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Lehden kansikuva
Taiteilija Leena Ojalan työ Naiset kiiruhtavat haudalle 
(Mark.16:1-2.) Teos kuuluu Via Dolorosa - kohti 
pääsiäistä kuvitukseen. Pääsiäisvaellus toteutetaan 
vuosittain hiljaisella viikolla Vammalan seurakuntatalossa 
Sastamalassa. Kannen kuva on osa tätä kokonaisuudetta.



Vaelluksemme ja ilomme on kuitenkin aina vaja- kalliisti lunastettu Jumalan lapsi? Voisinko oppia 
vaista.  Ilo ja suru, onni ja vastoinkäymiset, elämän näkemään ja ymmärtämään, että ”asiat, jotka yh-
ja kuoleman todellisuus, nämä elämän lainalaisuu- distävät meitä ovat suurempia kuin ne asiat, jotka 
det kohtaamme niin arjessa kuin juhlassakin. Em- meitä erottavat”.
me valitse niitä, ne annetaan. Arkinen kilvoituk- Kristus keskeisyys ei ole vain sanoja tai kaunis aate. 
semmekaan ei anna meille aihetta ylpeilyyn, vaikka Se on toimintaa sen näyn toteutumiseksi, ”että he 
meidän tulisi olla ilon ja armon sanansaattajia, toi- olisivat yhtä.” Se ei tarkoita luopumista meille 
mimme usein aivan päinvastaisella tavalla. Louka- kaikkein kalleimmasta: vanhurskauttamisopista, 
ten,  karkottaen ja ulkopuolelle sulkien. kasteen armosta ja ”yksin Jeesuksesta”. Evanke-

liumi on Jumalan voima,  juuri evankeliumi yhdistää, 
Kun uskonpuhdistajamme Martti Luther löysi ar- Pyhä henki kutsuu yhteyteen.
mollisen Jumalan, hänen kerrotaan naulanneen kir- Kristikunnassamme eletään suuren epävarmuu-
kon oveen 95 teesiä. Ensimmäinen teesi kuuluu: den keskellä. Kirkossa, sen paikallisseurakunnissa, 
”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: työntekijöillä ja jäsenillä on huoli tulevaisuudesta. 
’tehkää parannus’, niin hän tahtoo, että uskovien koko Mikä meitä yhdistää tai erottaa? Samaa huolta 
elämä on oleva parannusta.” Puhetta parannuksesta kannetaan kristillisissä järjestöissä. Annammeko 
kuulee nykyisin harvoin. Olemmeko me kadotta- todistuksen tälle maailmalle erimielisyyden ja kiis-
neet ensimmäisten opetuslasten herkkyyden tut- tojen täyttämästä joukosta, joka ei mahdu samaan 
kia itseämme? Kun Jeesus lausui viimeisen ehtoolli- ehtoollispöytään? Entä jos todistuksemme olisi 
sen nautittuaan opetuslapsilleen, että yksi teistä toisenlainen? Erimielisyyksien ja kiistojenkin kes-
kieltää minut, opetuslasten sormi ei osoittanut kellä rukoilisimme yhdessä,  kohtaisimme rohke-
muita huoneessa olevia,  ei syytetty eikä syyllistet- asti toisella tavalla ajattelevat ja kokevat kristityt, 
ty vaan kysyttiin nöyrästi ja arasti: ”Herra,  en kai - niin, kristityt! Tämä ei ole vain kaunis toive tai 
se ole minä?” haaste.  Tämä vaatii sitoutumista ja työtä. Mutta 

kun katsomme Kristuksen kulkeman tien, hänen Kun lähden liikkeelle omasta parannuksen tekemi-
esimerkkinsä ja sitoutumisensa, aina ristinpuuhun sestä, omasta riittämättömyydestä, omasta mah-
asti,  kuinka voisimme olla välittämättä, yrittämät-dottomuudesta, avautuu uusia näköaloja. Yhteys 
tä? Pääsiäisen sanoma julistaa, että vastakkainaset-toisten kristittyjen kanssa ei kaadu erilaisiin ko-
telun aika on ohi, nyt on yhteyden ja uuden elämän rostuksiin tai näkemyksiin jostain yksittäisestä 
aika.asiasta.  Jos minä olen saanut armon, saanut an-

teeksi, miksei tuo toinenkin eri tavalla ajatteleva 
Riemullista pääsiäistä sinulle, Jeesus elää, mekin olisi saanut samaa armoa? Miksi minun pitäisi, - tai 
saamme elää.kuinka minä edes voisin sulkea hänet uskonyhtey-
Antero Rasilainen,  pääsihteeriden ulkopuolelle, jos hänkin on Kristuksen oma, 

Yksin Jeesus

Pääsiäinen on meille kristityille suuri ilon juhla. Pitkä-
perjantain pimeys, ahdistus, kuoleman kauheus voitetaan 
ja suuri ilouutinen kajahtaa maailmaan: Kristus on ylös-
noussut,  kuolema on voitettu,  Jeesus elää!  Tätä sanomaa 
julistamme, kun järjestämme pääsiäisyön messuja, kirkko-
vaelluksia, pääsiäisnäytelmiä ja ristisaattoja. Haluamme 
viettää juhlaa todistukseksi maailmalle,  että maailma 
uskoisi.
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Pelko ja riemu ovat joskus lähellä toisiaan. Kun käsittää. He kohtasivat tyhjällä haudalla Jumalan 
jotakin poikkeuksellisen mullistavaa tapahtuu, pyhyyden ja suuruuden.
molemmat tunteet voivat olla läsnä. Kyse on 
jostakin äärimmäisen hyvästä asiasta, joka Jumalan pyhyyden kokeminen on kirkon synty-
suuruutensa ja merkityksellisyytensä takia te- misen taustalla. Hauta on tyhjä, kuolema on 
kee mielen samalla araksi.  Tällainen kokemus voitettu, Jeesus elää. Tulkoot naisten pelon ja 
on tuttu siellä, missä ollaan kasvokkain Jumalan ilon sekaiset terveiset myös meille ja vahvista-
pyhyyden kanssa. Siinä paljastuu sekä ihmisen koot ne luottamusta Jumalaan,  joka on suurem-
syntisyys että Jumalan rakkaus. pi kuin voimakkainkaan paha.

Juuri näin kokivat Jeesuksen seurassa kulkeneet Riemullista pääsiäistä!
ja hänen kuolemaansa syvästi surreet naiset. 
Haudalla käynti sai heidät tuntemaan yhtaikaa Tapio Luoma
sekä pelkoa että riemua.  Jotakin käsittämätöntä Espoon hiippakunnan piispa
oli tapahtunut niin, että he eivät voineet sitä 

PELKOA JA RIEMUA

”Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa 
peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät vie-
mään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.”
Matt. 28:8

Kuvat Timo Keski-Antila
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Lasarus oli ollut haudassa jo neljä päivää ennen kuin Jeesus saapui Beta-
niaan, jonne hänen opetuslapsensakin seurasivat häntä. Myös useita juu-
talaisia oli tullut Betaniaan lohduttamaan Lasaruksen sisaria. Kun Martta, 
toinen sisarista, kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän Jeesusta vastaan. 
”Herra,  jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut.”

Näin alkaa Tytti Jäppisen kirjoittama ja säveltämä passiodraama ”Tien sinne te 
tiedätte”.
Pääsiäisajan kärsimysnäytelmässä esiintyy kuoron ja kansan lisäksi opetuslapsia, 
fariseuksia, sotilaita, Martta, Maria, Magdalan Maria sekä kertoja. Heidän muka-
naan yleisö saa elää Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisissä hetkissä kuol-
leista nousemiseen saakka.

Tapahtuma etenee kahdeksana hetkenä tähän tapaan:

Kaikki alkaa siitä hetkestä jolloin Jeesus herättää Lasaruksen.  Tässä on myös se 
hetki, jolloin Martta ja Maria käsittävät Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Fari-
seuksille tämä kaikki on taas aivan liikaa.

Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä: Lasarus, tule ulos! Ja Jeesus sanoi heille: 
Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Niin useat juutalaisista,  jotka olivat tulleet 
Marian luokse ja nähneet mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.

Jeesus liikkuu kansan ja ystävien parissa. Paikalla on ihmisiä, jotka olivat koke-
neet Jeesuksen ihmeitä, näkönsä saanut, spitaalista parantunut, halvaantunut, jo-
ka nyt kävelee.

Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että 
Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan.

Kuoron laulaessa väkeä saapuu - lapsia ja aikuisia - palmun oksia heiluttaen ja 
Hoosiannaa laulaen. Myös fariseukset ovat havahtuneet päivän tapahtumiin. He 
käyvät kiivasta keskustelua Jeesuksesta ja pohtivat, miten päästä hänestä eroon.

Kansa ei tiedä aina omaa parastansa. Parempi on siis, että yksi ihminen kuolee kuin 
hukkuu koko kansa.

Tytti Jäppisen Passiodraama

TIEN SINNE TE TIEDÄTTE

Joh.11: 21-

Tallinnan Pyhän Hengen kirkon alttaritaulun kuvia: ehtoollisen asettaminen, 
ristiinnaulittu ja ylösnoussut. Kuvat Urpo Vuorenoja
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Tytti Jäppinen teki vuonna 1973 kirkkonäytelmän pääsiäisen tapahtumasta. Hän käytti tekstilähtee-
nään Johanneksen evankeliumia. Laulut hän sanoitti ja sävelsi itse. Laulettavia osuuksia on 13 ja ne esit-
tää pääosin kuoro. Roolihenkilöitä ovat Martta ja Maria, Magdalan Maria, Pilatus, fariseukset ja opetus-
lapset,  joista erikseen tulee esiin Pietari ja Juudas.  Jeesusta ei näytellä eikä esitetä kuvana. Kertoja lukee 
Raamatun tekstiä kertovassa muodossa.
Tämä passiodraama koskettaa syvästi kuulijaa. Se ei ole näytelmä eikä musiikkiesitys. Kaikki tarvittavat 
elementit pelkistetään - osa musiikista improvisoidaan esityksen voimassa.

”Tien sinne te tiedätte” on esitetty kaikkialla Suomessa, toisin paikoin useita kertoja vuosi vuodelta yhä 
uudelleen.  Teos esitetään tänä vuonna pääsiäisenä Lempäälän seurakunnassa Pyhän Birgitan kirkossa 
palmusunnuntaina 13.4.  jo kuudennen kerran. Sastamalassa Karkun kirkossa on Karkun kappeliseura-
kunnan järjestämänä esitykset 13.4.  ja 16.4.  klo 19.00.

Lempäälän seurakunnassa on 
passiodraamasta muodostunut 
palmusunnuntain perinne.

Lempäälän seurakunnan esitys 
vuonna 2012. Kuva Markus 
Murto

Passiodraama esitettiin edellisen kerran Karkussa yli kaksikymmentä vuotta sitten.  Vuonna 1992 esitystä oli seuraamassa myös 
kirjoittaja ja säveltäjä Tytti Issakainen (os. Jäppinen), joka on kuvassa oikealla esiintyjien kanssa. Kuva Seppo Lehtinen



Jeesus on yhteisellä aterialla opetuslastensa  Jeesus tuodaan Pilatuksen eteen, fariseukset ja 
kanssa ennen pääsiäisjuhlaa ja kertoo opetus- kansa vaativat häntä ristiinnaulittavaksi.
lapsilleen, että yksi heistä on kavaltaja. Juudas Kansa huutaa vapaaksi Barabbaan.
ottaa leipäpalansa ja häviää yön pimeyteen. Pilatus: Katso ihmistä. En löydä hänestä syytä ai-

nuttakaan.
Kuoro: Juudas, Juudas! Kolmeenkymmeneen 
hopearahaa möit sinä Jeesuksen! Kuoro:  Ristiin,  Ristiinnaulitse!

Jeesus viedään ja opetuslapset ovat paenneet, Jeesus ristiinnaulitaan - 
ovat peloissaan ja ymmällään. He muistavat, vasaran iskut kuuluvat kirkon joka soppeen - ja 
mitä Jeesus on heille puhunut. Hän oli sanonut sotilaat heittävät hänen viitastaan arpaa.  Jee-
Pietarille, ettei opetuslapsi voi häntä nyt seura- sus kuolee ja haudataan. Kivi vieritetään hau-
ta, mutta vastedes on seuraava. Jeesus sanoi dan suulle.
myös:  Tien sinne te tiedätte. Kolmantena päivänä Maria tulee itkien haudal-

le, eikä löydä sieltä Jeesuksen ruumista. Hän 
Kuoro: On päivä,  jolloin teidät lyödään hajalle, rik- tulee ulos ja näkee ”puutarhurin” ja kertoo 
ki yhteytenne, kuin saariksi meren ulapalle. Tulee murheensa hänelle. Kirkkosalissa kuuluu lem-
aika, jolloin olette luonani, kotonani. Tulee aika, peä ääni,  joka sanoo: ”Maria”.  Tähän Maria 
jolloin olette luonani, kotonani. vastaa huudahtaen: ”RABBUUNI!”

Mitä opetuslapsille nyt tapahtuu? Pietarikin Maria:  Olen nähnyt Herran. Hän käski minun tul-
kieltää hänet! Pietarin tuska purkautuu hillit- la teidän luoksenne ja sanoi minulle: Mene minun 
tömään itkuun ja syytöksiin. veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, 

minun Isäni tykö,  minun Jumalani tykö ja teidän Kuoro: Pietari, Pietari, kuule! Pietari, Pietari, nouse! 
Jumalanne tykö.”Tiedät tunnet tekosi, kadut pyydät anteeksi. Kuule 

kutsuu Herrasi! HÄN ELÄÄ!
Jeesusta kuulustellaan Hannaan luona. Fari-
seukset syyttävät häntä jumalanpilkasta. Maiju ja Urpo Vuorenoja

Lempäälän seurakunnan esitys vuonna 2012. Kuva Markus Murto
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SYNTI SIJAISHYVITYS ja RANGAISTUS-
Miksi synti voi olla pääsiäisen avainsanoja? Siksi, KUOLEMA
että synti oli esteenä meidän ihmisten pelastu- Kärsiessään ja kuollessaan Kristus otti päälleen 
miselle, toivolle ja uudelle elämälle. Ristin ja tyh- meidän syntikuormamme. Hän sanoi laille, kuo-
jän haudan tapahtumat lähtivät liikkeelle juuri lemalle ja synnille: ”Missä minä olen, siellä ovat 
siitä, että koko maailma oli rikkonut Jumalan py- minun veljeni ja sisareni,  jos haluatte hyökätä, hyö-
hän tahdon. Synnin tähden Jumala antoi ainoan kätkää minun kimppuuni. Jos sinä, kuolema, kuris-
Poikansa uhriksi puolestamme. Synnin tähden tat, kurista minua.” (Luther) Kristus otti kaikki 
Jeesus tuli auttamaan meitä. Golgata kertoo sii- pahan turmiovallat päällensä. Hänet tehtiin syn-
tä, kuinka pitkälle Jeesuksen oli kuljettava aut- niksi, "jotta me hänessä saisimme Jumalan van-
taakseen meitä synneistä. Tyhjä hauta kertoo hurskauden" 2 Kor.5:21. Kristuksen sijaistyössä 
siitä, että uusi käänne on tapahtunut, kun synti ja voitossa turmiovallat menettivät otteensa, 
on maksettu ja uusi elämä on mahdollinen. me olemme vapaat.

RISTI ”TÄYTETTY”
Risti on ihmisille häpeän ja tappion merkki. Ris- Golgatan keskimmäiseltä ristiltä kuultiin sana 
tinpuu merkitsi suurta kärsimystä myös Jee- ”Se on täytetty”. Mikä oli täytetty? Kaikki se mi-
sukselle. Hepr 12:2 sanoo, että Jeesus "häpeästä tä pyhät kirjoitukset olivat sanoneet Hänen 
välittämättä kesti ristillä kärsimykset". Mutta messiastehtävästään. Nyt Jeesus oli täyttänyt 
Jeesuksen rististä tuli kristityille voiton merkki. taivaallisen Isän tahtoman työn (Joh.17:4) vii-
Jumalan Pojan kärsimys ja risti toi sovituksen ja meistä piirtoa myöten. Sovitustyö meidän hy-
lunastuksen Kol. 1:20, 2:14. "Jeesuksen, hänen väksemme on täytetty. Lunastustyö, lain täyttä-
Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä", minen puolestamme, uhrin antaminen meidän 
1 Joh.1:7. Jeesuksen ylösnousemus käänsi ristin sijastamme ja meidän rangaistuksemme kärsi-
häpeän voitoksi. "Jumala antoi Kristuksen kuolla minen. Kaikki se on täytetty, jotta me syntiset 
meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet saisimme anteeksi ja pääsemme taivaaseen.
kuolleista meidän vanhurskauttamisemme täh-
den." Room. 4:25 AAMU,  AURINKO

Evankelista kertoo tapahtumista haudalla "ani 
Risti on meille kristityille voiton airut, Kris- varhain, kohta auringon noustua". Tämä yksityis-
tuksen turmiovalloista saaman voiton merkki. kohta kertoo meille, että pääsiäismessun aika 
Älä koskaan siirry sen siunauksen alta pois - olisi aamulla varhain. Toiseksi sen, että opetus-
saithan sen omaksesi jo kasteessa, Room.6:4, lapset olivat liikkeellä jo aivan hämärissä. He 
Tiit.3:5, Gal.3:27.  Mutta se on myös muille ihmi- menivät tekemään rakkaudenpalvelusta Jeesuk-
sille kuuluva asia. Lippu kohotetaan ylös, jotta selle, viimeistä palvelusta. Ehkä niinkin, että 
kaikki sen näkisivät. "Ylennä ristinlippu korkeal- mentiin katsomaan Jeesuksen ruumista kuin 
le." varkain ja samalla katsomaan – ilman, että sitä 

tohtii kaverille sanallakaan sanoa - jos kuitenkin 

Pääsiäisen avainsanat
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olisi totta se, ettei kuolema häntä pidätä. Ja leman meidän tähtemme.
vielä aamuvarhaisen ja pääsiäisen yhteen kuu-
lumisessa on se vertauskuvallinen sanoma,  et- KIIRE
tä Kristus itse on aurinko. Aurinko nousee, Jeesuksen haudalle tulleet naiset saivat tehtä-
Hän nousee.  Vietetään juhlaa. vän: ”Menkää kiireesti sanomaan hänen ope-

tuslapsilleen 'Hän on noussut kuolleista'”. 
PELASTUS Myös Pietari juoksi kiireellä haudalle. Ensim-
Jeesuksen ylösnousemus on huippu Jumalan mäiset todistajat lähetettiin viestin viejiksi. 
suuressa pelastustyössä. Kaikki mitä hän oli Niin on ollut siitä lähtien. Pääsiäinen ja lähetys 
historiassa tehnyt,  kaikki se oli tähdännyt tä- kuuluvat yhteen.
hän voiton päivään. Ilman Jeesuksen kuolleista Juuri Matt 28 sisältää kaste- ja lähetyskäskyn. 
nousemista ei olisi Jumalan pelastus meille tul- Mutta kaste ja lähetys ei ole irrallinen kirkon 
lut valmiiksi. markkinointisuunnitelma, vaan  s e u r a u s t a  
Ylösnouseminen on todistus siitä, että Herran siitä, että Jeesus Kristus elää.  Tätä viestiä kris-
kärsimys ja kuolema koski meidän syntiemme tillisen kirkon ja seurakuntien on vietävä.  Tätä 
pois ottamista 1 Kor 15:17.  Taivaan portit viestiä meidän on kerrottava. Tämän mukaan 
avautuivat meille. Ylösnousemus on meidän meidän on toimittava. Meillä ei ole kuollut Va-
toivomme, 1 Piet 1:3. Ellei Jeesus olisi noussut, pahtaja ja paimen, vaan elävä Herra Kristus.
olisimme yhä kadotettuja ihmisiä emmekä 
voisi uskoa Jeesukseen ja hänen rakkauteensa. Seppo Suokunnas

KIVI
Jotkut sanovat, että koska he eivät ole nähneet 
Jeesuksen "tyhjää hautaa", miten silloin voi us-
koa?  Vertauskuvallisesti myös nykyajan ihmi-
sen kysymys voi olla "kuka auttaisi meitä ja 
vierittäisi kiven hautakammion ovelta?" "Kuka 
vierittää kiven" voi olla hyvin tuskallinen ja tosi 
kysymys ihmiselle tänään. Edessäsi on kivi, 
möhkäle, kuollut paasi, este,  joka salpaa elä-
mäsi ja lamauttaa sen. Joku on vienyt ilon ja 
toivon, elämän halun. Et pääse eteenpäin. Kuka 
vierittää kiven pois sydämestäni, elämästäni, 
kyselet. Mikä lieneekään sinun kivesi? Mutta 
katso sinäkin noiden ensimmäisen pääsiäisen 
naisten tavalla: Kivi on jo vieritetty pois. Mene 
sisään!

MEIDÄN  TÄHTEMME
Miksi on tärkeää, että katsomme pääsiäissano-
maa Jumalan sanasta? Että pidämme siitä kiinni 
semmoisena kuin Paavali sen julisti? Siksi, että 
ymmärtäisimme, että kaikki tapahtui meidän 
tähtemme.  Apostoli korostaa 1 Kor.15:3-4, et-
tä kaikki tapahtui kirjoitusten mukaan ja mei-
dän syntiemme tähden.  Joka haluaa löytää loh-
dutusta ylösnousemuksesta, hänen täytyy kat-
soa sitä muilla kuin ruumiillisilla silmillä. Usko 
näkee, että Kristus siinä voitti saatanan ja kuo-

Kuva Raili Mäkitalo
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Paulasaaren perhe on saanut Jerusalemissa teh- aikaa mukanamme turistina, kun viisumia ei hä-
tävän toimia Suomen Lähetysseuran työssä ja nelle myönnetty. Naisvirkailijan mielestä poika 
samalla ELYn nimikkolähettinä syksystä 2012. oli pikemminkin 18 kuin 17 ja itse hän mainitsi 
Perhe on ollut aikaisemmin pitkään lähetystyös- olleensa jo armeijassa Pyryn ikäisenä. Nyt Pyry 
sä Japanissa. Millaista on perheen elämä ja työ on ollut viime vuodesta asti Suomessa yksin ja 
Jeesuksen kotimaassa? on tällä hetkellä suorittamassa varusmiespalve-

lustaan laivastossa samassa paikassa, jossa Sep-
Seppo ja Mari Paulasaari kertovat perheestään: po oli 32 vuotta sitten. Mihin se aika oikein me-
- Tulimme tänne Israeliin koko kuuden hengen neekään!  Tytöt ovat vielä kanssamme. Liina 
perheen voimin. Pyry oli jo kirjoittanut ylioppi- opiskelee lukiolaisena, Roosa puurtaa keskikou-
laaksi Fukuokassa, mutta oli vasta 17 ja oli jonkin lussa ja Tuuli ahertaa viidesluokkalaisena Jeru-

salemin kansainvälisessä koulussa. Ope-
tuskielenä on englanti, jolla kielellä kaikki 
lapsemme ovat koulutietään käyneet, 
ensin Japanissa, sitten täällä Israelissa ja 
samoin välikaudella Suomessa. Joka vuosi 
pyrimme pääsemään kesäksi Suomeen, 
jotta siteet sinne säilyisivät.

Paulasaaret johtavat Suomen Lähetysseu-
ran Shalhevetyah-keskusta, joka on samal-
la Lähetysseuran Lähi-Idän työn keskus.

- Lähetysseura aloitti Pyhässä Maassa jo 
vuonna 1924, tosin tähän nykyiseen paik-
kaan on siirrytty 1950-luvulla. Paikka tun-
netaan joskus edelleenkin "Finnish 
Schoolina" (suomalaisena kouluna), joka 
se aluksi olikin, aina 70-luvulle asti. Ensin 
60-luvun loppupuolelle keskus oli juutalai-
sille orpo- ja vähävaraisille lapsille tarkoi-
tettu koulu. Sitten kun Israelin valtio kielsi 
alle 18-vuotiaiden juutalaislasten opetta-
misen kristillisessä koulussa, ryhdyttiin 
opettamaan arabilapsia, kunnes sekin toi-
minta lakkasi. Tiloissamme on ollut myös 
kristillinen lastentarha aina 90-luvulle asti 
ja viime vuoteen saakka vierastalo. Nyt 

JEESUKSEN TODISTAJANA 
JERUSALEMISSA

Mari ja Seppo Paulasaari poikansa Pyryn (vasemmalla) kanssa Betlehemis-
sä käymässä. Kuva Paulasaari
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vanha Alatalomme on remontissa ja sen val- tuhansin kielin: ”Oi nimi kaikkein suloisin, mainit-
mistuttua työkeskus saa toivottavasti olla pal- tu ihmiskielin, kiitetty kielin tuhansin ja palavaisin 
velemassa kutsumustehtävässään Jeesuksen mielin. Oi Jeesus Kristus, kuinka me nyt edessäsi 
jalanjäljissä. Toiminta on moninaista kooten voisimme kylliksi kumartua!” (Virsi 40)
useita eri kansallisuuksia, jotka tulevat tänne 

Ylistyksen loppua ei kuulu, ennen kuin Kunin-omankieliseen jumalanpalvelukseen tai muu-
gas saapuu itse. Saapuuko Hän tänne Jerusale-hun kokoontumiseen.
miin Kultaisesta portista meidän aikanamme 

Lähetyskutsun tärkeät J-kirjaimet vai myöhemmin, sitä Hän ei omien sanojensa 
mukaan itsekään tiedä. Ei meidänkään tarvitse 

Seppo ja Mari Paulasaari muistavat, että jo kih- sitä arvuutella vaan vain ja ainoastaan iloita sii-
laparina he olivat kysyneet Jumalalta tehtävää tä, että nimemme on kirjoitettu Karitsan ve-
lähetystyössä. Kymmenen vuoden kuluttua sit- rellä Elämän Kirjaan.  Tätä riemusanomaa Mes-
ten Jumala vastasi tähän rukoukseen ja ovi siaasta saamme nyt olla täällä Pyhässä Maassa 
avautui koulutukseen ja siitä edelleen lähetys- kertomassa kaikille, ei yksin juutalaisille, vaan 
työhön. kaiken maailman ihmisille. Työpaikkamme si-

jaitsee siis maailmanhistorian keskeisimmällä 
- Alusta asti sydämiimme oli annettu Jumalan ja 

alueella, mutta tämän asian valtavuudesta huo-
Jeesuksen J-kirjaimet sekä toiset kaksi J:tä, Ja-

limatta työmme on jalat maassa pitävää arkista 
pani ja toinen tänne Pyhälle Maalle osoittava. 

puurtamista. Työ menee eteenpäin askel ker-
Japanissa saimme olla Herran työssä aina vuo-

rallaan,  Paulasaaret iloitsevat.
teen 2012 saakka. Maa tuli meille erittäin rak-
kaaksi kotimaaksi. Kaksi neljästä lapsestamme Pyhät paikat todistavat
on syntynyt siellä. Seurakuntamme sai kasvaa 
ja vahvistua. Vuonna 2012 Jumala avasi meille - Pyhien paikkojen läheisyys puhuttelee hyvin 
sitten oven tänne Jerusalemiin, jossa saamme monella tasolla, mutta silti saamme olla tällä 
kulkea lähetyskutsun kantamana. Ellei Jumala paikalla arkipäiväisen oloisesti kuin Sakkeus tai 
avaa ovea, on sitä turha kolkuttaa, mutta jos Ju- Pietari,  joka ei varmaankaan osannut innos-
mala avaa oven,  sitä on kenenkään turha yrit- tustaan piilottaa. Tai olemme kuin molemmat 
tää sulkea! Mariat sekä Salome, jotka saivat olla maailman 

ensimmäisiä ylösnousseesta Jeesuksestamme 
Vierailimme Pyhässä Maassa ensimmäisen ker- kertovia ilosanomanviejiä.  Jeesuksen seuraa-
ran pääsiäisenä 1994, esikoisemme Pyry oli jana Jerusalem ja muut pyhät paikat ovat 
mukanamme, tosin vielä siellä Marin ma-
sussa. Matka oli kaikin tavoin mieliinpainu-
va. Pyhä Maa ja sen pyhät paikat ovat vai-
kuttavia niin turistin silmin kuin nyt pai-
kan päällä asuvanakin. Minne ilmansuun-
taan tahansa katsookin, voi kuvitella mie-
lessään Vapahtajammekin sinne suuntaan 
katsoneen. Missä tahansa kävelemmekin 
tässä muinaisessa kaupungissa ja sen alu-
eilla, voimme uskoa Jeesuksemme kävel-
leen ja kohdanneen häntä etsiviä ja tarvit-
sevia ihmisiä, kanssakulkijoita. Onhan hän 
Immanuel,  Jumala kanssamme.

Jeesuksen läsnäolo kuuluu kaikille ihmisil-
le kaikista kansoista. Häntä seuraavien 
riemulaulu onkin sen tähden kuultavissa 

Pyhiinvaeltaja hiljentyy haudassa, jossa Jeesuksen kerrotaan levänneen. Sei-
nässä olevat kreikankieliset kirjaimet viittaavat Jeesukseen Kristukseen, jo-
ka on Alku ja Loppu. Kuva Paulasaari
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sykähdyttäviä, joillekin jopa niin sykähdyttäviä vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon." (1Joh 
että ovat sairastuneet nk. Jerusalemin syn- 4:18). Lähettejä saatetaan yrittää pelotella 
droomaan. Raamatun kertomusten tapahtu- tehtävässään eri tavoin,  mutta Jumala on lu-
mapaikat puhuttelevat kyllä meitä, mutta vannut pitää huolta,  Mari ja Seppo vakuutta-
lempeästi kuin arotuuli. vat.

Lähetti, joka on kertomassa ilosanomaa ylös- He rohkaisevat myös meitä kaikkia luottamaan 
nousseesta Jeesuksesta sanoin ja teoin, ei ole Jumalan rakkauteen omassa elämässämme ja 
omalla asiallaan vaan johdatettuna Isän Juma- todistamaan siitä tilanteissa, joihin Jumala joh-
lan suunnitelman mukaisesti. Jokainen lähetti dattaa meitä:
on Jeesuksen todistajana Pyhän Hengen voi- - Jeesuksen kärsimys avasi oven lain alta armon 
masta, ei omastaan. Kenelläkään meistä ei ole alle. Emme saa eikä meidän tarvitse itse yrittää 
mitään ominaisuutta, jonka pohjalta olisimme sovittaa itseämme. Se ei ole mahdollistakaan 
kelvollisia tähän työhön. Jumala valitsee, edes osittain, vaan saamme lahjana ottaa vas-
varustaa ja lähettää kenet haluaa.  Ylösnous- taan tämän armon, Isän Jumalan Pojassaan lah-
seen todistajana tässä Pyhässä kaupungissa voi joittaman ansiottoman rakkauden meidän 
halutessaan vaikka joka päivä käydä katsomas- osaksemme. Tätä saamme jokainen elää elä-
sa ja varmistumassa siitä, mitä evankeliumeissa mässä todeksi, ilman pelkoa. Ikuinen ja kärsi-
sanotaan: "Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Na- myksiä vailla oleva taivaallinen elämä on totta 
saretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ja saamme alkaa sen jo täällä ajassa. On ilo 
kuolleista, ei hän ole täällä." (Mk. 16:6). Muualla kertoa sen lohduttavasta sanomasta murheen 
maailmassa lähetti julistaa tätä Raamatun koh- laaksossa kulkeville ja niille jotka eivät vielä ole 
taa ja se riittää. On hyvä muistaa, että enkeli tätä lahjaa uskaltaneet itselleen omistaa.
sanoi tässä: "Älkää pelästykö". Opetuslapsi Jo-
hannes kirjoittaa: "Pelkoa ei rakkaudessa ole, Annikki Erelä

Puutarhahauta on pyhiinvaeltajan kohteena Jerusalemissa. Jeesuksen haudasta ei ole varmuutta, mutta viesti on varma: 
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. (Luuk. 24:6) Kuva Paulasaari



On hyvin tärkeä nähdä, että meidän uskontunnus- lan voima itse kullekin uskovaiselle pelastukseksi.
tuksemme ydinkeskus on Kristuksen kärsimys ja Tänä vuonna pääsiäisjuhla on yhteinen, "katolinen", 
ylösnousemus kuolleista, siihen myös johdattaa koko kristikunnan yhteinen.  Se antaa hyvän mah-
meitä kasteopetus "…me kaikki, jotka olemme kas- dollisuuden oppia ortodoksien pääsiäisen vietosta. 
tetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuo- Yksi vahva puoli idänkirkon pääsiäisen vietossa on 
lemaansa kastetut... että niin kuin Kristus herätettiin kirkon yhtyminen "kirkkoisien kanssa" tuhatvuoti-
kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää mei- seen pääsiäistraditioon. Se on hyvin syvällistä refor-
dänkin uudessa elämässä vaeltaman." Room. 6:3-5. maatiota, paluuta apostolisiin ja profeetallisiin perin-

teisiin.
Tämä ei koske vain tuonpuoleista elämää, joskus Inkerin kirkossa olemme oppineet uskomaan ja 
kuoleman jälkeistä, vaan tämän uuden elämän alka- hyväksymään, että ylösnousemus on totinen voima, 
mista uskon kautta tässä ja nyt. Seurakunta on Kris- joka tekee meidätkin eläviksi, vaikka ulkonaiset 
tuksen ruumis, se elää käsittämättömässä, yliluon- puitteet olisivat kuinka ankaria ja mahdottomia. On 
nollisessa todellisuudessa, yhdessä Kolmiyhteisen ilo jakaa Elysanomien lukijoiden kanssa pääsiäisen 
Jumalan kanssa. Pyhä henki johdattaa meidät kaik- riemua ja voimaa, joka myös tämän päivän ihmisiä 
keen totuuteen uskomaan ja vahvistumaan uskossa, käännyttää Emmaustieltä (omilta teiltä) uskon ja 
että Sana on elävän Jumalan Sana, joka on meille elä- todistuksen tielle, jolla saamme kuulla aivan kirk-
män leipä, jossa meillä on iankaikkisen elämän lu- kaasti Herran äänen: "Rakastatko minua?"
paukset. Herramme Jeesus Kristus oli kuuliainen Mene opettamaan, mene palvelemaan, tule tuke-
Isän tahdolle kuolemaansa asti. Hänen kuuliaisuu- maan ja rukoilemaan. 
tensa seurauksena, Isän kirkkauden kautta "kuole- Me olemme yhdessä Herran työssä kokemassa ja 
ma on kukistettu,  synnin  vangit  armahdettu". uskomassa,  että Jumala tekee ihmeitä.

Raunioista, melkein tyhjästä Hän 
Virren tekijä kehottaa meitä: Nouse sielu, riennä 

on nostanut Inkerin kirkon iloit-
mieli ylistämään Jeesusta! Aukene ja kiitä kieli, iha-

semaan ja todistamaan: Herra on 
nalla laululla... Virsi 84:6 On hyvin tärkeää kiittää ja 

hyvä.  Aamen.
ylistää Isä Jumalaa tästä suuresta voitosta, rukoilla 
voimaa meille uskovaisille, toteuttamaan todistajan, 

Pietarissa 11.3.2014 
opettajan ja julistajan tehtävää tässä maailmassa. 

Aarre Kuukauppi,  piispa, 
Muuten meille voi tapahtua, että Jumala hylkää 

Inkerin evankelis-luterilainen
meidät meidän häpeällisiin himoihin niin kuin Paavali 

kirkko  Venäjällä 
opettaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. 
Me tahdomme pysyä ylösnousseen Vapahtajan voi-
massa ja iloitsemme, että Pyhä evankeliumi on Juma-

Piispa  Aarre Kuukau-
pin pääsiäistervehdys 
Elysanomien lukijoille

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on uudestisynnyttä-
nyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen 
kuolleistanousemisen kautta.” 1. Piet. 1:3

Pääsiäinen on kirkkomme vuoden pääjuhla, 
kohokohta, joka on juhlien juhla, jossa on 
salainen voima. Voima myös uudestisynnyttää 
meidät elävään toivoon.

Kuva Urpo Vuorenoja
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TYÖTÄ JUMALAN 
ELOPELLOLLA

Pastori Sakari Nurmesviita ja opettaja Pirjo Jumalan lapsen elämä on seikkailua
Nurmesviita ovat aktiivisia ELYn vapaaehtois-

Kun Sakari aikoinaan minua kosi, suostuin ilo-
työntekijöitä ja Pirjo myös ELYn hallituksen jä-

mielin, mutta yhden ehdon laitoin: "Lähdethän 
sen. Yhteinen kuuliaisuus Herramme lähetys-

kanssani lähetystyöhön, jos Jumala niin halu-
käskylle on vienyt ensin koko perhettä ja sitten 

aa."Tuo valinta on kuljettanut meitä perheenä 
Pirjoa ja Sakaria pariskuntana moneen maahan. 

eri puolille maailmaa, vielä eläkeiässäkin. Tähän 
He ovat ottaneet vastaan avoimin mielin myös 

paikasta toiseen siirtymiseen minua valmennet-
mahdollisuuden lähteä turistityöhön. Tämän 

tiin jo lapsesta asti, sillä vanhempieni kanssa 
vuoden pääsiäisaika meneekin työn merkeissä 

muutimme lukemattomia kertoja paikkakunnal-
Kyproksella. Jumalan työstä ei jäädä eläkkeelle! 

ta toiselle. Elämä Jumalan viitoittamalla tiellä on 
Pirjo kertoo.

ollut jännittävä seikkailu milloin villieläinten ja 
"alkuasukkaiden" parissa päiväntasaajalla kes-Kypros...
kellä Afrikkaa, milloin intiaanien ja eskimoiden 

- Onnellisten saari, opetuslapsi Barnabaan koti- luona Kanadan tiettömällä taipaleella, milloin 
saari, kahtia jaettu saari, talouskriisin saari,  Väli- taas omien maanmiestemme, suomalaisten jou-
meren turkoosin vesien ympäröimä saari, Kyp- kossa. Jännittävä, mutta turvallinen seikkailu hy-
ros - sinne emme koskaan aikoneet tulla, emme vän oppaan johtaessa sitä.
edes turistina, mutta tänne Jumala meidät joh-
datti, viemään eteenpäin ilosanomaa Vapahta- Töissä ollessamme olimme kutsumassa vapaa-
jasta Jeesuksesta Kristuksesta. ehtoisia Jumalan valtakunnan työhön ja iloit-

semme siitä, että tekijöitä löytyi. Nyt 
eläkkeellä on meidän vuoromme tehdä 
työtä samalla saralla. "Niin kauan kuin 
päivä on, tulee meidän tehdä hänen te-
kojansa,  joka on meidät lähettänyt.  Tulee 
yö,  jolloin kukaan ei voi työtä tehdä.”
(Joh 9:4-5)

Paavalin jalanjäljillä

Aurinkorannoilla ja turistikeskuksissa 
emme ole koskaan lomailleet, joskus 
nuorempana haaveilimme eläkkeelle 
päästyämme osallistuvamme kirkon tu-
ristityöhön. Nyt se on toteutunut, olem-
me toista kertaa turistipapin tehtävissä. 
Ensimmäinen kausi meni Teneriffalla, 
toinen täällä Kyproksessa.

Messua ennen ja sen jälkeen Limassolin St Catherinen kirkossa vaihde-
taan kuulumisia seurakuntalaisten kanssa. Kuva Nurmesviita
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Suomen kirkko on tehnyt tätä työtä yli 40 vuot- ei syödä lihaa ja silloin syödään muutenkin hyvin 
ta palvellen lomailevia, talvea etelässä viettäviä ja kohtuullisesti. Kuulemma maallistuneelta vai-
siellä pysyvästi asuvia suomalaisia tarjoten ko- kuttava nuori polvikin ottaa paastonajan tosis-
dikkaan ja turvallisen seurakuntaympäristön ju- saan.
malanpalveluksineen ja kirkollisine toimituksi-

Pääsiäisen ilosanomaaneen sekä tukea monissa eri elämän tilanteissa.

Kohta on pääsiäinen, kristikunnan suurin juhla. 
Tänne Kyproksen saarelle evankeliumi Paavalin 

Hiljaisella viikolla hiljennymme seuraamaan Va-
julistamana tuli ja lähti leviämään koko maail-

pahtajamme ristintietä, joka johtaa Golgatalle ja 
maan. Pafoksessa saimme kokoontua joulukirk-

tyhjään hautaan. Pääsiäismessun saamme pitää 
koon Paavalin pylväiden viereen rakennetussa 

tuossa Paavalin pylväiden kirkossa Pafoksessa. 
kirkossa. Tuntui ihmeelliseltä, että Jeesuksen 

Miten ihmeellistä onkaan tuolla historiallisella 
opetuslapset olivat juuri tällä paikalla olleet 

paikalla yhtyä pääsiäistroparin sanoin ja sävelin 
aloittamassa lähetystyötä lähes 2000 vuotta sit-

täällä jo kaksituhatta vuotta sitten kaikunee-
ten, ja työ jatkuu edelleen! "Toiset ovat tehneet 

seen ilosanoman: "Jeesus nousi kuolleista, kuo-
työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan-

lemalla kuoleman voitti!"
näkönsä hedelmät." (Joh. 4:31-38) Nyt elämme 
vaalenevien vainioiden aikaa, ilosanomalla on Totisesti: Jeesus on ylösnoussut! Hän elää! Hä-
edelleen kiire tavoittaa ihmisiä ennen kuin on nen työtovereinaan saamme jatkaa työtä kun-
liian myöhäistä. nes evankeliumi on julistettu koko maailmaan.

Kyproksella eletään juuri nyt karnevaalihumus-
sa. Onneksi karnevaaliviikko on loppumassa, sil-

Hyvää pääsiäistä kaikille toivottaen,
lä meteliä ja ruuhkia on riittänyt. Karnevaali-sa-

Pirjo Nurmesviita
na tulee ajatuksesta "hyvästit lihalle". Keskiviik-
kona alkavana paastonaikana katolisissa maissa 

Kyproksella, Barnabaan saarella on lukemattomia kirkkoja, sekä pieniä että suuria, joissa julistetaan evankeliumin ilosanomaa.
Kuva Nurmesviita



JEESUKSEN JALANJÄLJISSÄ

”Kiinnostukseni lähetystyöhön on vienyt minua Raamatussa puhutaan kerta toisensa jälkeen sii-
moniin maihin”, kertoo Sirpa Jalokinos, Tikku- tä, kuinka sanoma kuuluu kaikille kansoille, hei-
rilan seurakunnan lähetyssihteeri. Tunnemme moille ja kielille. Jeesus vielä alleviivasi asiaa an-
Sipen Tikkurilassa pidettävistä Siionin Kan- tamalla opetuslapsille lähetyskäskyn viimeisenä 
teleen lauluseuroista,  joiden järjestämisestä ohjeenaan. Ilman pääsiäistä, meillä ei olisi ilo-
hän on ottanut vastuun. sanomaa syntien sovituksesta ja Jeesuksen ylös-

nousemuksesta vietäväksi kaikkeen maailmaan 
- Monen kollegani tavoin valmistuin ensin ihan ja kaikille kansoille.  Työ on vielä kesken ja näyt-
muuhun ammattiin, mutta aikaa myöten aloin tää siltä, että sitä mukaan kun sanoma tavoittaa 
kaivata työtä, jolla olisi syvempi merkitys. Sitten kaukaiset maat, meillä lännessä etäännytään sii-
pääsinkin toimittamaan oman seurakuntani tie- tä.  Tässä seurakunnilla ja lähetysjärjestöillä riit-
dotuslehteä.  Vähän myöhemmin sain lähetys- tää työsarkaa.
sihteerin toimen ja silloin tajusin, että tämä on 
se työ jota olen kaivannut! Olin tullut nuorena Pääsiäinen,  seurakunnan juhla
uskoon ja olin aina ollut kiinnostunut vieraista 

Sipe-lähetyssihteeri kertoo, että Tikkurilan seu-
kansoista, kielistä ja kulttuureista ja lähetyssih-

rakunnassa pääsiäiseen valmistaudutaan iloisella 
teerin työssä nämä asiat yhdistyivät.  Kun toi-

palmusunnuntain messulla. Hiljaisen viikon ajak-
meni kotiseurakunnassani 90-luvun laman myö-

si säännöllinen piiri- ja kerhotoiminta lakkaa, 
tä lopetettiin, pääsin töihin Tikkurilan seurakun-

myös lähetyspiirit. Silloin annetaan aikaa hiljen-
taan vuonna 1995.

tymiselle sanan äärelle. Kanttorit panostavat 
erityisesti hiljaisen viikon ja pääsiäisen musiik-
kiin.  Pyhän Laurin kirkossa on upeita konsert-
teja, kuoroteoksia ja passio vaihdellen eri 
vuosina, tänä vuonna on mm. gregoriaaninen 
Matteus-passio.

Lapsi ja varhaisnuorisotyön piirissä askarrellaan 
pääsiäiskoristeita ja kerrataan hiljaisen viikon ja 
pääsiäisen tapahtumia samoin kuin laitoskäyn-
neillä vanhusten luona.
Seurakunnan hiljaisen viikon tilaisuuksien tar-
koituksena on pysäyttää ihmiset tutkailemaan 
omaa elämäänsä Raamatun opetusten valossa. 
Kiirastorstaista lauantai-iltaan eläydytään Jee-
suksen kärsimyksiin hänen sovittaessaan mei-
dän syntimme ristillä, ettei meidän tarvitse jou-
tua kadotuksen. Ja pääsiäisenä iloitaan siitä, että 
Jeesus nousi kuolleista ja avasi pääsyn Jumalan 
yhteyteen ja iankaikkiseen elämään.

Vaikka moni Jeesuksen aikainen paikka on muuttunut turismin myötä, 
Jeesuksen kotijärvi Kinneret eli Genesaretin järvi on ennallaan.



Odotan pääsiäistä yhtä suurella ilolla kuin jou- Se, että on saanut kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, 
lua, Sipe kertoo. - Yritän valmistautua siihen on vahvistanut uskoani Raamattuun Jumalan sa-
paastoamalla herkuista ja muutenkin hiljenty- nana. Raamatun kertomukset ovat todella ta-
mällä tavallista enemmän. Pidän hiljaisella vii- pahtuneet juuri siinä maassa, niissä kylissä, kau-
kolla muutaman päivän lomaa ja hiljentymisen pungeissa, vuorilla ja järvellä. Omien kokemus-
ohella valmistelen pääsiäistä. Silloin koristelen teni perusteella ajattelen, että jokaisen kristityn 
kotini kauniisti pajunoksilla, kukilla ja pääsiäis- olisi hyvä tehdä pyhiinvaellusmatka Jeesuksen 
munilla yms. ja kokoonnumme perheen kanssa kotimaahan Israeliin.
nauttimaan pääsiäisateriaa ja viettämään yhdes-
sä juhlaa.
Pääsiäisaamuna herään aina iloisena ja mielessä- Annikki Erelä
ni soi pääsiäistropari: Kristus nousi kuolleista, 
kuolemalla kuoleman voitti ja haudassa oleville 
elämän antoi! Kuvat Sirpa Jalokinos

Käykäämme nyt Jerusalemiin...

- Tutut virret ja kaikenlainen pääsiäiseen 
valmistautuminen vie ajatuksemme Jeru-
salemiin, pyhille paikoille, jotka liittyvät 
perimätiedon mukaan Jeesuksen kärsi-
myshistoriaan. Moni haluaa palata yhä 
uudelleen hiljentymään Getsemanessa ja 
tyhjän haudan äärellä. Haudan ovessa lu-
kee: ”Hän ei ole täällä. Hän on noussut 
ylös.” Viesti Jeesuksen ylösnousemukses-
ta lähti valloittamaan maailmaa.

Kiinnostus lähetystyöhön on vienyt Sir-
pan moniin maihin. Myös Israelissa hän 
on saanut viettää pidempiä aikoja, mm. 
sapattivuoden. Nuo ajat ovat olleet mer-
kittäviä hänelle:
- Ne kuvat nousevat mieleen, kun puhu-
taan Jeesuksen kärsimyksestä ja ylösnou-
semisesta. Olen saanut kuulla opetuksia 
Jeesuksen elämästä autenttisilla paikoilla, 
mikä on monin tavoin syventänyt Raama-
tun tuntemustani ja auttanut kasvamaan 
uskossa. Olen kulkenut Via Dolorosaa, 
hiljentynyt Pyhän Haudan kirkossa, pol-
vistunut Golgatalle ym. pyhillä paikoilla. 
Erityisesti juutalaisella seder-aterialla 
kerrataan ensimmäisen pääsiäisen tapah-
tumia ja Jeesukseen Messiaanaan uskovat 
juutalaiset ovat löytäneet siitä paljon Jee-
suksen toimintaan liittyviä vertauskuvia, 
jotka lisäävät ymmärrystä Jumalan yksi-
tyiskohtaista pelastussuunnitelmaa koh-
taan.

Jeesuksen aikaiseen elämään ja hänen jokapäiväistä elämää kuvaaviin 
vertauksiinsa pääsee hyvin tutustumaan perinnekylä Nasaret Willagessa.

Jeesuksen vertauksissa esiintyi myös viinitarhan vartiotorni, tämä torni löy-
tyy perinnekylä Nasaret Willagessa.
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PÄÄSIÄISYÖ

Ilta oli niin lähellä kuolemaa,
kaikki haudat aukenivat minussa,
kaukana itseltäni, kaukana olevasta
vaellan autioita katuja.

Niin yhtäkkiä on yö sininen ja soliseva,
puistossa paisuvat jäisten oksien silmut,
sinä lähestyt meitä, oi Kristus,
ja kadun asfalttiin puhkeaa jalkojesi jäljistä
rivi hauraita, ihmeellisiä kukkia
ja kalpean, ruoskitun ruumiisi lävitse
loistaa ihana, palava sydän.

Me katselemme sinun kulkuasi painunein päin,
Maria Magdaleena ja minä,
ja sinä rakastat meidän väsyneitä sydämiämme,
nälkäisiä sydämiämme, oi Kristus.

Sinisessä, solisevassa yössä
kohtaan minä veljeni ja sisareni,
outoon maahan johtaa meitä
hauraitten kukkien viittoma tie
pääsiäisyön valkeitten tähtien alla.

Mika Waltari



Olen lapsesta saakka ollut viehtynyt runoihin ja vasti ja herkin sanoin. Lauseissa on kätkettyjä 
runolliseen ilmaisuun. Ollessani Kajaanin seu- viestejä, jotka avautuvat vähitellen. Se ei ole ku-
rakuntanuorten toiminnassa mukana 1960-lu- lunut puhki vuosien saatossa, vaan tuntuu itsel-
vulla esiinnyin usein hengellisissä tilaisuuksissa leni yhtä tuoreelta ja sykähdyttävältä kuin nuo-
runoineni. Keväällä 1963, lähellä pääsiäisaikaa, ruuden keväänä, lähellä pääsiäisiloa ja puhkeavia 
koin voimakkaan hengellisen heräämisen, josta pajun oksia.
katson uskontieni alkaneen.

Kuoleman keskelle aukeaa soliseva yö, joka Samoihin aikoihin ilmestyi Mirjami Lähteenkor-
paisuttaa jäiset silmut ke-van kokoamana ”Ki-
vään loistoon. Vapahtajan malteleva tomu”-nimi-
jäljistä, hänen kärsivän nen valikoima suoma-
ruumiinsa läpi puhkeaa laista uskonnollista ru-
kukkien meri ja palava sy-noutta.  Hankin sen oi-
dän. Jeesuksen rakkaus tis itselleni.  Ahkerassa 
avaa silmämme näkemään käytössä kirjan lehdet 
ihmiskunnan yhteisen kär-ovat irtoilleet ja selkä-
simyksen ja toivon. Se mys repeillyt, mutta pi-
tarttuu veljen ja sisaren dän sitä edelleen hen-
käteen hädän hetkellä.gellisten runojen aarre-

lippaana. Sieltä löysin 
Lausuin tätä runoa tuona myös tämän Mika Wal-
nuoruuteni keväänä, us-tarin runon ”Pääsiäis-

kon tieni alussa. Kotikirkon siluetti, pääsiäisnar-yö”. Runo osui heti mieleni muistikeskukseen ja 
sissit ja uskovien nuorten innostunut joukko on kuulunut suosikkeihini siitä lähtien.
koskettavat vuosikymmenien takaa  herkintä 
osaa sisimmässäni. ”Pääsiäisyössä” välittyy us-”Sillä sinä iltana sain tuntea, että sinä olet rakkaus. 
koni ydin sekä runouden viehätys, jossa onni ja Se rakkaus, jota ei voi sanoin lausua”, on Waltari 
tuska asettuvat vieretysten, tiivistänyt oman kokemuksensa sanoiksi hänen 
kuten todellisessakin elä-ehkä tunnetuimmassa runossaan: ”Kristus-pää”. 
mässä.Pääsiäisyö-runo puolestaan kuvaa hengellistä 

heräämistä seuraavaa ”ensirakkauden” tunnet-
ta. Siinä käydään ”Via Dolorosaa” pitkin 

Anneli LähdesmäkiKristuksen kärsimystietä ylösnousemuksen ih-
meeseen ja puhkeavaan kukkaloistoon.

Runo on mestarin kynän jälkeä. Se on myös 
lausujalle haastava ja antoisa. Teksti juoksuttaa 
maailman historian suurinta tapahtumaa solju-

PÄÄSIÄISRUNON 
PUHUTTELUSSA

Kuva Lähdesmäki
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Siionin Kannelta lapsesta saakka Tuomiokirkkoseurakunnan ja Kangasalan seu-
rakunnan viroissa. Hänet muistetaan erityisesti 

Paavo ja Annikki ovat evankelisten kotien lapsia. myös kaunisäänisenä messupappina. Annikki-
Paavon koti oli somerolainen maanviljelijäkoti. rouva oli  Vantaankosken seurakunnan lehtori-
Annikin synnyinseutu oli Vetelin Räyringissä. na yli kuusi vuotta.
Aikuiseksi Annikki varttui Lapualla, missä isä oli 
SLEYn Etelä-Pohjanmaan piirin piirisihteeri. Lähetystyöhön Erelät lähtivät Paavon sanojen 
Lapsesta asti kumpikin on laulanut Siionin Kan- mukaan ”pystymetsästä” vuonna 1977. Lähet-
nelta ja evankelinen lähetystyö on tullut kum- tikoulutusta he saivat vasta Kenian Nairobissa - 
mallekin varhain rakkaaksi. Kumpikin valmistui lähinnä suahilinkielen opintoja. Keniassa ensim-
teologisesta tiedekunnasta, Paavosta tuli pappi mäisenä sijoituskohteena oli Kisumun seura-
ja Annikista teologian maisteri ja lehtori. Opis- kunta, jossa heidän edeltäjänään oli toiminut 
keluaikana lähetyspiiri, jonka kasvatteja ovat pastori Tapio Laitinen. Erelöitten koti- ja työ-
olleet myös Karikosket ja Laitiset, antoi suuntaa paikkoina olivat eri kausina Kisumu, Matongo ja 
elämäntyölle. Piiri kokoontui myös ystäväko- Nairobi.
deissa, kuten K.V. Tammisen lesken Selma Tam-

Afrikassa Jumala aina ylimpänämisen kodissa.

Kenian kulttuurin oppiminen oli Erelöille työ-Ennen lähetystyöntekijäksi ryhtymistä kumpi-
lästä. Kunkin seudun valtaheimo oli paikallisesti kin toimi seurakuntatyössä. Paavo oli Helsingin 
´niskan päällä´ myös kirkon työssä. Kisumun 

JEESUS, KAIKKIEN SUO KUULLA 
ARMOLLISTA JUMALAA...

Rovasti Paavo Erelä ja hänen 
puolisonsa seurakuntalehtori 
Annikki Erelä (o.s. Toivola) ovat 
tehneet elämäntyönsä Afrikas-
sa SLEYn lähetteinä Keniassa ja 
Sambiassa. Kotimaahan palat-
tuaan he ovat liittyneet Evan-
kelinen lähetysyhdistys - ELY 
ry:n työhön.  Annikki Erelä on 
ELYn hallituksen jäsen.
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alueen evankelista oli kotoisin toisen 
heimon alueelta, mikä luonnollisesti vai-
keutti työtä.
- Kulttuuritörmäyksiltä ei aina voinut 
välttyä. Edellytettiin, että valintatilanteis-
sa lähetystyöntekijä ratkaisee ja vastaa 
toteutuksesta. Vaikka paikalliset ystävät 
yrittivät neuvoa, miten tehdä, niin kult-
tuurin tuntemuksen puutteessa sattui 
joskus virheitä, Annikki kertoi. - Työn-
tekijätasolla lähettien ja kantaväestön 
suhteet olivat silti aina rakkaudelliset, 
vaikka ihmettelyn aiheita ilmenikin, mi-
ten hän nyt tuolla tavalla voi ajatella...
Paavo jatkoi: - Afrikkalaiset ovat toisella 
tavalla yhteisöllisiä kuin me täällä Euroo-
passa. Kaikkeen vaikuttaa yhteisö, jossa 
eletään. ”Käsipäivää” tervehditään siellä 
koko ajan. Se on sielunhoidollinen ele: 
Me olemme veljiä ja siskoja Jeesuksessa 
Kristuksessa!

- Tällainen alkaa kasvattaa muutosta lä-
hettien omassa mielessä, yhteisöllinen 
elämäntapa alkaa tuntua viehättävältä. 
Yhteisvastuun mieli ihastuttaa euroop-
palaista. Jos joku on sairaalassa, sinne 
ilman muuta mennään yhdessä rukoile-
maan. - Tähän afrikkalaiseen mentaliteet-
tiin mielellään sopeutuu. Kun palaa tänne 
Suuomeen, tuntee, että onkin vieras tääl-
lä,  lisää  Annikki.
- Yhteisöarvot ovat suuria arvoja myös 
kristilliseltä kannalta. Afrikkalaiselle on 
itsestäänselvä elämän lähtökohta, että 
Jumala on! Jumala on aina ylimpänä 
heidän  elämässään,  Paavo tähdentää.

Sambiassa 1990-91 ja 2004-07

Sambiassa Erelät olivat lähetystyössä 
kahteen otteeseen. Kun SLEYn Sambian 
työ alkoi, tarvittiin työhön jo kokeneita 
Afrikan-lähettejä. Haluttiin luterilainen 
kirkkojärjestys. Näkyvin muutos työssä 
oli lapsikasteen hyväksyminen. Uskoon 
tulleiden vanhempien lapsia kastettiin 
paljon. Eri ikäisiä saattoi tulla kasteelle 
kerrallaan satakin henkeä.

Annikki Erelä työtoverinsa Homaryn kanssa opettamassa orpojen huoltajien semi-
naarissa Lusakassa. Kuva Erelä

Opettajainkokous Lusakan raamattukoulussa. Paikallisten opettajien lisäksi kuvassa 
Jaakko Lounela ja Erelät. Takana koulun rehtori piispa Kipaila. Kuva Erelä

Paavo Erelä kastamassa Chanyanyassa Sambiassa. Kuva Annikki Erelä
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Tärkeää oli saada opetusta kirkon työntekijöille. Sitten piti palata takaisin Sambiaan vv. 2004 – 
Erelät kertoivat, että työntekijäkurssit ja perus- 2007. Sambiassa luterilaisen kirkon työ oli 
opetus Raamatun tuntemuksesta evankelistata- laajentunut.  Elvi ja Jaakko Lounela olivat kehit-
solla alkoi 1991. Luomarannan ja Vuorisen per- täneet ja laajentaneet raamattukoulua. Elvin sy-
heet tulivat vahvistamaan tätä alkavaa työtä. dämellä oli orpotyö, joka oli saanut Suomessa 

paljon vastakaikua. - Jatkoimme tätä työtä ja 
Erelät palasivat tuossa vaiheessa töihin Suo- aloitimme myös kummitoiminnan, kertovat 
meen. Koti-Suomessa työsarkana olivat toisten Erelät.
lähettien rekrytoiminen ja lähettäminen kentäl-
le.  Lähettikoulutuksen kehittäminen ja yhtey- Orpoja oli paljon. Aids oli rikkonut perheitä. Iso-
den rakentaminen toisten lähetysjärjestöjen äidit huolehtivat orvoiksi jääneistä lapsista. Puu-
kanssa oli antoisaa toimintaa. te ajoi ihmisiä maalta kaupunkiin. Koko Sambia 

oli hyvin köyhä ja ahdingossa ole-
va maa.
- Tällaisessa tilanteessa meidän 
eläkkeelle siirtymisen aika tuli, 
kertoivat Paavo ja Annikki Erelä. 
Paino oli jäänyt sydämelle: 
- Lähetystyön täytyy jatkua!

Miksi ELYyn 
– miksei SLEYhyn?

Erelät ovat SLEYn eläkeläisiä, 
mutta osallistuvat nyt ELYn työ-
hön. Miksi? Paavo vastaa: - Me kes-
kitymme nyt tähän työhön. Ei ole 
asiamme arvostella toista. - An-
nikki on seurakuntalehtori, mutta 
virkakysymyskantamme ei ole 
jyrkkä.
- Meistä tärkeintä on,  että evan-
kelinen korostus kuuluu kirkos-
samme ja että Siionin Kannelta 
lauletaan joka pitäjässä niinkuin 
ennenkin. Evankelisuuden henki 
ilman riidankylvöä on meistä tär-
keä näkökohta. Siionin Kannelta 
laulava kansa kaipaa keskinäistä 
hengellistä yhteyttä.
Annikki jatkaa: - On surullinen 
olo, kun ei ole välitöntä yhteyttä 
vanhaan hengelliseen kotiin. Yh-
teys menneisyyteen on jotenkin 
katkennut. Suoraa jatkumoa van-
haan ei ole.
Paavo sanoo,  että on tärkeää pi-
tää yllä yhteyttä niihin eteläisen 
ruuhka-Suomen seurakuntiin, 
joissa vanhastaan on ollut evanke-

Lusakan raamattukoulun pihalla opiskelijoita sekä piispa Kipaila ja Paavo Erelä. 
Kuva Annikki Erelä

Seurakuntalaisia palmusunnuntain messun jälkeen Lusakassa. Vasemmalla kirkon 
evankelista ja Paavo Erelä. Kuva Annikki Erelä
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lisuutta. Yhteyttä hoidetaan nyt ELYn avulla. Lähetyskutsu ei häviä
Evankelinen toiminta otetaan sydämellisesti 

- Lähetystyössä mukana oleminen tavalla tai toi-vastaan kaikissa seurakunnissa ja Siionin Kan-
sella on meille molemmille keskeisintä, Erelät nelta halutaan veisata.
kertovat.

ELY vaalii yhteistyötä
Myös lapset ovat liittyneet lähetyskuvioihin.  Ty-

ELYn toimintasisällöksi on määritelty Suomen tär, arkkitehti Kristiina Erelä, on ollut monia 
ev.lut. kirkon lähetystyön tukeminen Lähetys- vuosia Lähetysseuran lähettinä Afrikassa. Hän 
seuran ja Medialähetysjärjestö Sansan kautta. halusi takaisin kotimaahan ja päätyi täällä Me-
ELYllä on näissä kuvioissa useampiakin nimikko- dialähetys Sanansaattajat - Sansan työntekijäksi. 
lähettejä. Kuriositeetti on, että Kiteen Evanke- Toinen tytär Sanna on seurakuntalehtori ja 
lisen Kansanopiston hankkeen tuloksena on kanttori ja hän on Kylväjän lähettinä Israelissa. 
syntynyt koulu Afrikkaan, Sambiaan. Tämä Perheen poika Juhana ”ei vielä” ole lähetystyös-
TEDITE-koulu on nyt luterilaisen kirkon ylläpi- sä,  mutta hänelläkin lähetyksen asia on tärkeällä 
tämä ja saa tukea ELYltä. Kiteen opiston kanssa sijalla.  Hän on kauppatieteen maisteri ja kan-
kehkeytynyt yhteistyö näyttää lupaavalta ja laa- sainvälisissä tehtävissä pohjoismaisessa firmas-
jenee. sa,  tehtäväkohteet eri puolilla Eurooppaa. 

- Lähetysnäky on siirtynyt kaikille lapsillemme. 
Elyllä on yksi oma lähetti, Raili Mäkitalo Venäjällä. Se on meille suuri ilo,  sanoo  Annikki Erelä.
Hänelle Inkerin kirkko on osoittanut työalueen 
Vienan Karjalassa. Venäjän työssä tukea anne- - Lähetyskutsu ei häviä.  Taustalla ovat lapsuuden 
taan myös paikalliselle papille. Elyn pääsihteeri ajoilta asti tulevat kokemukset lähetysherätyk-
Antero Rasilainen on niinikään Inkerin kirkon sestä evankelisuuden piirissä.  Vieläkin meille tu-
pappi. Erelöitten mukaan ELY ei yritä ajaa nais- lee viestejä matkapuhelimiimme niin koti-Suo-
pappeuskantaa Inkerin kirkkoon, vaan suhtau- mesta kuin Israelista, Keniasta ja Sambiasta asti. 
tuu virkakysymykseen siellä neutraalisti. Näille viesteille ei voi jäädä kylmäksi, sanovat 

Paavo ja Annikki Erelä.
Inkerin kirkossa tapahtuvan moninaisen työn 
lisäksi ELY on solminut viime vuonna yhteistyö- Kaarlo Lähteenmaa
sopimuksen myös Viron kirkon kanssa.  Virossa 
ELYn tärkeimpänä kohteena on  Tartossa toimi-
van seurakuntatyöntekijän tukeminen.

Aarrearkku-leiri 23.-25.6.2014
Karstulan Evankelisella Opistolla

Leirin järjestävät yhteistyössä ELY ja Karstulan Evankelinen Opisto. ELYstä mukana 
mm. Sirpa Keski-Antila. Leirillä asutaan täysihoidossa, lauletaan, saunotaan ja ui-
daan, ollaan yhdessä ja vietetään laatuaikaa isovanhempien ja lastenlasten kesken. 
Myös varamummot ja -papat ovat lämpimästi tervetulleita leirille!

Hinta: aikuinen 105 €, 6-12-v. 85 €, alle 6-v. 70 €, sisältää majoi-
tuksen (siisteissä, hyvätasoisissa asuntoloissa liinavaatteineen), 
leiriohjelman ja materiaalit sekä ruokailut ja saunomiset.

Lisätietoja voi kysellä
Sirpalta sirpa.keski-antila@evankeliset.net, p. 0400 974 102 
Karstulan Evankeliselta Opistolta
kansanopisto@keokarstula.fi, p. (014) 5252 200

Kuva Aarne Laasonen



Vaellan, taas vaellan, alla taakan painavan. Onneksi kuitenkin löydän lohdutuksen sanoja 
En tiedä itsekään, minne käy tie. Raamatusta ja Siionin Kanteleen lauluista. Eri-
Raskaat taakat painaa harteillain tyisen rakkaaksi minulle on tullut viimeisten 
ja suuntaa näe en. kuukausien aikana laulu 254:
Vain ahdistus ja pelko täyttää sydämen. Sinun luoksesi, Herra, saan tulla,

vaikka olenkin tällainen. 
Nämä aikoinaan Nuoren seurakunnan veisukir- Näet sieluni pohjaan ja tiedät,
jasta opitun laulun sanat kuvaavat osuvasti tä- mitä tunnen ja ajattelen...
män hetkisiä tuntojani. Mieli on välillä raskas ja 
tulevaisuuden näköalat ovat harmaan pilven pei- Sitten viimeinen säkeistö lohduttaa:
tossa.  Vakava sairaus on yllättänyt minut. Mutta suurinta on, että uupumaton, 

Isä lastansa aina rakastaa.

VAELTAJAN RISTI

Hilkka ja Matti Lähdekorpi Olostunturilla  Vaeltajan Ristillä. Kuva Ildikó Zambó



Olimme Lapin matkalla. Ajoimme useamman massa hiljaisuutta ja ihmettelemässä kesäyön 
kerran ohi tien risteyksen, jossa oli näköalapai- aurinkoa, joka ei mennyt nukkumaan, vaikka oli 
kan opaste:  Vaeltajan Risti.  Joka kerta ohitse jo melkein keskiyö.
ajaessamme mieheni sanoi, että tuolla meidän 

      * * * * * * 
täytyy jonain päivänä käydä.  Tuli sitten ilta jol-

Elokuussa aloitin työt ja huomasin, että jaksami-loin päätimme, että nyt lähdemme katsomaan 
seni ei ollut kohdallaan. Tilasin ajan työterveys-tuota paikkaa.
lääkärille, mutta sain sen vasta syyskuun alku-Autolla pääsi ajamaan pienen pätkän alkumat-
puolelle. Keuhkokuvien jälkeen lääkäri totesi, kasta, mutta sitten tuli eteen puomi. Siitä alkoi 
että minulla on kuumeeton keuhkokuume. Sen pitkä ja raskas kävelytaival kohti tunturin lakea.
lisäksi on vielä jotain muutakin, mitä hän ei pys-

Tie näköalapaikalle oli hyvässä kunnossa, mutta tynyt kuvasta selvittämään. Sain lähetteen sai-
minä tunsin voimani vähäiseksi kiivetessämme raalaan lisätutkimuksiin.
ylös jyrkkää tunturin rinnettä. Ihmettelin, olinko 

Koko syksy meni epätietoisuuden varjossa. Olin todellakin näin huonossa kunnossa. Vähän väliä 
useampaan kertaan sairaalassa ja lopulta löytyi jouduin pitämään taukoa. Hiki virtasi ja minä 
joulukuun lopussa diagnoosi: imusolusyöpä.  Al-puuskutin yrittäessäni sinnikkäästi pysytellä 
kuvaiheessa epäiltiin jopa keuhkosyöpää.mieheni perässä. Lauma hyttysiä seurasi koko 
Nyt olen pitkällä sairaslomalla ja saan sytostaat-ajan ympärillä ja teki matkanteosta vielä hanka-
tihoitoja. Toivon tietysti, että ne auttaisivat, sillä lamman. Lopulta pääsimme puurajan yläpuolel-
lääkäri on sanonut, että tällä lääkkeellä jota saan, le, ja viileä tunturituuli alkoi kuivatella hikeä. 
on hyvä hoitovastine. Kaikki on kuitenkin Juma-Hyttysetkin päättivät jättää minut rauhaan.
lan kädessä. Hän tietää ja Hän näkee kaiken. 

Saavuimme näköalapaikalle, Vaeltajan Ristille. Olen Taivaallisen ylilääkärin vastaanottohuo-
Harmaa puuristi seisoi polun varressa tunturin neessa,  Hänen parantavissa käsissään.
kupeessa. Ristin juurelta avautui näköala silmän-

Monet ystävät ELYssä, seurakunnassa ja ystävä-kantamattomaan saakka, jonnekin horisonttiin, 
piirissä, ovat muistaneet ja kantaneet minua ru-taivaan ja tuntureiden yhtymäkohtaan.
kouksissa. Olenkin kokenut vahvasti sen, että 

Istahdin ristin juurelle ja huomasin, että jalkojeni minua todella on kannettu.
alla oli suuri kosteikko, jossa lakat kukkivat ja 

Eräässä toisessa nuoren seurakunnan laulussa alkoivat osittain jo kypsyä. Ympärillä hohtivat 
sanotaan:tupasvillat valkoisena kuin lumi ja loivat usko-
On risti tieni merkkinä ja sitä tahdon seurata.mattoman kauniin näkymän ympärilleni. Tuo 
Jos kuljette mun rinnalla, on kevyempi matkata.vaatimaton, hento kasvi, puhuttelee minua 
Kun ilta sitten hämärtää,omalla tavallaan valtavan paljon. Siinä on jotain 
me kädet yhteen liitämme.herkkää ja haurasta. Silti se jaksaa kukoistaa ja 
Oi Herra,  matka väsyttää,täyttää oman paikkansa Luojamme suuressa tai-
vaan silti Sua me kiitämme.deteoksessa, kesäisessä luonnossa. Tupasvillaa 

katsellessani tulee minulla aina mieleen Raa-
Risti on minunkin vaellusreittini tienviittana. matun sanat siitä, että vaikka syntimme olisivat 
Herrani ja Vapahtajani, joka on kipujen mies ja veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, sillä ne on 
sairauden tuttava, on kantanut vaellusreppuani pesty Karitsan verellä.
tähän päivään saakka ja kantaa tästä eteenpäin-
kin. Epäuskonkin hetkellä minua kannattelevat Hetken aikaa levättyämme jatkoimme vielä mat-
iankaikkiset käsivarret.kaa tunturin laelle saakka. Näkymä oli uskomat-

toman kaunis. Myöhäisen kesäillan aurinko pais-
toi vielä kirkkaana ja lämmitti yllättävän paljon 

Hilkka Lähdekorpisiinä kohdassa, johon tunturituuli ei osunut. Sii-
nä olisi istunut vaikka kuinka kauan kuuntele-
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- Viime vuosina hiljaisen viikon tapahtumat ku- kummankin vapaa-ajan täyttävät lastenlapset, 
ten kiirastorstai ja Jeesuksen rukoukset Getse- kirjat, ristikot ja vapaaehtoistyö seurakunnassa. 
manessa ovat tuoneet itselleni uutta syvyyttä Jorma on laulanut pitkään seurakunnan kirkko-
pääsiäisen sanomaan, sanoo turenkilainen seu- kuorossa ja molemmat hoitavat säännöllisesti 
rakunta-aktiivi Tuula Jauhiainen. Hänen mieles- kahvinkeittovuoroja lähetyksen ja diakonian 
tään pääsiäisen merkitys on ohentunut ihmisten kohtaamispaikassa Ilonassa.
elämässä. On vaikea tavoittaa sitä tunnetta, jota 

Hiljainen viikko huokuu rauhaaennen koettiin hiljaisen viikon ahtisaarnojen 
myötä kirkoissa. Pääsiäisen ilo avautuu sen kaut- Tuula Jauhiainen kertoo, että hänen lapsuudes-
ta, että itse tuntee olevansa syyllinen siihen ki- saan ja nuoruudessaan hiljainen viikko pysäytti 
puun, jonka Vapahtaja koki syntiemme tähden. arjen.
Me jokainen olemme osa Jeesuksen kipua. - Joka ilta poljimme vanhempiemme kanssa ky-

lältämme neljän kilometrin päässä olevaan Lai-
Tuula ja Jorma Jauhiainen asuvat lähellä Janak-

hian kirkkoon kuulemaan ahtisaarnaa. Elimme 
kalan keskiaikaista Pyhän Laurin kirkkoa Turen-

todeksi evankeliumin sanomaa jakson kerral-
gin Nuolialassa. Tuula on nauttinut muutaman 

laan. Hiljainen viikko oli täynnä hyvää tunnetta. 
vuoden eläkeläisenä työvuosistaan seurakun-

Nyt vanhemmalla iällä kaipaan sitä rauhaa uu-
nan nuorisotyössä ja viimeksi lähetyssihteerinä. 

delleen, Tuula sanoo. Hän haluaa kiinnittää huo-
Jorma on ollut eläkkeellä muutama vuosi kau-

mion Getsemanen taisteluun. Mitä tapahtui Jee-
emmin vietettyään ”makean elämän” vuosikym-

suksen joutuessa siihen tilanteeseen, jossa hän 
menet sorvarina Turengin jäätelötehtaalla. Nyt 

rukoili ja hikoili verta.  Tämän kivun osallisuu-
teen meitä jokaista kutsutaan. Vasta silloin ym-
märrämme Vapahtajan tuskasta avautuvan 
pääsiäisen ilon.
- Tervakoskelainen, äskettäin edesmennyt kir-
jailija ja runoilija Aune Vähäkangas kuvaa sen 
ytimekkäästi runossaan Tuomas:

”Sinun on painettava minut kiinni kipuusi
avataksesi sieluni alakuloisen hämärän
ylösnousemusaamun kirkkaudelle,
minun Herrani ja minun Jeesukseni!”

Muistan elävästi yhden pääsiäisaamun Turengin 
kirkossa, jolloin esitimme ryhmänä draaman 
Pääsiäisaamu. Siinä olimme me naiset Maria mu-
kaan lukien tyhjän haudan äärellä. Ja enkeli. Me 
vapaaehtoiset esittäjät panimme itsemme li-
koon havainnollistaen, mitä todella tapahtui 
puutarhahaudalla.  Tunsimme jokainen siinä jo-
takin pääsiäisen ihmeestä.

Kivun kautta avautuu pääsiäisen ilo

Kuva Hannu Rasila
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Pääsiäinen viestittää iloa kaikille Jauhiaiset ovat mielellään mukana tilaisuuksissa, 
joissa lauletaan Siionin kanteleen lauluja tai vir-Tuula Jauhiainen haluaa kertoa muutamia yksi-
siä. Molemmissa laulukirjoissa on kirkkaasti esil-tyiskohtia pääsiäisen teksteistä.
lä piinaviikon ja riemullisen pääsiäisen sisältö.- Yhdessä tekstissä enkeli kehottaa viemään 

ylösnousemusviestiä opetuslapsille ja myös Pie-
Vie viestiä

tarille. Jeesus halusi tällä tavalla erityisesti puhu-
Jauhiaiset ovat pahoillaan, ettei julkisessa medi-tella Pietaria, joka oli kolmesti kieltänyt tunte-
assa enää anneta tilaa pääsiäisen kristillisille ta-vansa Mestaria. Ja kun Jeesus puutarhassa il-
pahtumille.  Trullit, mämmit ja tiput valtaavat mestyy Marialle, hän sanoo: ”Maria!” Mikä tun-
ruudun televisiossa.  Toki niitäkin tarvitaan taus-ne, mikä lämpö ja rakkaus! - Maria tuntee Mes-
talla, mutta enemmän tarvittaisiin hartausohjel-tarinsa.
mia, jotka tuovat esille pääsiäisen todellista iloa: Kunpa saisi tänä päivänä kuulla samaa: Mestari 
Jeesus elää.tuntee meidät nimeltä ja kutsuu seuraajikseen, 
Tuula Jauhiainen haluaa vielä kertoa kokemuk-puhumattakaan tuomaksista, jotka eivät usko 
sen ensimmäiseltä matkaltaan Israeliin:ennen kuin saavat koskettaa Kristuksen haavoja.
Olimme puutarhahaudalla viettämässä niin sa-Pääsiäisen teksteissä on upeita ihmiskontakteja, 
nottua hiljaista ehtoollista. Pappi sanoi: ”Hauta joihin haluan päästä enemmän sisälle. Pyhä Hen-
on tyhjä! Viekää tätä viestiä eteenpäin. Silloin ki antaa niitä ilon kokemuksia, kun kuuntelee tai 
päätin, että omalta osaltani vien viestiä eteen-lukee.
päin, jos on mahdollista. Ja se on ollut mahdollis-Tuula Jauhiainen iloitsee, että on voinut työssään 
ta.lukuisille tyttökerholaisille ja rippikoululaisille 
Jauhiaiset muistuttavat, että tässä on myös tär-kertoa Raamatun ihmeellisistä tapahtumista. - 
keä motiivi lähetystyölle. Haudalta annettiin Erityisesti olen yrittänyt tuoda esille kirkkovuo-
viesti: Hauta on tyhjä.  Jeesus on ylösnoussut. den pyhien tärkeimmän sisällön. On tärkeää, 
Viekää tätä sanomaa kaikille, kaikkialle maail-että vanhemmat ja isovanhemmat kertovat ja 
maan!lukevat raamatunkertomuksia lapsille.
Hannu Rasila

- Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus 
ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, 
vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää 
ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tä-
män?” Joh 11:25-26

Pääsiäinen on tärkeä juhla meille kris-
tityille. Se todistaa iankaikkisesta elä-
mästä, jonka olemme saaneet Kris-
tuksessa. Uskon kautta Hän on uudes-
tisynnyttänyt meidät iankaikkiseen 
elämään. Siinä on meidän kristillinen 
toivomme. Itse Jeesus Kristus vakuut-
taa sen sanassaan. Tähän Sanaan saam-
me luottaa sekä Afrikassa että Eu-
roopassa.

Sambian piispa Samson Kipaila tervehtii 
ELYn pääsiäislehden lukijoita

Piispa Samson Kipaila Ndolan kirkon vihkiäisissä Sambiassa. Kuva Annikki Erelä
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Aurinko oli juuri laskemassa ja ilma alkoi viilen- juomapaikkoja. Ahtailla kaduilla 
tyä. Kattotasanteen reunakivet tuntuivat kui- olivat kajahdelleet iloiset ter-
tenkin vielä lämpimiltä Jonatanin selkää vasten. vehdykset. - Me olemme taas 
Vesiruukun takana oli hyvä makuupaikka, juuri Jerusalemissa, Jonatan oli rie-
sopivan kokoinen kätkö pikkumiehelle. Talon muinnut.  Temppeli oli hohta-
sisäpihalta ei kuulunut liikettä.  Äiti, isä, setä ja nut valkeana ja valtavan suure-
täti istuivat kai vieläkin illallispöydän ympärillä. na, ja Jonatan olisi halunnut 
Pikkuveli varmaan nukkui jo. kiivetä sen muureille ja laulaa 

kaikin voimin. Oli tuntunut 
- Hiljaisuus on kauheaa,  Jonatan ajatteli. pesahilta.
- Nythän on pesah! Pitäisi iloita, laulaa ja nauraa. 
Pitäisi puhua siitä, miten israelilaiset olivat Moo- Nytkin pitäisi siis olla pesah. 
seksen johtamina päässeet yöllä karkaamaan - Missähän Jeesus on? Jona-
Egyptistä, jossa heitä oli pidetty orjina ja pako- tan mietti. - Miksi Jeesus ei 
tettu tekemään tiiliä faraon mahtavia rakennuk- ole juhlilla? Miksi aikuiset 
sia varten. Jumala oli kuitenkin säikyttänyt an- eivät kerro mitään? Miksi 
karilla rangaistuksilla faraon, ja keskiyöllä pilk- kaikki ovat hiljaa niin kuin 
kopimeässä israelilaiset olivat lähteneet veri- pelkäisivät jotain? Siksikö, 
merkillä suojatuista kodeistaan. He olivat kulke- että eilen oli yhtäkkiä tul-
neet soihtujen valossa riemuiten vapauteen. Se lut pitkä pimeys keskellä 
orjuudesta pääsy oli ollut ensimmäinen pesah. päivää ja maa oli alkanut 

tärähdellä? Kumea jyrinä 
Tämän kertomuksen Jonatan oli kuullut jokai- oli kuulunut kalliosta, ja 
sen elinvuotensa pesahina. Isä, äiti, pikkuveli ja kallio oli haljennut. Aikui-
hän olivat aina tulleet kotoa Galileasta vai- set olivat kuiskailleet, että 
keakulkuisia vuoriteitä juhlille Jerusalemiin ja temppelikin oli ollut vaaras-
asettuneet aaseineen Iisak-sedän taloon. Koko sa. Sen esirippu oli revennyt 
kaupunki oli kuhissut elämää,  kadut olivat ol- kahtia ylhäältä alas asti. Se 
leet täynnä väkeä, kauppiaat olivat huudelleet oli kauhistuttavaa, koska 
kimakasti tavaroitaan kehuen, ilma oli tihkunut esirippu oli miehen käsivartta 
rasvaisten ja makeitten herkkujen tuoksua ja paksumpi kangas, ja sen takana oli temp-
hikiset matkalaiset ja eläimet olivat etsineet pelin kaikkein pyhin. Se oli huone, johon ei 

Eeva Takala-Lähteenmaa

PIKKU JONATANIN PESAH

Raamattu kertoo pikkupojasta, jonka eväillä Jeesus ruokki suuren 
kansanjoukon. Se ei kuitenkaan anna mitään muuta tietoa tästä 
pojasta.  Voimme vain kuvitella, mitä hänelle myöhemmin tapahtui. 
Tässä yksi sellainen tarina.
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kukaan muu saanut mennä kuin ylimmäinen Pelko kuitenkin väistyi, kun Jonatan ajatteli Jee-
pappi, ja tämän kiellon rikkomisesta seuraisi susta. Ei ollut olemassa mitään ihmeellisempää 
kuolemanrangaistus. kuin Jeesus. Joonatan oli siitä varma. Jeesushan 
- Nythän kaikkein pyhimpään voi katsoa kuka pystyi tekemään mitä tahansa. Hän oli saanut 
tahansa! Jonatan hätääntyi. - Miten temppelin Galilean järven takana vuorilla Jonatanin eväät 
vartijat sen pystyvät estämään? He ovat var- muuttumaan niin suureksi määräksi ruokaa,  
maan epätoivoisia, Jonatan ajatteli, ja häntä että siitä oli riittänyt ateria tuhansille ihmisille. 
itseäänkin pelotti. Jonatan näki sen ihmeen vieläkin silmissään. Lei-

pää ja kalaa riitti ja riitti, ja kaikki söivät kyllik-
seen. Jonatan oli katsonut alas laaksoihin ja 
Galilean merelle ja käsittänyt, että se oli totta, 
mistä ihmiset ympärilleen pälyillen puhuivat, se 
että Jeesuksesta tehtäisiin Israeliin uusi kunin-
gas.  Sitten hän, Jonatan, tulisi olemaan kunin-
kaan paras ystävä niin kuin kaukaisina aikoina 
toinen Jonatan oli ollut kuningas Daavidin ystä-
vä.

Äkkiä Jonatan havahtui.  Alhaalta kuului isän ääni, 
ja Jonatan erotti yhden sanan: kuollut. Nopeasti 
kuin pakeneva vuorikauris hän ponkaisi portaat 
alas ja huusi:  - Missä Jeesus on, sanokaa! Kuka 
on kuollut!  Miksi minulle ei kerrota mitään?

Ennen kuin kukaan ehti vastata, Jonatan näki 
heidän kasvoistaan, että ei kannattanut toivoa 
enää mitään.  Jeesusta ei enää ollut. Pesah ja ko-
ko elämä olivat muuttuneet suruksi.  Tuntui kuin 
eilinen pimeys olisi syöksähtänyt takaisin ja 
painanut pienen pojan maata vasten. Sen hän 
aikuisten puheesta käsitti, että oli olemassa ih-
misiä, jotka olivat tahtoneet estää Jeesuksen 
pääsyn kuninkaaksi. Heidän syytään oli, että 
Jeesus oli kuollut. Hänet oli maaherra tuomin-
nut kuolemaan. Joku pappi oli sanonut, että 
Jeesuksen on kuoltava koko kansan puolesta. 
Jonatan ei ymmärtänyt siitä mitään.  Oliko Jee-
sus kuollut hänenkin puolestaan?

- Minun olisi pitänyt puhua Jeesuksen kanssa, 
Jonatan tuskaili.  Hän olisi halunnut kysyä, olisi-
ko Jeesuksen ystäväksi pääsemisessä haitannut 
se, että on tehnyt pikkuveljelle ilkeän tempun. 
Oli ollut liian helppoa houkutella veli vaihta-
maan harvinainen simpukankuori huonompaan, 
kun ei veli ymmärtänyt vielä simpukankuorista 
mitään. Nyt Jonatan kyllä halusi antaa sen sim-
pukankuoren takaisin, mutta se olikin särkynyt 
vyön taskussa. Kaikki tuntui pahalta. Jeesus ei 
varmasti olisi hyväksynyt mitään petkutuksia, 
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koska hän itse oli niin hyvä kaikille. Senkö takia Vähitellen Jonatan tajusi olevansa hereillä. Maria 
Jeesus kuolikin,  että hän oli liian hyvä? oikeasti seisoi tuossa ilmoittamassa, että 

Jonatan oli murehtinut ihan turhaan.  Tieten-
Jonatania itketti. Nyt hän ei voisi kysyä sitäkään, kään Jeesus ei voi pysyä kuolleena,  koska hän on 
mikä se taivasten valtakunta oikein on, se mistä Jumalan poika. Hänen valtakuntansa tulee, ja 
Jeesus puhui. Olisiko se ollut Jeesuksen valta- tietenkin hän haluaa tavata ystäviään. Silloin 
kunta, jos Jeesus ei olisi kuollut? Ja olisiko Jonatan pyytää häneltä anteeksi.
Jonatan päässyt siihen valtakuntaan, vaikka ei 
ollut hyvä?  Olisiko Jeesus antanut anteeksi? Villi riemu syöksähti Jonatanin mieleen. Hän kui-

tenkin puikahti takaisin peiton alle, koska siellä 
Hiljaa kuin varjo Jonatan hiipi vuodepeittojen yli saattoi kuunnella hiljaa, mitä aikuiset keskusteli-
omaan nukkumapaikkaansa pikkuveljen vie- vat.
reen.

Maria puhui kiireesti, sillä hänen oli pian mentä-
Yöllä Jonatan näki unta, että joku seisoi oven vä kertomaan muillekin. Suuri ilo loisti hänen 
takana ja kolkutti. - Avatkaa ovi!  Jonatan huusi ja kasvoistaan. - Minä olen nähnyt Herran! hän 
nousi istumaan.  Huone olikin aivan valoisa,  ja toisteli. - Ja Herra puhutteli minua nimeltä.
isä seisoi jo oven luona työntämässä puomia 
auki, sillä kolkutus jatkui yhä. Ovenraosta pui- Samassa Maria oli poissa.  Jonatanista tuntui 
kahti esiin nainen. - Maria!  Jonatan hämmästyi. kuin hän olisi taas vuorella, missä Jeesus seisoo 
- Mitä Maria Magdalena täällä teki? ihmisten keskellä ja siunaa heitä.

 - Minä tahdon nähdä hänet, minä tahdon olla 
- Herätkää kaikki, Maria melkein huusi. - Jeesus Kuninkaan ystävä, Jonatan ajatteli. - Kotona 
on elossa! Galileassa minä etsin pikkuveljen kanssa paljon 

uusia simpukoita. Eikä Jeesus koskaan enää Isä pysähtyi hämmentyneenä keskelle lattiaa. 
kuole.  Nyt on oikea pesah.Äiti kohotti päätään peiton alta, ja setä ja täti 

kuuluivat liikahtelevan toisessa huoneessa. Oli-
ko nyt mitään laitaa tässä, että Maria Magdalena 
tunkeutuu taloon ennen kuin väki on herännyt?
- Mitä sinä oikein puhut? isä kysyi. - Oletko sinä 
sekaisin?

Ville, Pinja, Niko, Anni, Kerttu 
ja Jenna olivat käyneet kerää-
mässä pajuista oksia pääsiäi-
seksi. Äiti ilahtui niistä kovin 
ja asetteli ne kauniisti maljak-
koon. Katso lasten kuvia ja 
laske, montako oksaa äiti sai. 
Merkitse luku maljakon vie-
ressä olevaan ruutuun.

TEHTÄVÄ
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VÄRITÄ KUVA
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Lauloimme Isän taivas on nyt omasi,  Jeesus Valmistelimme tilan ja rakensimme alttarin – 
Kristus on ainoa tie,  SK 206.lattialle. Saammekohan tänne ketään, oli en-

simmäinen huolemme.  Vähitellen seuraam-
Lähetys  tuoksuu,  tuntuu,  näyttää,  

me saapui tuttuja sekä muutama oudompi-
kuulostaa

kin,  joista erityisesti iloitsimme.
Otsikon termejä mutustelimme mielessämme 

Virittäytyminen kuvien avulla uudenlaiseen ti- ja kirjasimme itsenäisesti fläppipapereille oman 
lanteeseen antoi jo mahdollisuuden tutustua tuntemuksemme mukaan.  Tuotosta tarkastel-
toisiimme ja tuoda itsestämme jotain tärkeää len saimme oivalliset sanat ryhmissä laadit-
siihen hetkeen liittyen. Kuvalla on ihmeellinen tuihin rukouksiin. Luimme ja veimme alttarille.
voima saada meidät puhumaan ja rohkaistu-

Herra varjele tätä maapalloa. Ohjaa tekemään maan raottamaan jotain itsestämme.
mielesi mukaisia tekoja. Ohjaa meitä erimielisiä 

Illan tekstinä oli kynttilänpäivän psalmiteksti,  ihmisiä löytämään yksimielisyys tässä tärkeässä 
joka luettiin kahteen kertaan. Kukaan ei selittä- ja sanasi mukaisessa hommassa. Varjele heitä 
nyt, jokainen löysi tekstistä itseään koskettavan eksymästä kirjavalla tiellä ja uupumasta raskaan 
ajatuksen. Sitä kuunnellen ja miettien saimme ja monipuolisen taakan alla.  Kiitos haastavasta 
jättää alttarille oman hiljaisen rukouksemme. 

Oloilta 
- lähetyksen  
  lähteellä

Istuin Nekalan seurakuntatalolla 
tutun papin, Maarit Kuusiston, 
kanssa. Suunnittelimme tulevaa 
oloiltaa – lähetyksen lähteellä.  
Ajatukset tilanteesta olivat sa-
mansuuntaiset. Löysimme sanan 
ja laulujen lisäksi kolme toteutet-
tavaa käytännön elementtiä: toi-
minnallisuus, osallistavuus ja lä-
hellä oleva alttari. Näitä kolmea 
asiaa pyöriteltyämme päätimme 
kokeilla uudenlaista kokoontu-
mista, joka voisi innostaa myös 
heitä, joille perinteiset Siionin 
kanteleen lauluseurat ovat vie-
raita.

Alttarin äärellä mm. pappi Maarit Kuusisto (3. vasemmalta).
Kuva Maria Pitkäranta
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työnäystä ja anna lämpöisiä armon pisaroita. tojen sijaan. Ensiksi mietin, millainen alttari, sillä 
Kiitos niistä rahoista,  jolla tätä työtä tehdään. alttarilla on suuri merkitys, visuaalisuus sekä 

teemaan sopivuus ovat perusasioita. Toisin sa-
Herra, rukoilemme taitoa ja rohkeutta toteut- noen mikä kuva, millaiset värit, tuleeko polkua 
taa sanaa: ”menkää kaikkeen maailmaan”, jotta sinne jne.  Tähän alttariin ei ole ohjeistusta käsi-
osaisimme luoda mahdollisuudet tähän työhön kirjassa, se rakentuu luovuudesta.  Toinen tärkeä 
taloudellisesti ja löytää tekijöitä. Eri tavoin ajat- elementti on virittäytyminen, senkin tulee so-
televinakin meillä on yhteinen tavoite osoittaa peutua kokonaistilanteeseen. Koko tilanne aloi-
koko maailmalle – lähellä ja kaukana oleville - tetaan alttarilta ja päätetään sinne. Lisäksi tilalla 
Sinun suuruutesi,  Isä. on tärkeä merkitys, se valitaan harkiten. Siinä 

vaikuttavat viihtyvyys, toimivuus sekä visuaali-Aikaa annoimme myös vapaalle keskustelulle. 
suus. Oleminen ei siis ole vain olemisen vuoksi Aiheeseen liittyen puheemme suuntautui ELYn 
tai niitä näitä jutustelemista, vaan sillä on tietty lähetystyöhön, sen moninaisuuteen ja taloudel-
suunta syvyyttä etsien. Itselleni kaikki etukäteis-lisen tuen jakamiseen eri kohteille. Loppuhil-
valmistelu on hyvin merkittävää,  siinä pääsen vi-jentymisen jälkeen jaoimme vielä kokemuksia 
rittäytymään ohjaajan rooliin sekä erityisesti sy-illan kulusta. Sieltä löytyi mm. ”menipä tämä ilta 
ventymään sanaan. Koko toiminnan pohjalla on nopeasti, olisi voinut jatkaa pidempäänkin”, ”oli 
rohkeus ja luottamus heittäytyä tilanteeseen,  mukavan rauhallista”, ”sai itsekin osallistua”, 
jota kaikki läsnäolijat rakentavat.”päästiin syvällisiin asioihin”.

Ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan uusia ta-Vastuuhenkilöillä vastuunsa
poja toteuttaa erilaista iltaa.

Vastuuhenkilön näkökulmasta tällaisen tilan-
teen kuljettaminen vaatii perusteellista etukä- Maria Pitkäranta
teisvalmistelua perinteisten teksti- ja lauluvalin-
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Pääsiäislahjani Elyn työllePääsiäislahjani Elyn työlle



RISTIPULLA - PÄÄSIÄIS-
HERKKU ENGLANNISTA

Pääsiäinen on kristityille yksi vuoden merkittävim- ”Lapsuuden muistoihini kuuluvat pitkäperjantaiaa-
mistä juhlista. Hiljentyminen Kristuksen kärsimys- mut, jolloin leipurinliikkeet olivat muutaman tunnin 
tien äärellä on matka omaan sisimpään ja valmistaa auki, jotta ihmiset voisivat noutaa pullansa. Kun olin 
meitä pääsiäiseen. Arjen paastoon saattaa kuulua pieni, niin pullia syötiin vain pääsiäisenä, nykyään nii-
tiettyjen asioiden yksinkertaistaminen ja luonnon tä myydään vuoden ympäri” kertoo Michael ja jat-
huomioiminen ratkaisuissa. kaa: ”Ristipulliin liittyy myös laulu: Hot Cross Buns, 

Hot Cross Buns, One a Penny, Two a Penny, Hot 
Pääsiäiseen liittyy monia ruokaperinteitä niin meillä Cross Buns”.
kuin muissakin maissa. Jo ennen uskonpuhdistusta 
on mämmi kuulunut suomalaiseen pääsiäispöytään. Muutettuaan Suomeen Michael opetteli itse teke-
Lounais-Suomessa sitä on erityisesti ollut tarjolla mään näitä pääsiäispullia ja ystävät kutsutaan niitä 
pitkäperjantaina. maistamaan. Pitkäperjantaina jumalanpalveluksen 

jälkeen kokoonnutaan joukolla syömään talon isän-
Ristipullat eli Hot Cross Buns ovat anglosaksisissa nän leipomia ristipullia. On syntynyt uusi perinne, 
maissa pitkäperjantain herkku. Perinnettä on jossa yhdistyvät suomalaiset kirkkokahvit ja englan-
noudatettu satoja vuosia eikä sen alkuperästä ole tilaiset pullat.
tarkkaa tietoa. Kristittyinä saamme kuitenkin nähdä 
uunituoreen pullan ristissä viestin Kristuksesta. Odotamme jälleen innolla pitkäperjantain messua ja 

sen jälkeen ristipulla-kirkkokahvittelua. Suositte-
Pitkäperjantaina... lemme perinnettä jaettavaksi muihinkin Suomen 
Sastamalan Heinoossa asuvat ystävämme Taru ja kolkkiin.
Michael ovat tutustuttaneet meidät ristipulliin. Maiju ja Urpo  Vuorenoja

AINEET
900 g vehnäjauhoja
1 tl suolaa
2 tl mixed spice (sekoitus
      kanelia, muskottia ym)
110 g sokeria
230 g kuivattuja hedelmiä
      (rusinoita, korintteja jne)
30 g tuoretta hiivaa
4,5 dl maitoa
110 g voita tai margariinia
2 kananmunaa

RISTEIHIN
4 rkl vehnäjauhoa
1 rkl sokeria
3 rkl vettä

VOITELUUN
1 kananmuna

Tässä Michaelin ohjeet:

HOT CROSS BUNS ELI 
RISTIPULLAT

Ristipullat uunissa. Kuvat Urpo Vuorenoja
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Valmistusohjeet:
Asettele pullat lähekkäin pellille. Peitä kostealla lii-Sekoita kuivat aineet kulhossa, kaiva keskelle kuoppa 
nalla ja anna kohota noin 30-45 minuuttia.ja laita lämpimään paikkaan odottamaan.
Lämmitä uuni 250 asteeseen.Murusta hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää peh-
Sekoita ristitaikinan aineet tahnaksi ja laita pursotti-meä voi ja sekoita niin,  että hiiva liukenee.
meen.Ota kuiva-ainekulho esiin ja kaada hiivaliuos kuop-
Paina veitsen peräpäällä kohonneiden pullien pintaan paan. Sekoita kananmunat ensin keskenään ja sitten 
risti ja pursota sen päälle ristitaikinaa.kuopassa olevaan nesteeseen.
Siirrä pelti uuniin ja laske uunin lämpötila välittömästi Sekoita kuivat aineet ja neste vähitellen toisiinsa.  Tu-
200 asteeseen. Paista 15-20 minuuttia. Kypsät pullat loksena pitäisi olla pehmeä muttei tahmainen taikina. 
kuulostavat ontoilta, kun niiden pohjaa koputtaa.Lisää tarvittaessa jauhoja.
Siirrä ritilälle jäähtymään ja erottele.Ota taikina työpöydälle ja vaivaa sitä noin 10 min.  Tä-

män jälkeen anna kohota lämpimässä paikassa noin Lähde:  Collister, Linda & Blake,  Anthony,  
tunnin tai kun taikina on paisunut kaksinkertaiseksi.  The Bread Book, 1999
Nosta kohonnut taikina leivinalustalle ja vaivaa sitä 
noin 5 minuuttia. Ja taikina n. 24 osaan ja pyörittele 
niistä pullia.



Hämeenlinnassa, Rengon seurakuntatalossa ko- Hannojen työ on rukousta maailman alistettu-
koontui elyläisiä ja paikallisia ”Hannoja” kuule- jen ja sorrettujen naisten puolesta. Toiminnan 
maan, miten tärkeää ja laajaa työtä medialähetys teema on ilmaistu suomen kielellä sattuvasti 
tekee. sanoilla ”siskolle kans”.

Keinot levittää Jumalan Sanaa ovat lisääntyneet. Saimme kuulla medialähetyksen merkittävästä 
Evankeliumi Jeesuksesta on sama. toiminnasta lähetyskentillä. Koimme samalla ru-

kouksen medialähetystyön puolesta ja taloudel-
Vierailija, ELYn nimikkolähetti Eeva Vähäsarja lisen tuen tärkeäksi.
kertoi uudesta työalastaan Wienissä, jossa hän 
toimii puolisonsa Jarin kanssa. He osallistuvat Viime kesänä Sansan 40–vuotisjuhlilla nimikko-
erityisesti Keski-Aasian radiotyöhön. Maailman lähettimme Vähäsarjat siunattiin kentälle. Tuol-
suurin medialähetysjärjestö TWR (Trans World loin Espoon piispa Tapio Luoma puhui meille 
Radio) lähettää ohjelmia 160:een maahan 230: kaikille: ”Emme voi ulkoistaa armon, rakkauden ja 
lla eri kielellä ja murteella. ilon välittämistä vain lähetystyöntekijöille. Näky-

köön se meistä kaikista,  missä ikinä kuljemme-
Eeva on Sansan ja TWR:n yhteyshenkilö ja osal- kaan.”
listuu myös järjestön eurooppalaiseen Hanna-
työhön. Jari toimii radio- ja tietoliikenneteknii- Ulla Kataja
kan parissa. Hän mm. laatii internet-sivustoja ja 
huolehtii mediatoiminnan resursseista.

Kuulumisia medialähetyksestä

Nimikkolähettimme Eeva Vähäsarja (Sansa) kertoi sanoin ja kuvin 
työstänsä mm.  Wienissä. Kuva Lauri Lehtinen
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Arkmedian mainos

Takakannen kuva: 
Kuresaaren ”Pyhä 
Kolminaisuus” -ikkuna
Ikkunassa on kolme terä-
lehteä, jotka kuvaavat Juma-
luuden kolmea persoonaa. 
Keskellä oleva kirkas 
ympyrä on Isän Jumalan 
täydellisyyden ja voiman ja 
vallan vertauskuva, joka 
auringon muodolla ja 
valolla ja kirkkaudella pitää 
kaiken yhtenä Jumaluutena. 
Näin Isä kirkastaa poikansa 
meille ihmisille. Tämä teko 
on Hänen tahtonsa täytty-
mys ja Pääsiäisemme ihme. 
Se tuli Jumalan valitsemalla 
messiaanisella hetkellä ja 
pysyy ikuisesti. 
Urpo Vuorenoja

ELYn kesäjuhlat järjestetään Alavudella yhdessä Alavuden seurakunnan kanssa. 
Juhlaväki saa nauttia runsaasta hengellisestä ohjelmasta Alavuden kirkossa, jossa 
järjestetään messuja, seuroja ja raamattuhetkiä. Lapsille ohjelmaa järjestetään 
Kappalassa ja Pappilassa.

Kesäjuhlille tarvitaan paljon vapaaehtoisia eri 
tehtäviin mm. liikenteenohjaukseen, keittiötehtäviin ja 
kolehdinkantoon. Lahjoittaa voi myös arpavoittoja, 
kuiva-ainetarvikkeita (esim. kahvia, jauhoja) sekä kutoa 
Ely-sukkia.

Tiedustelut:
Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102,
Satu Kivisaari p. 050 557 8459 tai
Sirkka-Liisa Halla-aho (srkn emäntä) p. 050 312 1505

Katso lisää:

www.evankeliset.net

Evankeliset kesäjuhlat Alavudella 14.-15.6.2014Evankeliset kesäjuhlat Alavudella 14.-15.6.2014

Vielä tilaa ELY-Matkoille, varaa paikkasi heti!

Matka Tarttoon 15.-18.5.2014, varaukset to 27.3. mennessä ELYn toimistoon, 
p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net
Retki Enontekiön Hetan kodalle 19.-26.4.2014, varaukset ma 31.3. mennessä 
Sirpalle, p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evankeliset.net

Lisätiedot matkoista: www.evankeliset.net/ely-matkat

Kuva Sirpa Keski-Antila




