Listaan voi vielä lisätä siunaavan kokemuksen Alahärmästä yhdessä HYn väen
kanssa, Jorma-piispamme ja jäsenemme ruokkivat sanat Kurikassa ja Alavudella, kotiseurat Lapuan Hippolineilla,
perhetapahtuma Kokkolan Vasikkasaaressa, maakunnalliset kirkkopyhät
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Laulu- ja lähetysseurat ELYn kesäjuhlilla Tampereella elokuussa 2011.
Kuva Timo Keski-Antila

EVANKELISET KESÄJUHLAT KURIKASSA
16.-17.6.2012
Alustava ohjelma:
Lauantai 16.6.

Lisätietoa:
Aluesihteeri Sirpa Keski-Antila
p. 0400 974 102 tai
sirpa.keski-antila@evankeliset.net

12.00-13.00 ALKAJAISSEURAT
13.00-15.00 Ruoka
14.30-16.00 SIIONIN KANNELSEURAT, ELY-info
14.30-16.00 AARREARKKU-tapahtuma
kaiken ikäisille.
16.00-17.00 Kahvi
17.00-17.50 RAAMATTUTUNTI
18.00-19.00 ”SUVIMUSIIKKIA”
19.30-21.00 ILLAN EHTOOLLISHETKI

Sunnuntaina 17.6.
08.30-09.00 AAMUSEURAT
09.00-10.00 Aamukahvi
10.00

MESSU
Lapsille PYHÄKOULUHETKI
kirkon takakamarissa

11.30-13.00 Ruoka
13.00

Juhlat järjestää:
Kurikan seurakunta ja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

PÄÄJUHLA

14.15-15.00 Kahvi
15.00-17.00 Lähetysjuhla
”viestikapulan vaihto”
Kymenlaaksoon
Katso mm. majoitusvaihtoehtoja Elysanomat 1 2012 tai http://www.evankeliset.net/kesaejuhla

Pääsiäinen tuo ilon
Oi riemua Pääsiäisaamun,
oi ihmettä valtavaa!
Ken ensiksi haudalle saapui
juoksujalkaa jo kiiruhtakaa.
- Ei Hän ole täällä,
Hän ylösnoussut on.
On Jeesuksen hauta tyhjä
- ilo, hämmästys suunnaton.
Oi riemua Pääsiäisaamun,
siihen minäkin yhtyä saan
- ja monien muiden kanssa
tämä kokemus jaetaan.
On tyhjänä hauta, sillä
Jeesus ylösnoussut on.
Hän voitti kuoleman vallan,
Hän on puhdas ja viaton.
Vie Pääsiäisestä arkeen
nyt askeleet keventyneet
ja ahdistus, tuska ja hätä
jo vaihtuvat kiitokseen.
Jeesus elää ja kanssaan minä
ikuisesti myös elää saan,
sillä Jeesuksen ristinkuolema
ansiokseni luetaan.
Kuva Hannu Rasila

- Tuula T. Haapoja -

Evankelinen lähetysyhdistys – ELYn ja Salon seurakunnan yhteinen matka Israeliin 20.11.–29.11.2012
Matkanjohtajina Raili Mäkitalo ELYstä, Juha Hekkala sekä Marika Huhtasalo Salon seurakunnasta
Matkan perushinta puolihoidolla on 1399 euroa. Yhden hengen huonelisämaksu 395 euroa. Perushintaan
eivät sisälly retket. Matkan aikana tehdään retkiä Toiviomatkojen asiantuntevan oppaan johdolla.
Retkipaketin ostaminen on mahdollista jo etukäteen Suomessa, jolloin
10 päivän matka. Suorat
pakettihinta on n. 290 euroa. Erillisretken hinta on n. 60 euroa.
lennot Finnairilla Tel Aviviin.
Suomenkielinen opastus.
Varaa matkasi ajoissa!

Lisätietoa ja varaukset:
Matkanjohtajalta:
Raili Mäkitalo, Valtimo,
p. 0440 289 108,
raili.makitalo@evankeliset.net
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Vastuulliselta matkanjärjestäjältä:
Toiviomatkat
Annankatu 31–33 C, 00100 HELSINKI
Puh (09) 5657 170, fax (09) 5657 1727,
helsinki@toiviomatkat.fi
Matkoja Raamatun maihin vuodesta 1976

TERVETULOA ANTOISALLE TOIVIOMATKALLE!

Kolehtien ja lahjoitusten tilitys
Työntekijöiden ja työmuotojen tukirengastili:
Tilinumero IBAN FI24 5114 0220 0375 45

ja viestiksi alla olevasta listasta haluamasi tuen kohde sekä maksajan kotiseurakunta
Antero
Raili
Sirpa

Kotimaan työ
Aarrearkku
Laula kanssani

Kolehti– ja lahjoitustili:
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69

ja viestiksi joku alla olevista (tilaisuus ja pvm, tuen kohde sekä maksajan kotisrk)
ELYn kotimaantyölle
Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin alla ol. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)
Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Kristiina (= Kristiina Erelän kannatus, SLS)
Tedite (= Tedite-hanke Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)
TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä
ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Huom! Muistathan merkitä viestiin tuen kohteen ja maksajan seurakunnan.

Levymyyntitilitykset:
Tilinumero IBAN FI46 5114 0220 0380 22

Kuninkaan lapset DVD/CD (= viestiksi levyjen tilityksiin)
Kuva Annikki Erelä

Kiitos kaikille teille, jotka tuette ELYn työtä!
Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin. Yhteystietoja
löytyy tämän lehden sivulta 2 sekä ELYn kotisivuilta http://www.evankeliset.net/yhteystiedot
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Maaliskuussa 2012
Su 25.3. klo 15.30 kahvit, klo
16 Siionin Kanteleen lauluseurat
Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2.
Professori Lauri Thurén kertoo
Siionin Kanteleen laulujensa synnystä ja sävelmistään; avaus ja
päätös Kallion srk:n pastori,
säestykset srk:n kanttori.
Ma 26.3. klo 14 ELYn piiri Martta-salissa Kouvolassa. Mukana
Raili ELYstä.
Ma 26.3. klo 18 Siionin Kannelseurat Lammin srk-talossa. Sana
Heli Ulvinen, Mauri Sailio ja
Pentti Nurminen. Musiikki Tuula
Sailio ja Jussi Kataja.
La-Su 31.3.-1.4. Toveripäivät
Perheniemen Ev. Opistolla, Opistontie 15 B, Perheniemi.

Huhtikuussa
Su 1.4. Messu Mäntyharjun kirkossa. Saarna Seppo Suokunnas. Ruokailu srk-keskuksessa ja
sen jälkeen evankeliset seurat.
Puhujina Seppo Suokunnas, Kari
Pokela ja srk:n pappi.
Su 1.4. klo 10 ELYn kirkkopyhä,
Espoon tuomiokirkko.
Su 1.4. klo 11.30 Hämeenlinnan
keskussrk-talossa, Rauhank. 14,
kirkkokahvit ja Raamattuhetki
Mirja Lassila. Musiikki Minna, Mikael ja Daniel Koskikunnas, Kataja.
Pe 6.4. klo 10 Maakirkko ja ristinjuhla Kannusjärven koululla
Haminassa. Annikki ja Paavo Erelä, seurakunnan pappi ja kanttori.
Pe 6.4. klo 15 Maakunnallinen
Ristinjuhla Seinäjoen srk-keskuksessa, (kahvi klo 14.30 alk.).
Jani Latva-Nikkola, Lauri Annala,
Hy-kuoro, johtaa Pirkko Rankila,
juontaa Salme Rinta-Komsi.
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Ke 11.4. klo 18 Laula kanssani
perheilta Suolahden seurakuntatalossa. Mukana srkn työntekijä
ja Raili Mäkitalo ELYstä.
Ke 11.4. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Riihimäellä. Ulla
Kuisma ja Pertti Ruponen. Kahvitarjoilu.
To 12.4. klo 13 Siionin Kannelseurat srk-keskuksella Kauhajoella. Helena Ala-Prinkkilä, Sirpa Keski-Antila.
La 14.4. klo 18.30 Naistenpäivien yhteisen jakamisen ilta Vuokatinrannan kurssikeskuksessa,
Vuokatissa. Muk. Raili Mäkitalo.
Su 15.4. Maakunnallinen kirkkopyhä Teuvalla, alk. klo 10
messulla kirkossa. Kirkkokahvit
ja päiväjuhla srk-salissa.
Su 15.4. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu
13. Ulla ja Jussi Kataja.
Su 15.4. klo 15 ELYn piiri eli Siionin kannel-seurat Tikkurilan
kirkossa, Asematie 12. Kyllikki
Tiensuu. Kahvit klo 14.30 neuvotteluhuoneessa.
Pe-La 20.-22.4. Raamattukurssi Kiteen evankelisella opistolla.
Antero Rasilainen, Ulla Kakkonen.
Su 22.4. klo 10 ELYn kirkkopyhä Pukkilassa. Alk. Messulla,
saarna Paavo Erelä, liturgi Hannu Tiainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel-seurat, Annikki ja
Paavo Erelä, Hannu Tiainen.
Su 22.4. klo 15.30 kahvit, klo
16 Siionin Kanteleen lauluseurat
Bulevardin seurakuntakoti, Bulevardi 16 B. Puhe khra Päivi
Sipponen, avaus ja päätös pastori Ermo Äikää, säestykset Eeva
Saarinen.
Ma 23.4. klo 18.30 Idäntyön
ystäväilta Keravan seurakunta-

keskuksessa, alkaen kahvi-/teetarjoilulla. Ajankohtaiset kuulumiset ja kuvat Vienasta ja Vienan Kemistä. Mukana Raili Mäkitalo.
Ma 30.4. klo 18 Kotiseurat ja
toivelaulut Katajilla Hämeenlinnassa, Aulangontie 2 C A 13.

Toukokuussa
Ke 2.5. klo 9 Lauletaan yhdessä-tilaisuus Valtimon kirkossa.
Mukana Raili Mäkitalo.
Ke 2.5. klo 18.30 Siionin Kannel-seurat Nurmon keskustan
srk-talolla. Miia Juusola-Vänskä,
Jaakko Antila, kurikkalaiset kutsuttu vieraiksi (mahd. Raimo
Mäki mukana), runoja Terttu
Mäkinen, Sirpa Keski-Antila, arvat, kirjapöytä.
Su 6.5. klo 10 ELYn kirkkopyhä
Someron seurakunnassa. Alkaen
Messulla, saarna Paavo Erelä.
Kirkkokahvit ja Siionin Kannelseurat, Annikki ja Paavo Erelä,
seurakunnan pappi.
Ti 8.5. klo 18 Siionin Kanteleen
lauluseurat Riihimäellä. Pirkko ja
Eero Junkkaala, terveisiä Tanzaniasta. Kahvitarjoilu.
Ke 9.5. klo 9 Lauletaan yhdessä-tilaisuus Rautavaaran kirkossa. Mukana Raili Mäkitalo.
To 10.5. klo 13 Siionin Kannelseurat srk-keskuksella Kauhajoella. Anitta Vuorela, Sirpa Keski-Antila.
Su 13.5. klo 15 Siionin Kanteleen seurat Seinäjoen srk-keskuksessa. Sirpa Keski-Antila.
Kahvi tilaisuuden jälkeen.
Helatorstaina 17.5.
kirkkopyhä Kalvolassa, Messu
klo 10: saarna Eero Junkkaala,
liturgia Antti Herkkola, kanttori
Sonja Saarikko, kirkkokuoro.
Kahvit. Raamattuhetki Kirsi

Kari Lähdesmäki eläkkeelle
Helatorstaina 17.5. klo 10

Messu Messukylän kirkossa, Messukylänkatu 54,

eläkkeellelähtösaarna Kari Lähdesmäki, liturgia Jari Nurmi,
isosten tehtävään siunaaminen.
Siirtyminen Seurakuntien talolle, Näsilinnankatu 26,
kakkukahvit

Siionin Kannel-seurat Näsin salissa

puheita Jari Nurmi, Olli Hallikainen, Leo Norja, Pekka Kiviranta, juonto ja säestys Jussi Laine, kolehti ELYn työlle.
Kari Lähdesmäki on toivonut, että kaikki muistamiset ja kukkarahat osoitettaisiin Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten työn rahastolle.
Kuva Jari Hangassalo

Kniivilä. Musiikki Reetta Salonen
viulu ja Liisa Herkkola piano.
Katajat.
Helatorstaina 17.5. klo 10
Messu Keltinmäen kirkossa Jyväskylässä. Saarna Paavo Erelä,
lit. Matti Väätainen. Kirkkokahvit.
Siionin Kanteleen lauluja sekä lähetysinfoa Paavo ja Annikki Erelä. Tervetuloa kauempaakin!
Su 20.5. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa kirkossa, Uudenmaakatu
13.
La 26.5. klo 16 Mökkiseurat Ulla
Virtaperkon mökillä Perttelissä,
Somerontie 715, Salossa.
Su 27.5. klo 10 Messu Elimäen
kirkossa ja helluntaijuhla srkkeskusken salissa. Puhuja Elystä,
P. Sipponen.

Kesäkuussa
Ti 5.6. klo 9-13 Lähetyskerhon
järjestämä Kesätori kirkon tapulin nurkalla Kurikassa.
Pe 8.6. “Oletko kuullut?”-kesätapahtuma Forssassa. Puhe Antero Rasilainen, Juha Auvinen.
La 9.6. klo 15.30 Siionin kanteleen lauluseurat Johanneksen
kirkossa, Helsingissä, ELYn työn

hyväksi.
Ti-Ke 12.-13.6. klo 8-17 leipomakökkää Kurikan seurakuntakeskuksen keittiöllä ELYn kesäjuhlia 16.-17.6. varten. Kökkäläisiä otetaan iloisella mielellä vastaan. Ilmoittaudu Sirpalle (ks.
yhteystiedot alapuolelta).
Ke 13.6. Perheretki Honkiniemeen linja-autolla. Lähtö klo 16
Seinäjoen srk-keskukselta, (paluu samana iltana). Honkiniemessä ruokailu, seurat: Jaakko
Loppi, Eero Virtaniemi. Mahd.
saunomiseen ja uimiseen. Ilm.
6.6. mennessä Seinäjoen kirkkoherranvirastoon p. (06) 4184
229.

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

To 14.6. klo 17-19.50 Kesäjuhlien INFO-tilaisuus vapaaehtoisille, talkoolaisille ja kaikille halukkaille Kurikassa. Aloitetaan kahveilla klo 17, klo 19 kirkossa viikkomessu, jossa saarnaa Malawin
piispa Bwumbe, lit. Heikki Sariola, kanttorina Maarit Rautanen.

HUOM!
ILMOITATHAN KAIKKI PIENETKIN POHJANMAAN
ELY-TILAISUUDET JA JÄSENTIETOMUUTOKSET SIRPALLE!
KIITOS!
ELYn aluesihteeri Sirpa Keski-Antila
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@evankeliset.net tai p. 0400 974 102

Huom! Pohjanmaan alueen jäsenet saavat lähiaikoina
kirjeessä toimintasuunnitelman, joka on hyvä pitää tallella ja
seurata mahdollisia muutoksia Ilkan Kalenteri-, Pohjalaisen
Menot- sekä Eparin Meno-Menu-palstoilta.
Sirpa :)

Pääsiäisen aluspäivinä
kirj. Raija Laine
Pääsiäisen aluspäivinä
tuskailen lian ja kuran kulkeutumista
askeleen painautuessa
roudasta sulavaan maahan.
Epäsiistit matot ja lattiat
pölystä himmenneet ikkunat
tahraiset ovipielet
Sydämenikin samanlainen
ja katso Herra, hiljainen viikko
vaatii minussa: puhtaaksi, puhtaaksi
pitäisi saada,
hiljentyä täytyisi
Herra, eikö Sinuakin ahdistanut
sillä viikolla?
Pääsiäisen aluspäivinä
pysäytit minut
hiljentymisen täytymisestä.
Ohjasit pääsiäisen
armahtavaan valoon.

Kansikuvat Urpo ”Upi” Vuorenoja

