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Paastonaikana meitä kutsutaan
seuraamiseen, Jeesuksen ristintien seuraamiseen. Siionin kanteleen laulun 140 kaikki säkeistöt
alkavat sanoilla: ”Karitsan lippu
johtaa joukkoamme…” Mutta seuraamisessa ei ole kyse vain lipun
seuraamisesta. Kristinusko ei ole
ideologia vaan sen ydin on henkilökohtainen usko elävään Jeesukseen. Siihen liittyy suun tunnustus:
”Jeesus on Herra.” Suun tunnustuksen lisäksi haluamme elää todeksi uskoa häneen. Haluamme
seurata Häntä, kertoa hänestä ja
noudattaa hänen tahtoaan maailmassa. Hän johtaa kirkkoaan ja
kirkkokansaansa.
Millainen johtaja Jeesus sitten on?
Hyvän johtajan määritelmä voisi
olla tällainen: Hän on oikeudenmukainen, hän kuuntelee ja tukee
alaisiaan, hän on vahva, on läsnä
mutta osaa antaa tilaa, hän on karismaattinen ja empaattinen. Johtajan tehtävä on siis vaativa tehtävä.
Jeesus oli ja on reilu johtaja. Hän
otti johtajan vastuun. Hän puolustaa niitä, jotka hän on saanut
johdettavakseen. Kun hänet vangittiin hän pyysi: ”Antakaa näiden
toisten mennä.” Hän kulki edellä ja
hän kutsui oppilaitaan seuraamaan
häntä. Ei menemään edellä vaan
seuraamaan. Hän näytti suuntaa.
Hyvä johtaja on valmis panemaan
oman etunsa likoon toisten puolustamiseksi. Tämän Jeesus Vapahtajamme teki käsittämättömällä tavalla, kun hän sinun ja minun
edestä, puolesta ja tähden suostui

ottamaan ristin kannettavakseen.
Mutta hän ei vain kantanut sitä,
hänet naulattiin kiinni tuohon ristiin, joka nostettiin pystyyn, jotta
moni saisi nähdä hänen alennustilansa ja häpeänsä. Osaatko nähdä
Jeesuksessa empaattisen johtajan? Sanakirja määrittelee empatian näin: ”Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen
kokee tämän näkökulmasta, eli
itsensä asettamista toisen henkilön asemaan.” Jeesus on todella
empaattinen johtaja. Hän jos kuka
tietää, mitä on olla ihminen, kaikessa kiusattu ja koeteltu. ”Koska
hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetellaan.”
Hepr.2:16
Hyvän johtajuuden voi kuvata neljällä k-kirjaimella alkavalla sanalla.
Ensimmäinen on Kristus. Hän on
esikuvamme ja johtajamme. Hän
on kirkon pää. Hän on valtuuttanut
paimenensa ja opettajansa, antanut armolahjansa kirkkonsa palvelukseen ja käyttöön, jotta jokainen
ihminen saisi kuulla evankeliumin,
sanoman Jumalan rakkaudesta.
Sanan saarna on kirkon elämän
ydin, ”kuinka he voivat kuulla, ellei
kukaan julista? … Usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää
Kristuksen sana.” Room.10:14,17

le, seuroihin. Tai käytä kolmatta
sanaa: kysy. Mitä kuuluu? Miten
jaksat? Voisinko jotenkin auttaa sinua, tarvitsetko kyytiä kirkkoon tai
kauppaan? Ja neljäs k-kirjaimella
alkava sana on kannusta. Rohkaise, ole rinnalla, ole ystävällinen ja
ystävä. Olet tärkeä, olet Jumalalle
rakas, mutta myös minulle. Et ole
yksin. Ja näinä päivinä on hyvä siteerata presidenttimme Sauli Niinistön rohkaisua: ”Kyllä tästä selvitään.” Jeesus kanssasi. Siunattua
ristin ja ylösnousemuksen ihanan
sanoman pääsiäistä sinulle hyvä
lehtemme lukija.
Antero Rasilainen,
toiminnanjohtaja

Toinen on kuuntele. Lampaan korva on vanha evankelinen termi:
lammas tunnistaa hyvän paimenen
äänen. Kuule, kuuntele ja seuraa.
Mutta älä kulje ihmisten ohi tai yli,
vaan kuule myös heitä. Tutustu.
Kiinnostu. Kutsu kylään, kahvil3

Takavuosien kohuelokuva kuvasi Jeesuksen kiusauksia ristillä. Samasta aiheesta kertovat myös Matteus
ja Heprealaiskirje. Mitä nuo kiusaukset merkitsevät
meille?
Aluksi täytyy koukata sanakirjan kautta. Raamattu
ei nimittäin rinnasta Jeesusta herra Janssoniin, jota
vaivasi kiusaus: Ottaisiko vielä lisää silakkalaatikkoa,
vai joko liivinnapit lentävät? Alkuteksti puhuu kokeesta tai koettelemisesta. Jeesus itse joutui Paholaisen
koettelemaksi (Matt. 4:1–11). Oppilaitaan hän neuvoi rukoilemaan, että Jumala ei sallisi heidän joutua
koetukseen (Matt. 6:13).
Latinaksi tuo koetus on tentatio, josta tulevat suomen
sanat tentti ja testi. Juuri sellaiseen Jeesus joutui autiomaassa. Paholainen oli siellä testaamassa Jeesusta – ei piruillakseen vaan Hengen toimeksiannosta.
Jeesus osasi Raamattunsa eikä alkanut kumarrella
Paholaista saadakseen ruokaa tai valtaa.
Luukas tietää kertoa, että testin päätteeksi Paholainen poistui Jeesuksen luota ”joksikin aikaa”, tarkemmin käännettynä ”määräaikaan asti”. Tuo aika koitti
lopulta Getsemanen puutarhassa.
Pistokokeita
Sillä välin Jeesus joutui yhä uudestaan pienempien
tentaattorien eteen. Fariseukset testasivat ensin, oliko hän profeetta, ja pyysivät merkkiä taivaasta (Matt.
16:1). Sitten he halusivat selvittää, kuuluiko Jeesus
avioeron suhteen rabbi Hillelin vai rabbi Shammain
koulukuntaan (Matt. 19:3). Tai sopisiko Jeesukselle
perinteinen lain tiivistelmä ”rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:35).
Nämä kyselijät eivät välttämättä olleet pahantahtoisia. He vain eivät osanneet sijoittaa Jeesusta mihinkään lokeroon, ja halusivat ottaa hänestä selvää.
Kysyjien uteliaisuus tarjosi Jeesukselle hyvän tilaisuuden kertoa Jumalan rakkaudesta, joka ylitti kaikki
puoluerajat.
Eräs oppinut halusi kartoittaa, onko Jeesus niiden
kannalla, joiden mukaan ”lähimmäinen” tarkoitti vain
juutalaisia, vai kuuluuko hän koulukuntaan, jonka
mielestä pitäisi rakastaa myös muita (Luuk. 10:25)?
Jeesus vastasi kysymykseen vertauksella Samarialaisesta. – Entä jos ihminen tarvitsee apua, mutta
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häneltä on viety kansallisuuden tuntomerkit – vaatteet ja puhekyky? Eikö silloinkin ole parasta auttaa!
Lähimmäistä ei siis määritellä sen mukaan, mihin
kansaan hän kuuluu. Tuskinpa Jumalankaan rakkaus
noudattaa joitakin ihmisten piirtämiä rajalinjoja.
Suuri lopputentti
Suuri testipäivä testi oli vasta edessä, ja se osataan
ajoittaa harvinaisen tarkasti. Tuo vuorokauden mittainen loppukoe pidettiin huhtikuun 6.–7. välisenä
aikana vuonna 30 j.Kr. Tunteikkaan juhla-aterian
jälkeen Jeesus vetäytyi oppilaineen kaupungin ulkopuoliseen oliivimetsikköön. Kun Jerusalem oli täynnä
pyhiinvaeltajia, köyhien miesten oli kätevintä viettää
yönsä tyhjillään olevissa öljynpuristusluolissa.
Oppilaat alkoivatkin torkahdella – ehkä myös heidän
nauttimansa perinteiset neljä maljallista punaviiniä
vaikuttivat asiaan. Mutta Jeesus ei nukkunut. Hän oli
niin kauhuissaan, ettei rukouskaan auttanut: hikipisarat putoilivat maahan niin kuin veri (Luuk. 11:43).
Oppilaitaan hän joutui kehottamaan toistamiseen:
”Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kokeeseen.”
Tämän testin jälkeen temppelipoliisi nappasi Jeesuksen ja vei hänet moniin viranomaiskuulusteluihin. Ne
eivät häntä enää taivuttaneet. Vielä ristiltä Jeesusta
houkuteltiin astumaan alas jumalallisella voimalla,
mutta hän kesti kokeen eikä väistänyt edessä olevaa
tuskaa.
Oppilaat reputtavat
Jeesus ei lopulta taipunut, mutta muut pakenivat.
Jopa hänen ykkösmiehensä Pietari taipui. Tämän tentaattoriksi ilmaantui muutaman tunnin päästä nuori
palvelustyttö (Matt. 26:69–75). Kovan paikan edessä
Pietari kielsi Jeesuksen. Pian hän itsekin tajusi, että
tenttitulos oli kielteinen, ja mies puhkesi katkeraan
itkuun.
Toinen sisäpiiriläinen oli kovempi kaveri. Juudas oli
järjestänyt Jeesuksen viranomaisten käsiin. Ehkä
siinä toivossa, että Jeesus viimein näyttäisi näille valtansa. Kun suunnitelma meni pieleen, Juudas
ei suinkaan kieltänyt Jeesusta. Ainoana Jeesuksen
oppilaista Juudas tunnusti hänet viattomaksi (Matt.
27:4). Lopulta Juudaskaan ei silti kestänyt.

Puuveistosarja The Forest Stations
(Stations of the Cross)

Jeesus ja me
Mitä Jeesuksen koetukset merkitsevät meille? Heprealaiskirje vastaa (5:8–9). Vain kestämällä kovissa
kokeissa Jeesus oppi ymmärtämään, mitä on olla
heikko ja ahdistunut ihminen. Vain näin hän ymmärtää, että vahvinkin on hiuskarvan päässä luovuttamisesta, kun kova paikka tulee. Siksi hän voi auttaa
meitä luusereita. Siksi hän voi puhua meidän puolestamme Isän edessä.
Ero Jeesuksen, Pietarin ja Juudaksen välillä ei ollut
suuri – vain Jumalan Henki auttoi Jeesusta kestämään. Myöhemmin moni Jeesuksen seuraajista joutui samaan testiin: kiellä Herrasi tai kuolet. Omin
voimin heistä tuskin kukaan olisi selvinnyt. Mutta
sama Henki oli heidän tukenaan. Näiden marttyyrien
verisestä kuolemasta tehdyt kertomukset levisivät
nopeasti kaikkialle Rooman valtakuntaan. Tutkijat arvelevat, että niillä oli suuri, ehkä ratkaiseva vaikutus
kristinuskon voittoon.
Jeesus neuvoi rukoilemaan päivittäin, ettemme joutuisi tuollaiseen suureen kokeeseen. Mutta pienempiä pistokokeita riittää joka päivälle. Kuljenko apua
tarvitsevan ohi? Olenko hiljaa, kun pitäisi ottaa kantaa ja näyttää väriä? Kiellänkö Jeesuksen niin ovelasti, että tuskin sitä itsekään huomaan?
Kun tajuan jälleen reputtaneeni kokeessa, on hyvä
tietää, että Jeesus ymmärtää. Että hän on silti minun
puolellani. Että
hän on läpäissyt
kaikkein
suurimman kokeen minunkin
puolestani. Ja
vie minut kerran sinne, missä ketään ei
enää testata.
Lauri Thurén

The Forest Stations -puuveistosarjan on tehnyt taiteilija
William Fairbank. Veistosarja kertoo tarinan perinteisestä Jeesuksen Kristuksen kuolemasta.
Vuonna 1987 Fairbank joutui auto-onnettomuuteen, jossa hän sai vakavan aivovamman. Häneltä kului monta
vuotta toipumiseen. Toimintaterapiana hän aloitti ensimmäisen osan puuveistosarjastaan. Hän kuvaa veistoksissaan jokaista pysäkkiä tai asemaa tiellä ristiinnaulitsemiseen. Fairbank kutsuu Kristusta ”totuuden mieheksi” ja
viittaa vainoon ”suurena väkijoukkojen painostuksena”.
Sarjan viimeinen kaiverrus on abstrakti ja nimeltään ”valaistus” (s. 28). Taiteilijan usko on löytöretki, ja kuvaamalla ristiinnaulitsemisen, hän ajattelee, että se mikä
on totta yhdelle, ei välttämättä ole totta toiselle, pitäen
siten oven avoinna vapaa-ajattelijoille ja kaikkien uskontojen ihmisille. Hänelle on tärkeää, että tämä työ on tarkoitettu kaikille.
Veistosten tekeminen kesti 7 vuotta
ja niitä kertyi kaikkiaan 15 kappaletta. Ennen onnettomuuttaan Fairbank
oli opiskellut kuvanveistoa ja johtanut
omaa puusepänliikettään.
Tämän lehden sivuille on koottu
sarjasta 10 veistosta, jotka Kari Lähdesmäki on kuvannut matkallaan
Englannissa
Lincolnin katedraalissa 22.8.2013 (The
Cathedral Church of
the Blessed Virgin
Mary of Lincoln).
Lisätietoa puuveistosarjasta: http://
www.northernvicar.
co.uk/2014/07/10/
lincoln-the-forest-stations/
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Nuijan varressa
Meillä jokaisella Evankelinen lähetysyhdistys - ELYn jäsenellä ja ystävällä on oma kotiseurakunta. Siinä seurakunnassa meidät jokainen on kutsuttu myös kantamaan oma
vastuumme.
Seurakunta ei koskaan ole ollut eikä koskaan ole erityisen onnistuneiden ja hyvien ihmisten yhteisö. Toki
me haluamme kasvaa Kristuksen seuraajina myös
hyvyydessä ja rakkaudessa. Mutta seurakunnan tuntomerkiksi se ei kelpaa. Kristuksen seuraan kelpaa
jokainen. Tätä viestiä myös seurakunta on kutsuttu
toteuttamaan.
Tänäkään aikana seurakunta ei ole vailla ongelmia,
vaikeuksia. Monissa seurakunnissa kipuillaan toiminnan supistumisen, taloudellisten voimavarojen ja
työntekijämäärän supistumisen kanssa. Miten selvitä
ehkäpä monin tavoin kasvavista haasteista voimavarojen supistuessa.
Kirkossa ja seurakunnissa me elämme myös ristiriitojen keskellä. Kirkolla on omat vaikeutensa yhdessä
toimimisessa ja sitten vielä omassa kotiseurakunnassa voi olla ihan erityiset jännitteensä. Mutta sellainen
seurakunta on – valitettavasti – aina ollut. Paavalin
kirjeissäkin tämä näkyy. Juuri siksi me kristittyinä tarvitsemme seurakunnan herraa Kristusta. Anteeksiannon, armon Vapahtajaa.
Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että me ELYn
jäseninä ja ystävinä kannamme vastuuta myös oman
kotiseurakunnan toiminnasta?
Yhdeltä osin se tarkoittaa varmasti sitä, että me pidämme eri tavoin esillä ELYn toimintaa omassa kotiseurakunnassa. Kerromme ELYn työstä niin lähetystyössä kuin kotimaassa. Kun seurakunnan työntekijät
ja hallintoelimet tekevät suunnitelmia ja päätöksiä,
niin me huolehdimme, että ELY ei jää unohduksiin,
vaan sekin muistetaan muiden kirkossa toimivien järjestöjen rinnalla.
Me olemme mukana järjestelyissä, kun ELY toimii
omassa kotiseurakunnassani. Ehkäpä voisin vaikka
avata kotini ovet ja järjestää kotiseurat. Tai hoitelen kirkkokahveja ELYn kirkkopyhässä. Tämä ja moni
muu tapa on meille kaikille tuttua. Kiitos siitä, että
näin te ystävät toimitte. Ilman teitä ELYn toiminta olisi kovin paljon toisenlaista. Suppeampaa, jähmeämpää.
6

Mutta emme me ELYn jäsenet ja ystävät ole vain
yhden asian ihmisiä. Me haluamme rakentaa myös
omaa kotiseurakuntaamme. Niin varmasti monet jo
tekevät. Oma paikka on löytynyt.
Mutta voisimme me seurojen yhteydessä tai maakunnallisen tapahtuman kahvitauolla hetken pohtia sitä,
mitä me voisimme tehdä oman kotiseurakuntamme
hyväksi.
Pieneksi virikkeeksi keskustelulle ja ideoinnille muutama näkökulma.
- Koulujen päättäjäispäivänä monilla paikkakunnalla nuoriso kokoontuu juhlistamaan alkanutta vapaa-aikaa. Voisiko ELYn ystävät olla rohkaisemassa
ja toteuttamassa yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa lettukestejä nuorille näiden kokoontumisalueella. Muurikkapannu, taikina, mansikkahillo,
kermavaahto. Takaan, että pian sen pannun äärellä
on nuorisoa. Ja jos saadaan pappikin papin paidassa
mukaan, niin … Eikä maksa paljon.
- Lastenleirillä voisi olla tarve mummille tai papalle,
joka olisi mukana leirillä (jos leiri lähialueella, voisi
käydä yöt kotona). Olisi läsnä ja lukisi lapsille satuja,
ja kuuntelisi lasten juttuja. Olisi se turvallinen syli,
johon voi kavuta. Jossakin nuorisotyöntekijä voisi
ilahtua tästä tarjouksesta.
- Vanhainkodissa tai vuodeosastolla voisi pieni porukka käydä säännöllisesti laulamassa Siionin kanteleen
lauluja. Ehkä jo ihan lapsuudesta tuttu laulu voi olla
vanhuudessa jopa muuta hoitoa vahvempi tuki.
- Tuttuja ovat kirkkokahvitukset, messuvastuut, tehtävät hallinnossa, diakoniassa.
- Eikä sitä pidä vähätellä, että ELYn ystävä tukee
seurakunnan työntekijöitä niin kohdattaessa kuin rukouksissakin. Puhuu heistä kylällä hyvää.
Jokainen ELYn hallituksen kokous aloitetaan hartaudella. Vuorollaan se tehtävä tulee jokaiselle hallituksen jäsenelle. Viime kokouksen hartauden pitäjä
nosti esiin Jaakobin kirjeen kohdan: ”Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut
ilman tekoja.” (Jaak. 2:26)
Tämä ajatus nousi kokouksen aikana useissa yhteyksissä uudelleen esiin. Kiitos Kauno.
Pekka Kiviranta, ELYn hallituksen pj
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Pyhiinvaeltajat saapuvat vuosittain suurin joukoin, jalan ja pyöräillen Pakistanin Mariamabadin Maria-juhlaan.
Kuva Kuhalampien perhealbumista.

Kouluvuosi oli juuri alkanut lähetyskoululla Pakistanissa, jossa mieheni kanssa työskentelimme 1990-luvun
puolivälissä. Luonto vihersi monsuunisateiden jäljiltä, lämpötilat liikkuivat kolmissa kymmenissä ja ilma oli
tukahduttavan kosteaa. Tässä uuvuttavassa säässä huomasimme liikenteen koulun ohi kulkevalla maantiellä lisääntyneen uusilla jalankulkijajoukoilla. Erikokoisia nuorten miesten ryhmiä vaelsi ohitsemme jatkuvalla
syötöllä, monet yhtenäisiin asuihin pukeutuneina, osa paljain jaloin. Myös pyöräilijäryhmiä oli liikkeellä. Kuulimme, että kyse oli kristityistä nuorista, jotka olivat pyhiinvaellusmatkalla muutaman kymmenen kilometrin
päässä sijaitsevaan Mariamabadin kristittyyn kylään, jossa on vuodesta 1892 saakka järjestetty 8. syyskuuta
suuri juhlatapahtuma eli mela Jeesuksen äidin, Marian, syntymäpäivän kunniaksi. Päätimme lähteä katsomaan tapahtumaa.
Paikan päällä oli helppo uskoa,
että kylään tosiaan suuntasi noin
miljoona pyhiinvaeltajaa vuodessa,
heistä merkittävä osa juuri tuon
syyskuun alun juhlapäivän aikaan.
Pääkohteet olivat pienellä kukkulalla sijaitseva Marian luola, jonka
yhteydessä oli kolmimetrinen häntä esittävä patsas, sekä kylän suuri
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katolinen kirkko. Lähestyessämme
näitä kohteita huomasimme osan
pyhiinvaeltajista nyt kulkevan polvillaan, osan ryömivän vatsallaan.
Ryömijöitä toverit pyrkivät vilvoittamaan leyhyttämällä heidän yläpuolellaan pyyhkeitä ja pirskottamalla heidän päälleen viileää vettä.

Kuulimme, että ryömijät olivat antaneet Marialle tai Jumalalle lupauksen eli manatin että tekisivät
matkaa tällä tavoin siinä toivossa ja uskossa, että Jumala silloin
suhtautuisi myönteisesti heidän
rukouksiinsa. Osa haki anteeksiantoa synneistä, osalla oli joku muu
pyyntö.

Tällainen kivun tai jopa ruumiillisen vahingon tuottaminen itselleen kuuluu katoliseen kansanhurskauteen eri puolilla maailmaa
tänään, kuten on tehnyt jo pian
parin tuhannen vuoden ajan. Itse
katolinen kirkko tuomitsee sen
jyrkimmät muodot, mutta ajatus
tarpeesta tehdä jonkinlaisia fyysisesti epämukavia katumusharjoituksia kuuluu edelleen kristilliseen
ajatusmaailmaan monella taholla.
Yleisimmin nämä oma-aloitteiset kärsimysnäytelmät keskittyvät
pääsiäiseen.
Pääsiäisen tuskariitit
Hiljattain TV1:ssä nähdyssä Ellan matkassa -sarjan Etelä-Italian
Calabriaa käsitelleessä jaksossa
kuvattiin pitkäperjantain tapahtumia Nocera Terinesen kylässä.
Siellä vattienti-nimellä kulkevat
miehet ovat olennainen osa aamujumalanpalveluksen
jälkeistä
kylän katuja kiertävää kulkuetta.
He seuraavat tuntien ajan kulkueen edellä kannettavaa patsasta,
joka esittää äitinsä sylissä lepäävää kuollutta Kristusta. Monilla on
päässään, tosin huivin tai muun
päähineen eristämänä, piikikäs
havuseppele ja asunaan punainen
rinnan kohdalla vartalon ympäri
kietaistu vaate. Osa kantaa lipuin
koristeltua kulkueristiä.

jättäen jälkensä katuun heidän
kulkiessaan. Ohjelmassa kerrotaan heidän pysähtyvän omaisten
ja ystävien talojen kohdalla, jossa
verta vuodatetaan oven eteen ja
saatetaan sivellä myös ovenpieliin. Tunnelma on koko toimituksen
ajan ilmeisen harras – osallistujat
ja eri puolilta maata ja maailmaakin tulleet katsojat kokevat selvästi
olevansa mukana pyhässä toimituksessa.

Jeesuksen aikaan, maan hallitus
vaatii nykyään, että on käytettävä
steriloituja nauloja, ja että naulittavilla on oltava jäykkäkouristusrokotus voimassa.
Kaikki eivät lähde kaikkein suurimman tuskan tielle, ja ristiin naulittavien ohella pääsiäisen riitteihin
osallistuu ristin kantajia ja niitä,
jotka kulkevat polvillaan kivikkoisessa maastossa seremonioiden
tapahtumapaikoille. Joillekin ristiriittiin osallistumisesta on tullut
toistuva tapa. Esimerkiksi 59-vuotias Ruben Enaja on antanut ristiinnaulita itsensä jo 33 kertaa.
Hän aikoo kokea tämän tuskan
vielä viimeisen kerran tänä pääsiäisenä. Lehtihaastattelussa hän
toivoo, että hänen tilalleen astuu
muita, maineeltaan moitteettomia
henkilöitä varmistamaan yhteisölle
tulevan siunauksen jatkumisen.

Ehkä tunnetuimmat pääsiäisen itsensä vahingoittamisen riitit tapahtuvat kuitenkin Filippiineillä. Siellä
eri puolilla saaristovaltakuntaa on
käynnissä elävä perinne, jonka innoittamana lukuisat miehet ja joskus myös naiset ristiinnaulituttavat
itsensä pitkäperjantaina Jumalalle
antamansa sitoumuksen mukaisesti. Sitoumuksen toteuttamisen
uskotaan tuovan niin anteeksiantoa synneistä kuin vastauksia rukouksissa esitettyihin muihin pyyn- Paavalin ja Lutherin
töihin.
näkökulmat
Ristiin naulitseminen toteutetaan
roomalaisia sotilaita esittävien vapaaehtoisten avulla. Ristiin naulittavat kantavat ristinsä tapahtumapaikalle Jeesuksen esimerkin
mukaisesti. Siellä heidät naulataan
ristiin 10-senttisillä nauloilla ja
nostetaan riippumaan tyypillisesti
noin viideksi minuutiksi. Toisin kuin

Mitä tällaisesta Jeesuksen kärsimysten jäljittelystä tulisi ajatella?
Onko tässä kyse siitä, mistä Paavali puhuu ylistäessään mahdollisuutta osallistua Kristuksen kärsimyksiin, esimerkiksi näin: ”Iloitkaa
päinvastoin sitä enemmän, mitä
enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte

Toiminnan kohokohta on kuitenkin miesten harjoittama
itsensä leikkely, jossa he hakkaavat sääriensä ja reisiensä takaosaa nyrkinkokoiseen
korkinpalaan upotetuilla lasinsiruilla. Veri virtaa haavoista

Vattiantien veriset kärsimysriitit kuuluvat italialaiskylän pitkän perjantain viettoon.
Lähde: Flickr

Filippiinien ristiin naulitsemiset ovat pääsiäisen viettoon liittyviä äärimmäisiä riittejä.
Lähde: WordPress.com
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iloita ja riemuita myös silloin, kun
hänen kirkkautensa ilmestyy?” (1.
Piet. 4:13) Tuoko uskonnollisessa
tarkoituksessa tuotettuun kärsimykseen asettuminen sellaisia iankaikkisia siunauksia, joita kristityn
tulisi näillä keinoin tavoitella?
Martti Luther mietti samoja asioita
käytyään muutaman vuoden ajan
luostarissa munkkina hengellistä
taistelua myös fyysisesti itseään
kiusaamalla. Hän sai vuonna 1510
mahdollisuuden vierailla Roomassa, jossa hän käytti täysin mitoin
hyväkseen tilaisuuttaan vierailla
pyhäinjäännösten äärellä ja kaupungin pyhillä paikoilla. Yksi pyhimmistä oli Lateraanin Pyhän
Johanneksen kirkon yhteydessä
sijaitseva Scala Sancta, Pyhät portaat.
Tarinan mukaan Pyhä Helena, kristinuskon Rooman uskonnoksi vahvistaneen keisari Konstantinuksen
äiti, oli vuonna 326 tuottanut Roomaan nämä Pontius Pilatuksen palatsin alkuperäiset portaat, samat
joita Jeesus oli noussut tuomittavaksi. Siitä saakka pyhiinvaeltajat
ovat nousseet portaita polvillaan.
Lutherin aikaan uskottiin, että jos
lausui Isä meidän -rukouksen jokaisella 28 portaasta, sai vapautettua sielun kiirastulesta. Kulutus
on ollut vuosisatojen mittaan niin
kovaa, että portaat katettiin vuonna 1723 puisella kotelolla, jotta ne
eivät kokonaan turmeltuisi. Viime
pääsiäisenä kotelo poistettiin portaiden restaurointia varten, ja hartauden harjoittajat saivat pääsiäisestä alkaen kahden kuukauden
ajan nousta alkuperäisiä portaita.
Näitä portaita myös Martti Luther
polvillaan nousi tavoitteenaan vapauttaa isoisänsä kiirastulesta.
Uskonpuhdistuksen ensimmäinen
siemen ehkä kylvettiin, kun hän
portaiden laella seisomaan noustessaan huomasi miettivänsä, liekö
niihin liitetty lupaus edes totta.
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Jeesuksen
ainutkertainen uhri
Raamatun laajemman ilmoituksen valossa me saammekin uskoa, että ei ole
– Jumala ei odota meiltä
itsekidutusta hintana pelastuksesta. Sen hinnan
Jeesus on täydesti ja kerta
kaikkiaan maksanut ristin
kuolemallaan, eikä kellään
ole siihen mitään lisättävää.
Heprealaiskirje
alleviivaa
asiaa kerran toisensa jälkeen: ”Hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä…
ja hankkinut meille ikiajoiksi
lunastuksen… Samoin on
Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien
synnit… meidät on pyhitetty
ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus
Kristus uhrasi oman ruumiinsa.”
(Hepr. 9:12, 28; 10:10)
Tämän päivän Suomessa ehkä tärkein osallisuutemme Kristuksen
kärsimykseen on osallisuutta niistä
suurimpaan, hänen ristillä kokemaansa synnin taakkaan. Se vaikuttaa meissä synnintuntona, kun
teemme väärin. Siinäkään kärsimyksessä meidän ei ole tarkoitus
rypeä, vaan saamme heti tulla Vapahtajan luo, tunnustaa hänelle

Roomassa sijaitsevat Pyhät Portaat herättivät Martti Lutherin mielessä epäilyn,
ettei katumustöistä ehkä olisikaan hengellistä hyötyä. Lähde: Flickr

syntimme niitä anteeksi pyytäen ja
uskoa, että anteeksianto on välitön ja varma. Jeesus joi kärsimyksen katkeran maljan, jotta meidän
osaksemme tulisi sen sijaan anteeksiannon suloisuus.
Erja Kuhalampi

Kuva Hannu Kivisaari

Kuva Kimmo Niskala

Ylistaron kirkossa, Etelä-Pohjanmaalla, pidettiin tammikuun
lopulla miestapahtuma, johon
osallistui liki 200 miestä eri puolilta maakuntaa. Tapahtumassa
oli esiintyjävieraana lauluntekijä Jukka Salminen. Tapahtuman
teemana oli ”heikko, voimakas
mies”. Seuraavassa Jukan mietteitä aiheesta.

- sanan ja sävelen mies
Miehisyyden vaatimus
Jukalle tuosta tuli ensimmäisenä mieleen kaipaus. ”Kaipasin
vahvuutta, joka oli aina jossakin
muualla kuin itsessäni. Olin pikkuisena laihajalka, aina pienin
ja perässä. En löytänyt vahvuutta omasta kropastani, nopeutta
kylläkin.” Hän kertoo tapauksen:
”Lapsuudessa kaipasin läheistä,
hyväksyvää yhteyttä isään. Sitä
en jostain syystä saanut tarpeeksi, isän ikävä jäi. Onneksi pappa
oli lähellä. Kesijärven mökillä hän
opetti minulle miesasioista; puukon käytön, kalastuksen, puiden
pilkkomisen ja tulen teon. Sai yrittää, erehtyä ja onnistuakin. Pappa
oli minulle tosi tärkeä ihminen ja
lapsuuteni miehen malli. Yhdeksän
vuotiaana näin isän tulevan kotiin
selvästi vakavissaan. Pian hän kertoikin, että pappa on kuollut. Menin autotalliin ja hakkasin päätäni
patteriin, itkin ja paruin. Kukaan
ei kuitenkaan tullut lohduttamaan,
kaipaus jäi.”

Jukka Salmiselle sankaruus, jota
hän mm. urheilussa paljon näki,
liittyi usein sellaiseen vahvuuteen,
jossa ollaan parempia kuin toiset.
Häviäminen ja yksinäisyyden itkut
tuli painaa sisälle. Oma vähäinen
elämänkokemus vahvisti sen, että
heikkoutta ei saanut näyttää. Se
ei ikään kuin mahtunut lapsuuskotiimme. Yksin se piti jotenkin käsitellä, ohittaa, painaa sisäänsä.
Sanoit kaipaavasi isää lapsena.
Mikä siinä oli ydintä? ”Meillä vallitsi kotonamme puhumattomuuden
kulttuuri. Lienee tyypillistä sodanjälkeisten sukupolvien arjessa.
Käytännönasioiden ohella tunteista ei puhuttu. Niille ei ollut sanoja. En kuullut isän enkä äidinkään
niistä puhuvan. Kuitenkin lapsena
tunnisti ilmapiirin, kireät, painostavatkin päivät. Siinä kasvoi pienelle
tunneherkälle pojalle tuntosarvet.
Piti tunnistaa, miten tänään tästä päivästä selviää. Piti muuntua
toisten mukaan. Töistä tullessaan

isä painui työhuoneeseensa taloja piirtämään. Miten hienoa oli
joskus päästä hänen työpöytänsä
alle. Kynän ja paperin hän sujautti
käteeni. Ja siinä lattialla villasukkajalkojensa vieressä oli hyvä. Syliin
kyllä kaipasin.”
Näin pikkuhiljaa Jukan ympärille
muodostui suojautumismuuri, selviytymismalli, jonka avulla pärjää
tässä kovaksi osoittautuneessa
elämässä. Jukan muisteluissa valhekin auttoi kätkemään syvimmät
ajatukset ja niinpä rehellisyyskin
jäi usein jalkoihin. Häpeään sidottu
vinoilu kuului myös niihin pakenemispolkuihin, joita käytettiin. Nokkelille sanailuille vain naurettiin,
vaikka sisälle sattui ja itketti. Näin
sisälle kasvoi myös itseä hylkäävää
kiltteyttä, jolla vältti vaikeudet.
Jukan mielestä kaipaukseen nuo
keinot eivät auttaneet. Sydämen
pohjalla oli tyhjyyttä, jota oli vaikea ymmärtää, käsitellä.
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Jukka Salminen kertoi saaneensa kodistaan
matkaevääksi paljon hyviäkin asioita, mutta ne
löytyivät, avautuivat vasta myöhemmin. Suhde
isäänkin tuli hieman läheisemmäksi ihan isän
elämän loppumetreillä. ”Saimme muutamia
hetkiä, jolloin saatoimme olla keskeneräisesti
totta toisillemme ja jo armahtaa menneet. Tämän tähden nyt voin sydämestäni sanoa, kiitos
elämästä isä.”
Terve identiteetti
Terve miehisyyden identiteetti on todella olemassa kaikessa keskeneräisyydessään. Se tarkoittaa käsitystä itsestä, tarkemmin omakuvaa.
Jukan mielestä siihen kuuluu olennaisesti armo
(anna rakkauden möllöttää olkapäälläsi), joka
tarjoaa mahdollisuutta olemisen hyväksymisen
kokemuksen. Hän jatkaa: ”Terve identiteetti on
tila, jossa minuus peilautuu suhteessa toiseen,
jossa minä kokee luontevaa vastavuoroisuutta.
Lapsi meissä kaipaa hyväksyvät silmät ja läsnäolon, johon kaikki minuudessa mahtuisi. Kun
omat tarinat, oma itse mahtuu jonnekin toisen
ihmisen läsnäolossa, syntyy armollisuuden tila,
jossa on kaksi keskeneräistä. Samalla tutustuu
omaan itseensä ja kasvaa siinä, alkaa pitää
huolta itsestään. Sinne mahtuu uho, itku, ilo ja
tunteiden koko kirjo. Häpeä katoaa, haihtuu.
Tilalle tulee yhtaikaa hauras ja lempeän vahva
oman arvon tunto.”
”Aikaisemmin pelkäsin usein kohtaamista jonkun toisen kanssa”, Jukka jatkaa: ”Nyt jopa kaipaan toisenlaisuuden kohtaamista, jotta kasvaisin ihmisyydessä. Oppisin uutta ja antaisin
toiselle tilaa tulla näkyviin.”
Iso löytö Jukalle oli syyllisyyden ja häpeän
erottaminen. Jukan mukaan syyllisyys liittyy tekoon, olen tehnyt väärin, se on tunnustettava,
tuotava valoon, anteeksiantamukseen, ristin
juurelle. Omaa häpeää taas ei tarvitse pyytää
anteeksi. Häpeä liittyy aina minuuteen ja eihän
Jumalan luomaa tule pyytää anteeksi. Lapsuuskodissa olleet kipeät salaisuudet voi pieni lapsi
ottaa häpeänä kantaakseen tai sisään painettu, peitetty syyllisyys muuttuu häpeäksi. Minä
olen huono, minä en kelpaa. Häpeä tarvitsee
sylin, turvapaikan, jossa vakuutetaan: Sinä olet
ihme, sinä olet rakas, olet tervetullut, tule syliini. Väärä häpeä alkaa haihtua, kun se saa tulla
nähdyksi, kuulluksi, vastaanotetuksi. Ja jälleen
tulemme parannetuiksi suhteessa toiseen. Jumalan ensimmäinen kysymys olikin meille:
”Missä sinä olet? Tule näkyviin. Minä katson sinua hyväksyvillä silmillä.”
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”Kuvassa tärkeä osa isosta alttariseinästäni. Kynttilöissä Pyhän Kolmen
vuorovaikutuspuhuttelua, Jeesus ystäväikonissa käsi olallamme, Saviruukkulevy, joka isosti ohjasi elämäni kulkua lauluntekijäksi sekä arkki,
Jumalan uuden sovinnon ikkuna, joka minulle kuvastaa myös Zooppera-esitystäni, jota sain vuosien varrella yli 650 kertaa esittää.”

Ura valitsi minut
Sinusta tuli sitten opettaja ja julistaja. ”Kyllä vain”, Jukka
sanoo hymyillen: ”En kuitenkaan valinnut sitä, vaan pikemminkin niin, että lauluntekijyys valitsi minut. Minä valmistuin opettajaksi Turusta 1979. Ihailin nuoruudessa suuresti
mm. Lasse Mårtensonia, Tapio Rautavaaraa ja monia muita
suomalaisen musiikin tunnettuja nimiä. Reissumieselämä
kiehtoi.” Opettajaopiskelunsa ohella Jukka teki jo ensimmäisiä kappaleitaan. Niihin vaikuttivat myös kokemukset
rippikoulussa. Jukka kertoo: ”Silloin löysin seurakuntanuorten joukon ja aavistuksen armosta.” Vuonna 1978 syntyi
yksi tunnetuimmista lauluistani Saviruukku. Sen sanat ovat
Liisa Pukkilan.”
Musiikillinen työura Jukalla alkoi, kun KRSn silloinen musiikkityönjohtaja Hannu Nyman pyysi hänet joukkoihinsa
kesällä 1980. Siitä alkoi reissaaminen silloisten evankelistojen matkassa ympäri Suomen. Raamattuseuran työssä alkuvuosina syntyivät äänitteet ”Hyvä ystävä”, ”Liian

suuret hampaat” ja ”Ilon hiutaleita”. Niiden myötä
seurakunnissa avautui Jukalle uusi työala erityisesti seurakuntien lasten parissa. Kahdeksankymmentä
luvun puolivälin jälkeen hän perusti oman toiminimen
ja pian Jukka jäi sen varaan uskoen, että keikkoja
tulee riittävästi ja niinhän siinä sitten kävikin. Jukasta
tuli yksi harvoista, joka kykeni luomaan paljolti seurakuntien varaan rakentuvan kannattavan toiminnan.
Jukka ei sano tiedostavansa mitään erityistä uskoontulon kokemusta. ”Rippileirillä ja sen jälkeen seurakuntanuorissa saamani armon kokemus sai sieluni
herkistymään ja siitä lähtien olen tiennyt kenen asialla olen. Kotialttarillani olevat kolme kynttilää ovat minulle tärkeitä. Kun niitä katson, näen niissä yhden ja
yhteisen jakamisen antamisen ja vastaanottamisen.
Tähän yhteyteen Jumala, Pyhä Kolme, meitä kutsuu
ja ihan etsii meitä.”

Lauluntekijä Jukka Salminen on kotoisin
Hämeenlinnasta, jossa hän myös nykyisin asuu
vaimonsa synnyinkodissa Kankaantaustan kaupunginosassa.
Hänellä on vaimo Leena ja kolme tytärtä ja kaksi lastenlasta. Perheessä on siis jo aidosti myös
pappa ja mumma.

Lauluntekijän työ on muodostanut Jukalle monipuolisen ja mielekkään elämäntavan. Heti alkuun hänelle tuli lastenmusiikki tärkeäksi: ”Aloin tehdä lasten
lauluja ja se vei mukanaan”, kertoo Jukka jatkaen:
”Koulukonsertteja on ollut paljon ja niissä kutsujana on pääosin seurakunnat. Minulla on töitä riittänyt.
Kiitollisena saan taakse jo katsoa ja luottavaisena
eteenkin päin. Esiintymisalueeni on laajentunut myös
aikuisten pariin. Niistä todella nautin ja ilokseni olen
saanut kolme muutakin pappaa rinnalleni, bändikseni. Isoa iloa on se, kun heidätkin joskus keikalle
mukaan saan.” Jukka Salminen on esiintynyt pääosin
Suomessa, mutta laulut ovat vieneet häntä myös
Mongoliaan, Etiopiaan, Venezuelaan, Kolumbiaan,
Bangladeshiin. Hurjimpina vuosina Jukka esiintyi
noin 150-200 kertaa vuodessa eli yli 40:n työvuoden
aikana tuhansia keikkoja. Suurin väkimäärä n. 15000
lasta ja nuorta oli läsnä esiintymistilaisuudessa partiotapahtumassa Seinäjoella.
”Olen äärimmäisen kiitollinen ajatuksesta, että Jumalan hyvyys vetää minua parannukseen”, sanoo
Jukka. Raamattu ja päivittäiset hiljaiset hetket ovat
tulleet tärkeiksi. ”Vietän työhuoneessani hiljaisia sanan hetkiä. Sytytän kolme kynttilää ja kuulostelen,
olen vuorovaikutuksessa. Joskus aiemmin hiljaisuus
pelotti, nyt se on armollinen valon tila, jossa saa tulla
nähdyksi. Koen olevani turvassa, paikassa, jossa Hän
on kanssani, eikä hylkää minua, vaan herkistää minut, ojentaa ja ohjaakin ja saan ottaa vastaan sen,
mitä hän minulle vielä haluaa antaa.”
Teksti ja haastattelu
Kari Lähdesmäki ja Kimmo Niskala
Kuvat Jukka Salminen

Harrastukset: luonnossa liikkuminen, salibandy, uinti, HPK ja klassisen musiikin kuuntelu.
Jukan motto on lahja Etiopian kuurojen Hosainan koulusta: ”Jokainen on jollain tavalla rikki,
mutta kukaan ei ole kokonaan rikki.”

(ellei toisin mainita)
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Kaipaan -laulusta
sanat Jukka Salminen

Jokainen kai meistä
särkyneistä enkeleistä
kaipaa, vain kaipaa,
että joku tulis, kysyis vain:
”Mitä sulle kuuluu?
Mitä sulle tänään, hei, kuuluu?”
Hiljaisuuteen vie -laulusta
sanat Jukka Salminen

Hiljaisuuteen jään hämmästelemään,
armon avaruuteen, siinä lohdutuksen nään,
kyyneleenikin, haavat, kivutkin.
Halki vuosien, vuosisatojen
parannuksen lähde, kirkas, sama, ikuinen.
Hiljaa vaikenen, hiljaa paranen.
Salaisuutesi edessä vain painuu pää,
nostat katseeni ja sanot: Tähän jää,
suureen rakkauteen, armon ihmeeseen.

Kombolchan koululla Etiopiassa. Kuva Sari Vuoristo.
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Jukka ja Okko. Kuva Petra Salminen.

Kristinuskosta on kovin vähän jäljellä, jos riivimme siitä pois kaiken
yliluonnollisen, selittämättömän ja
uskon salaisuutena näyttäytyvän
aineksen. Pääsiäinen vie näiden
asioiden äärelle, koska se on pelkkää ihmettä. Kristuksen ylösnousemukselle sinetöidystä haudasta ei
löydy mitään luonnollista selitystä.
Käsissämme on ihme. Miten voimme selvitä sen kanssa ilman älyllistä vararikkoa ja järjen umpikujaa?
Roomalaiset sotilaat Jeesuksen
haudalla olivat mahdollisimman
aukoton varmistus sen varalta, että
Jeesuksen seuraajat yrittäisivät varastaa hänen ruumistaan ja sitten
väittäisi hänen heränneen kuolleista. Näin toimittiin, koska Jeesuksen puheiden perusteella osattiin
varautua myös johonkin epätavalliseen. Suurvallan sotilasvartio oli
kuitenkin yhtä tyhjän kanssa, kun
enkeli ilmestyi haudalle. Eivät edes
kahdentoista legioonan sotilaat
olisi kyenneet estämään Jumalan
ihmettä tapahtumasta.
Jeesuksen ylösnousemus on valtavin mahdollinen ihme, yliluonnollisuutensa mutta myös vaikutuksensa vuoksi. Ilman sitä kertomukset
Jeesuksen voimateoista ja opetuksista olisivat unohtuneet. Ellei Vapahtajaamme olisi herätetty kuolleista, ei kristinuskon syntymiselle
ja sen elinvoimalle olisi ollut edellytyksiä. Ainoastaan yliluonnollinen
Jumalan voima saattoi palauttaa
elämän teloitetun Jeesuksen ruumiiseen.

Ihmeet Vanhassa Testamentissa
Esimerkkejä yliluonnollisista ja selittämättömistä ilmiöistä ei tarvitse
pitkään etsiä Raamatun alkulehdiltä. Saaran kohtu oli kuivettunut
ja Aabraham oli menettänyt mieskuntonsa, ja kuitenkin heille syntyi
Iisak heidän vanhoilla päivillään.
Mooses näki erämaassa palavan
pensaan, jota tuli ei kuluttanut.
Aaronin sauva muuttui käärmeeksi
faaraon edessä. Myöhemmin kerrotaan miten Aaronin kuiva sauva
alkoi versota kukkia ja tuottaa kypsiä manteleita.
Palatkaamme
tarkastelemaan
Mooseksen kokemusta palavan,
mutta tuhoutumattoman pensaan
äärellä. Pensas sinänsä ei silti ole
kertomuksen keskiössä, vaan Jumala itse, joka puhutteli siinä
Moosesta. Jumala ilmoittaa olevansa pyhä, mutta ei kerro itsestään kovin paljon. Jumala sanoo
olevansa hänen isiensä Jumala,
mutta pyytää, että Mooses sanoisi
kansalleen pelkästään: ”Minä-olen
on lähettänyt minut teidän luoksenne.” 2. Moos. 3:14 Selittämätön
liekehtivä pensas ja Jumalan puhe
– mutta Jumala itse jää Mooseksellekin aisteilla tavoittamattomaksi, vain uskon varaan.
Jumala itse on siis se varsinainen
ihme – yliluonnollinen, ihmisjärjen
rajat ylittävä, tuonpuoleinen, selittämätön salaisuus. Raamatun kertomuksia ihmeistä ei voida erottaa
Jumalasta itsestään. Kuitenkin juu-

ri ihmetekojen kautta Jumala on jo
muinaisista ajoista lähtien tuonut
välähdyksiä voimastaan, armostaan ja hyvyydestään ihmisten kokemuspiiriin. Koska Hän on ihmeiden tekijä ja niiden lähde, täytyy
päähuomion kohdistua häneen.
Israelin kansan lähtö Egyptistä eli
Exodus oli kaikkein merkittävin
ihme, mitä juutalaiset ovat milloinkaan kokeneet. Se muutti heidän
käsityksensä itsestään ja suhteestaan Jumalaan. Egyptin kymmenen vitsausta ja Punaisen meren
vesien jakautuminen sekä huolenpito erämaavaelluksen aikana
olivat Jumalan voiman osoituksia,
mutta samalla ne olivat Hänen hyvyytensä ja rakkautensa vastaansanomattomia ilmauksia. Ne olivat Jumalan pelastustekoja, jotka
paljastivat Jumalan olemuksen ja
Hänen suhteensa omaa kansaansa
kohtaan.
Onkin tärkeää ymmärtää, ettei
muinaisten Jumalan lasten kokemusten yliluonnollisuus ole niiden
olennaisin seikka, vaan se kuinka
niiden kautta Jumala ilmaisee itsensä, tahtonsa ja tarkoituksensa.
Hän tekee ihmeitä, koska hän haluaa pelastaa ja siunata. Jumalalla ei ole tarkoituksena häkellyttää
ihmisiä selittämättömillä asioilla
vaan vapauttaa ja auttaa kansaansa.
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Egyptistä lähtö oli ratkaiseva pelastusteko, joka koski koko Israelin kansaa. Se oli vuosikymmenten
mittainen tapahtumasarja, jonka
tuloksena heprealainen orjakansa
löysi oman identiteettinsä – oman
erityislaatunsa, asemansa Jumalan
suunnitelmissa ja tehtävänsä Herran palvelijana.
Psalmien lukuisat viittaukset Exodukseen osoittavat miten juuri se
oli teema, joka muodosti perustan yksityisen juutalaisen jumalasuhteen hahmottamiselle ja hartauselämälle. Käsitys Jumalasta
muodostui tulemalla uudelleen ja
uudelleen tietoiseksi menneisyydessä tapahtuneista Jumalan ihmeteoista kansansa pelastamiseksi. Erityisesti psalmeissa 78, 105,
106, 135 ja 136 kertomusta Egyptistä vapautumisesta käytetään
esimerkkinä osoittamaan, kuinka
Jumala on jatkuvasti kansansa
keskellä. Jumalan ihmeet menneisyydessä vakuuttavat, että hän
johdattaa ja on uskollinen. Kertomukset paljastavat hänen suu-
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ruutensa ja valtansa, ja ovat siksi edelleen ylistyksen ja kiitoksen
aihe. Israelilaisia muistutetaan,
että Jumalan muinoin osoittama
armo on Hänen pysyvä ominaisuutensa, joten se kestää.
Ennen kuin Psalmi 136 lähtee tarkastelemaan Egyptistä vapautumisen yksityiskohtia, sen alkujakeet
ilmaisevat lähtökohdan ja asenteen, joka muodostuu kiitollisuudesta ja luottamuksesta Jumalan
armoon.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa!
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta!
Iäti kestää hänen armonsa.
Ihmeet
Uudessa testamentissa
Kertomukset Jeesuksen tunnusteoista ovat keskeinen osa evankeliumien sisältöä. Nämä kertomukset
perustuvat silminnäkijähavaintoihin ja ne on kirjattu muistiin ai-

kalaiskirjoittajien toimesta. Uuden
testamentin kuvaukset Jeesuksen
suorittamista ihmeistä muodostavat vahvan todistusaineiston,
joka on syntynyt varsin pian niiden
tapahtumahetken jälkeen. Markuksen mukaan jopa Jeesuksen
viholliset uskoivat ihmeiden tapahtuneen, vaikka eivät myöntäneet niiden jumalallista alkuperää.
(Mark.3:22)
Valistuksen ajan luonnontieteellisen kehityksen myötä tiedemiesten
piirissä Jeesuksen voimatekoihin,
ja Raamatun ihmeisiin yleisesti, alettiin suhtautua kriittisesti.
1700-luvulla elänyt skotlantilainen
filosofi David Hume kirjoitti ihmeistä esseen (Essey on Miracles,
1748), jossa hän piti niitä mahdottomana, koska mitään vastaavaa
ei tunnettu sen ajan maailmasta.
Koska Jeesuksen ihmeitä ei voinut
todistaa tapahtuneen nykyajassa,
ei niitä voinut pitää aukottomasti
totena pelkkien muinaisten todistajakertomusten perusteella.
Jeesuksen hauta. Kuva Erja Kalpio.

Saman aikakauden tieteilijöistä
löytyi muitakin, jotka päätyivät
pitämään Jeesuksen ihmeitä ja
hänen ylösnousemustaan riittämättömästi oikeiksi todistettuina,
vaikka ne olivatkin hyvin dokumentoituja. Luonnontieteen ja kokeellisen tutkimustiedon voittokulku on
luonut nykyisinkin varsin yleisen
asenteen, jossa ihmeen mahdollisuuteen suhtaudutaan epäillen ja
varautuneesti.
Meidän on syytä huomata, ettei
Uusi testamentti kertaakaan puhu
pelkästään ihmeistä vaan aina tunnusteoista ja ihmeistä. Varsinkin
Johannes puhuu tunnusteoista,
jolloin painopiste ei ole tapahtumien yliluonnollisuudessa vaan
niiden merkityksessä. Jeesuksen
voimateot olivat merkkejä tai osoituksia Jumalan voiman läsnäolosta
ja toiminnasta. Jeesus ei myöskään
ihmeteoillaan houkutellut ihmisiä
uskomaan itseensä, vaan niiden
avulla hän halusi tuoda Jumalan
läsnäolon, voiman, lohdutuksen ja
armon ihmisten kokemuspiiriin. Ne
olivat merkkejä niitä varten, joilla
oli silmää nähdä ja ymmärtää sitä
salaisuutta, kuka Jeesus oli. Niillä
on merkitystä niille, jotka uskon
avulla pystyvät oivaltamaan totuuden Jeesuksen persoonasta.
Jeesuksen tunnusteot ovat osoituksia siitä, että niiden suorittaja
on Messias, Jumalan Poika. Jos
katsoo vain Jeesuksen voimatekojen luonnontieteelliseen mahdottomuuteen, eikä näe kuka Jeesus
on, ajautuu epäuskoon ja päätyy
kokonaan torjumaan Hänet. Ihmeitten tapahtumisen edellytykset katoavat epäuskon ilmapiirissä
(katso, Mark.5:5,6). Toisaalta jopa
haparoiva halu uskoa oli riittävä
peruste Jeesukselle suorittaa parantamisihme. (Mark.9:24)
Jeesuksen tunnustekojen kohdalla
ei ole syytä kysyä miten ne ovat
mahdollisia, vaan miksi ne tapahtuivat ja mitä tarkoitusta varten
hän niitä teki. Suurin osa Jeesuksen ihmeteoista oli parantamisihmeitä. Niiden kohdalla voidaankin
puhua armoteoista, koska niissä
jumalallinen rakkaus ja hyvyys ko-

konaisvaltaisesti kohtasi kärsivän
ihmisen. Ihmiset saivat syntinsä
anteeksi samalla kun paranivat
sairaudestaan.
Vankilaan joutuneelle ja Jeesuksen
messiaanisuutta epäilevälle Johannes Kastajalle Jeesus pyysi kertomaan: ”Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja
kuulleet: sokeat saavat näkönsä,
rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet
herätetään, köyhille julistetaan
evankeliumia.” (Luuk.7:22) Juuri
merkit ja ihmeet olivat osoituksena
Jeesuksen jumalallisuudesta, koska ne täyttivät Vanhan testamentin
Messias-ennustukset. Jeesuksen
tunnusteot ovat Jumalan valtakunnan ihmeitä. Ne kutsuvat kaikkia
katumukseen ja uskoon.
Jeesuksen
ylösnousemuksen ihme
Egyptistä vapautuminen, Exodus,
oli se Jumalan merkki hänen voimastaan ja armostaan, josta käsin
Israel Jumalan kansana rakensi uskonnollisen ja kansallisen itseymmärryksensä ja oikeutuksensa.
Kristinuskossa puolestaan Jeesuksen tyhjä hauta on se jumalallinen
merkki, jota ilman ei olisi evankeliumia eikä kirkkoa eikä kristillistä
uskoa.

Muinaisen Israelin kansan kohdalla
oli kysymys vapautumisen esteenä olleen poliittisen ja sotilaallisen
vallan murtamisesta, mahdottomien vesiesteiden ylittämisestä ja
hengissä selviämisestä erämaaolosuhteissa vuosikymmenten ajan.
Uuden liiton alku edellytti Jumalan ihmeitä, jotka koskivat ratkaisevasti suurempia ja syvemmälle
olemassaolon perustuksiin meneviä asioita. Ihmiskunnan synnit oli
sovitettava, pahan valta oli kukistettava, syyllisyydestä koituva rangaistus oli kärsittävä ja kuolema oli
voitettava.
Exodus oli maantieteellisesti paikallinen, kansallisesti määritelty ja
ajallisesti rajattu: neljänkymmenen vuoden aikana heprealaiset
siirtyivät Egyptistä Luvattuun maahan. Sen sijaan tyhjä hauta avasi
väylän kuolemasta elämään koko
ihmiskunnalle, kaikkina aikoina
ja kaikkialla. Jos juutalaiset ovat
meidän aikaamme saakka pitäneet
Exodusta Jumalan suurena ihmeenä, miten paljon vahvemmat syyt
meillä kristittyinä on pitää Jeesuksen ylösnousemusta sellaisena!
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Jeesuksen kuolleista herättäminen
ei tarkoita pelkkien elintoimintojen
palautumista Hänen kuolleeseen
ruumiiseensa. Hänen päälleen luetut ihmiskunnan synnit olivat syynä
hänen kuolemaansa, mutta koska
kuolema on synnin palkka (Room.
6:18), Jeesus vapautui kuollessaan
niiden aiheuttamasta syyllisyydestä. Tästä seuraa se, että hänen
ylösnousemuksensa osoittaa, että
Jumala hyväksyi hänet synnittömänä, pyhänä ja vanhurskaana.
Meidän syntimme toivat hänelle
kuoleman, mutta hänen oma virheettömyytensä ansaitsi hänelle
elämän. Mikä käsittämätön vaihtokauppa! ”Sen, joka ei synnistä
tiennyt, hän meidän tähtemme
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”
2. Kor. 5:21
Armon ihme
Jumalan ihmeet eivät ole vain
historiaan kuuluvia asioita vaan
meidän jokaisen arkitodellisuutta. Tähän viittaa esimerkiksi tuttu
psalmin teksti (Ps.139:13,14):

Sinä olet luonut minut
sisintäni myöten,
äitini kohdussa
olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.
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Me elämme jatkuvasti todeksi luomisen ihmettä ja elämän ihmettä.
Meidän kenenkään olemassaolomme elävinä, ainutkertaisina ihmisinä ei ole itsestään selvyys vaan
pikemminkin suuri ihme.
Mutta sehän se vasta todellinen
ihme onkin, että saamme syntimme anteeksi ja meillä on toivo
iankaikkisesta elämästä Jumalan
luona. Tästä puhuu Siionin kantelen laulu 220, jonka oivaltavat
suomenkieliset sanat on laatinut
Anna-Maija Raittila:

Oi armon ihme,
tällaisen sait kiinni eksyneen!
Aukaisit silmät sokean,
nyt katson Jeesukseen.

Jumalan ihmeet ovat aina todisteita hänen voimastaan ja vallastaan,
mutta myös hänen hyvästä tahdostaan ihmisiä kohtaan. Ne ovat
armon ihmeitä, koska Jumalan toiminta nousee aina hänen olemuksensa ytimestä, joka on täynnä
rakkautta, hyvyyttä ja armoa. Ne
tulevat koko ajan esiin Jumalan
toimintana maailmassa ja ihmisten
elämässä. Etuoikeutemme on elää
joka päivä armon ihmeessä.
Harri Kuhalampi

Kaikenikäisten
isovanhemmille ja lapsenlapsille
Teksti ja kuvat Satu Kivisaari (ellei toisin mainita)

Karstulan Ev. Opistolla 23.-25.6.2020

Naistenpäivän tapahtuma Kokkolassa
Kokkolalaiset Elyn ystävät olivat mukana järjestämässä kristillistä naistenpäivän tapahtumaa
Kaarlean srk-kodilla 8.3. Muina toimijoina olivat
suomalainen srk ja Medialähetys Sansa. Esillä oli
Sansan Toivoa naisille- työ, siihen liittyvä rukouskalenteri ja radio-ohjelmat.

Kuva Heikki Löflund

Ensi kesän leirillä juhlitaan Aarrearkkutyön 10-synttäreitä. Tulossa monenlaista kivaa ohjelmaa mm. Jukka Salmisen aarrearkku-konsertti, leiriläisten talent-show,
kirkkovuoren retki, aarteenetsintää, Saku-vaarin raamattuhetket, uintia, melontaa, kalastusta sekä iloa, lepoa ja
yhdessäoloa.
Myös varamummot ja -paapat
ovat lämpimästi
tervetulleita! Leirillä majoitumme
täysihoidossa siisteissä, hyvätasoisissa asuntoloissa
keskellä kaunista
keskisuomalaista
luontoa.

Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, alle 6v. 70 €, sisaralennus 10 % kurssin hinnasta. Hinta sisältää majoituksen liinavaatteineen ti-to, leiriohjelman ja materiaalit sekä
ruokailut ja saunomiset.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 4.6. mennessä:
Satu Kivisaari, aluejohtaja Ely
satu.kivisaari@evankeliset.net, p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi, p. 014 5252 200
Muita tulevia juhlavuoden Aarrearkkutapahtumia:
(Huom. Mahdollisia muutoksia tulossa tapahtumiin korona-tilanteen vuoksi. Tarkemmat tiedot Ely-kalenterista
www.evankeliset.net/kalenteri)

Kuva hiljentymishuoneesta.
Runsaat kukka-asetelmat
kuuluvat naistenpäivään.
Kuva ja teksti Salme Heino.

Keski-Pohjanmaan tiimissä tapahtui alkuvuodesta puheenjohtajan vaihdos. Raija Koski luovutti tehtävän Vuokko Orjalalle. Onnea Vuokolle ja
kiitos Raijalle, taivaan Isän siunausta molemmille.

JALASJÄRVI 21.5. Sukupolvien messu ja aarrearkkutapahtuma, Mikko-Matti ja Johanna Rinta-Harri, Satu
KAUHAVA 12.6. Isovanhempi-lapsenlapsipäivä,
Anne Heikkilä, Aki Paavola, Raija ja Vesa Pellinen, Satu
JÄMSÄ 13.9. Sukupolvien messu ja aarrearkkutapahtuma, Pirjo ja Sakari Nurmesviita, Satu
LOHTAJA 20.9. Kolmen sukupolven messu ja aarrearkkutapahtuma, Juha ja Vuokko Orjala, Satu
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Joskus on hyvä poiketa ystävän kotona... iloisella
mielellä ystävykset Alma Saari ja Satu Kivisaari.

Ystävänpäivän aattoseurat Lapualla.

Alavuden seurakunnan Olohuoneella kokoonnutaan kerran kuukaudessa Hyvässä seurassa -tilaisuuteen. Terttu
Ala-Heikkilä ja Maj-Len Tång-Muumäki sekä kanttori Paula
Setälä musisoivat tilaisuuden alussa.

SLS:n Rakkautta yli rajojen -kiertue on kiertänyt useissa
seurakunnissa helmi-maaliskuun aikana. Tilaisuuksissa on
ollut mahdollisuus tutustua Viron kirkon perhetyöhön.
Kuvassa Pia Ruotsala ja Lea Saar.
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Salme Rinta-Komsi osallistui Seinäjoella järjestettävään
tilaisuuteen ja ehti tapaamaan Lea Saarta, jonka työtä Ely
tukee Virossa.

Teksti ja kuvat Satu Kivisaari (ellei toisin mainita)

Elyn kirkkopyhä Ylihärmässä. Kari Hirvelä lukemassa päivän tekstit. Päiväjuhlassa laulettiin Siionin kannelta ja hiljennyttiin Maria-runoesityksen sanomaan.
Ylistaron kirkon torni maaliskuun alun
lumisateessa (oik).
Elysanomat tulivat tutuksi seuraväelle
Ylistarossa. Jokainen sai oman lehden
mukaansa ja vietäväksi myös naapurille.

Kuva Kari Hirvelä

Ilosanoma-lapsikuoro (oik) lauloi seuroissa Ylistarossa iloisesti
ja raikkaasti...”Jeesus kerran tahtoi meille antaa uuden rukouksen. Taivaan Isän luo hän kutsuu tänään aivan jokaisen. Isä meidän, Isä meidän, joka olet taivaassa...” (Tommi Kalenius)
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Laskiaissunnuntain iltapäivällä olin sopinut tapaamisesta Riina ja Jaakko Antilan kodissa. Saavun hyvin hoidetulle pihamaalle. Riina siellä jo onkin ovella vastassa. Olin kysynyt, voisiko heistä saada lehtijuttua ELYn
pääsiäislehteen. Riina oli tehnyt kyselykierroksen koko perheeltä ja saanut myöntävän vastauksen.
Tulen hetkeen, jossa hiihtoloma on
alkanut koko perheellä. Tilanne oli
hyvin leppoisa ja hyväntuulinen,
kaikilla oli hymy huulessa. Nyt ei
ollut mihinkään kiire, eikä huominenkaan ollut mitenkään kellotettu. Paitsi Toivolla ja isällä oli jotain
poikien asioita mopokauppaan.
Jaakko Antila toimii Lapuan tuomiokapitulissa piispan teologisena
sihteerinä, hiippakuntapastorina,
jonka työnkuvaan kuuluvat pappien rekrytointi- ja virka-asiat, uusien pappien ordinaatiovalmennus
ja mentorointi, tuomiokapitulin istunnon sihteerin tehtävät sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä.
Riina Antila o.s. Ollila toimii tällä
hetkellä määräaikaisena kehitysvammaistyön pappina Etelä-Pohjanmaalla. Hänen toimipisteensä
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on Eskoon palvelukeskuksessa,
mutta työ on välillä liikkuvaa, koska työalueeseen sisältyvät myös
Seinäjoen seutu ja Suupohjan
alue. Perheeseen kuuluvat Toivo
13 v., Lauri 11 v., Maiju 10 v.,
Arvo 4 v. ja Saimi 2 v. Taloon
kuuluu myös kaksi kissaa, Kaneli ja
Pippuri.
Antiloiden koti on Seinäjoen Nurmossa kuuden kilometrin päässä
Nurmon keskustasta ja koulusta.
Bussi kuljettaa kolme koululaista
kouluun ja takaisin, mikä voi kestää pitkäänkin koulun päätyttyä.
Isovanhemmat ja sukulaiset ovat
tärkeänä tukiverkkona, ja pitkän
koulupäivän jälkeen koululaiset
voivat jäädä joskus koulun lähellä
asuvan isotädin luo odottamaan,
että vanhemmat tuovat heidät

töistä palatessaan kotiin. Jaakon
vanhemmat asuvat samassa pihapiirissä perheen kanssa, ja heistä
on suunnaton apu moneen äkkinäiseen tarpeeseen. Toivo viihtyy
hyvin naapurissa ja auttelee puolestaan isovanhempiaan.
Mikä on parasta arjessa, työn ja
viiden lapsen kanssa? Riina vilkaisi
hymyillen Jaakkoa ja totesi, että tilannekomiikkaa kyllä riittää. Lasten
hauskat puheet tuovat iloa. Ja se,
kuinka lapset tulevat syliin, etenkin
pienimmät. Jaakko muisteli menneitä pääsiäisiä. Hän kertoi, kuinka oli eräänä kesänä lukenut noin
neljä-viisivuotiaalle Toivolle Lasten
Raamattua, ja siinä oli jossakin
kertomuksessa mainittu Pietari.
Toivo oli silloin yhtäkkiä kysynyt,
oliko se sama Pietari, joka kiroili.

Lauri voi haastaa milloin kenetkin
pelaamaan biljardia.

Riina-äiti ja Saimi.

Jaakko oli jäänyt hetkeksi ihmettelemään, mistä oli kyse, kunnes
oli hoksannut: Toivo oli kuukausia
aiemmin ollut ahtisaarnoja kuulemassa kirkossa isänsä kanssa, ja
sieltä oli jäänyt pienen pojan mieleen, että Pietari oli kironnut. Jaakko sanoikin, että on mielenkiintoista seurata lasten ajatusten kulkua.
Ja miten isompien lasten puheet ja
tekemiset vaikuttavat pienempiin
sisaruksiin ja pienemmät puolestaan isompiin. Ja todella nuo isommat olivat oikein hyviä esimerkkejä
nuoremmille.
Kun kysyin, mikä huolettaa lasten
kanssa, Riina sanoi, että lapsia on
vaikea suojella entiseen tapaan
vahingolliselta sisällöltä, koska informaatiotulva on koko ajan läsnä.
Se haastaa jatkuvasti. Entä miten
usko auttaa arjessa? Jaakko vastasi, että usko Jumalaan antaa turvallisuutta elämään. Se, että lapset
ovat samalla Jumalan lapsia, antaa

aivan erityisen näkökulman tavalliseen arkeen. Sana ja sen lukeminen ja kuuleminen tasapainottavat
elämää.
Onko mahdollista järjestää omaa
aikaa missään välissä? Jaakko
mainitsi pienet kahvi- ja lukuhetket
kirjastohuoneessa. Läpi paastonajan taustalla soivat silloin Bachin
passiot ja pääsiäisaikana usein ortodoksinen pääsiäismusiikki. Saimi haluaa tulla usein isän kanssa
istuskelemaan ja kuuntelemaan
musiikkia. Illalla, kun pienet lapset ovat nukkumassa ja isommat
omissa hommissaan huoneissaan,
jää vanhemmille vähän omaakin
aikaa.
Jaakko harrastaa vapaa-ajallaan
sotaveteraanitoimintaa. Jo lapsuudessa hän oli mielenkiinnolla kuunnellut Arvi-paapan kertomuksia tämän lapsuudesta ja nuoruudesta
– myös sota-ajasta. Vuonna 2013
Jaakko valittiin Nurmon Sotavete-

raanien hallitukseen, ja 2018 hänestä tuli Seinäjoen Sotaveteraanien hallituksen puheenjohtaja.
Vuodesta 2019 hän on ollut myös
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin pappi. Kun päivätyö keskittyy
pitkälti hallinnollisiin tehtäviin, veteraanityössä hän voi hoitaa papillisia tehtäviä ja samalla hengellistä
elämäänsä. Vapaa-ajan harrastuksia Riina-äidin ei tarvitse toistaiseksi keksiä, sillä työtä on lasten
kanssa riittämiin.
Kun on herkuteltu laskiaispullalla,
mehulla ja kahvilla, lähden kotiin
iloiten siitä, miten yhteisöllisyys
tekee hyvää kaikille ja kaikenikäisille. Minä nautin olemisesta siinä heidän kodissaan. Ulkona ilta
alkaa pimetä, kodin ympärillä on
vain peltoja ja tilaa hengittää, keskustan valot heijastuvat pimeässä
taivaalle ja taakseni jää kaunis ja
elämää täynnä oleva koti.
Teksti ja kuvat: Ulla Latomäki
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Eevan, Kallen ja Mandyn kokemuksia
Kuvat Annikki Erelä

Lapsuudenkotini pihassa oli vanha veivikaivo. Sen kannen piti olla aina suljettu, sillä
kaivon ohi kuljettiin oikotietä naapuritalojen
pihoihin. Talvella lumi tallautui jäätiköksi,
joka ulottui kannen korkeudelle kuin liukas
mäki. Tästä kaivosta tuli minun painajaiseni.
Perheen vanhimpana lapsena minulla oli
vastuu nuoremmista. Heidän ei pitänyt joutua mihinkään vaaraan silloin, kun vanhempani eivät olleet paikalla. Sota-aikana isä
oli rintamalla ja äiti yritti selvitä navetta- ja
peltotöistä. Vastuuta kasautui minulle, eikä
asemani juuri muuttunut myöhemminkään.
Leikkeihin oli liian vähän aikaa. Olin suorittaja, esikoinen, lapsenvahti, velvollinen ansaitsemaan asemani perheessä. Suottako
pelkäsin, että joku sisaruksistani putoaisi
kaivoon.
Suorittajan mieli minussa säilyi nuoruudessa ja vielä aikuistuttuani. Uskoin kyllä
Vapahtajaan, mutta minua sitoi moitteettomasti elämisen vaatimus, joka pilasi ilon.
Tietenkään en kyennyt täyttämään odotuksia, joita olin asettanut itselleni. Kun sitten
esikoistyttäreni kuoli tapaturmaisesti, minut
valtasi paitsi pohjaton suru myös syyllisyyden kauhu. Enhän ollut osannut varjella
lastani joutumasta onnettomuuteen. Tuskin
kykenin elämään edes päivää kerrallaan;
usein katsoin kellon osoittimia, jotka eivät
näyttäneet liikkuvan lainkaan. Onneksi lapsuuskodissa rakentunut pohja kesti. Huusin
yötä päivää avuksi Vapahtajaani.
Taivasta ei ansaita suorittamalla. En ollut
koskaan niin ajatellutkaan, mutta Jumalan
lapsenhan on taivastiellä vaellettava saamansa kutsumuksen mukaisesti.
Mikä voisi tällaiselle ihmiselle olla ihanampi
kutsu kuin tämä: ”Tulkaa, kaikki on jo valmiina!” Ehtoollispöytä on kaikesta pingot24

tamisesta pääsyn paikka. Ei
tarvitse olla yhtään mitään,
ei ole mitään suoritettavaa.
Kaikki on jo tehty. Kaikki on
valmiina. Saan ottaa vastaan
leivän ja viinin, oman Vapahtajani, hyvin todellisena ja läheisenä, rakastavana, ilman
mitään omia ansioita. Ehtoollispöytä on minulle vahva
uskon ylläpitäjä. Siinä saan
olla liitossa sellaisen Vapahtajan kanssa, joka ei edellytä
minulta mitään. Hän varjelee
minut ja läheiseni iankaikkiseen elämään. Minä en todellakaan kykene vastaamaan
kenenkään putoamisesta kaivoon tai joutumisesta onnettomuuteen eikä Vapahtaja
vaadi sitä.

Ehtoolliselle mennessäni
mieleeni nousee usein kuva
pyhien saatosta. Me täällä
ajassa nyt elävät polvistumme
alttarille samoin kuin perille
päässeet ovat tehneet. Tässä
on pyhien yhteys. Me olemme osa Jumalan suurta perhettä jo nyt. Kiitän siitä, että
tapaamme toisemme kerran
taivaassa, sitten kun olemme päässeet kaikkien tämän
maailman kaivojen ohi.
Eeva Takala-Lähteenmaa

Rippikouluiästäni on jo liki 70
vuotta. Koulua pidettiin silloisella
seurakuntatalolla, erikseen pojille
ja tytöille.
Me pojat jotain odotimme, edessä olevaa ihmeellistä kokemusta:
saisimme polvistua Herran pyhälle
ehtoolliselle!
--Kun aikaa oli kulunut 50 vuotta, me kaikki saimme kutsun tulla
uudelle seurakuntatalolle muistelemaan sitä juhannusajan sunnuntaita, jolloin olimme ripille päässeet. Nyt olimme kaikki yhdessä:
tytöt ja pojat... olimme kaikki yli
60-vuotiaita eläkeikäisiä.
Muistelimme tuota nuoruuden aikaa. Monet kertoivat, miten ehtoolliselle pääsyä oli jännitetty, ja
miten ihmeellisiä odotuksia pyhän
sakramentin ensi kokemisesta
meillä oli ollut. Jännitys ja hämmennys oli jäänyt mieleen, mutta
ei monellekaan kokemusta pyhistä
tunteista.

Oli eletty elämää. Useimmat
olivat perustaneet perheen ja saaneet lapsia. Monet olivat jo isovanhempia. Muisteltiin iloja ja suruja.
Veisattiin yhdessä ja kiitettiin johdatuksesta ja varjeluksesta. Usko
tuntui yhteiseltä... Yhteinen oli ilo
siitä, että olimme Jumala-uskossa,
että elimme armosta osallisina,
Kristuksen sovitustyön tähden.
Yksi ja toinen kertoili, että elämän
ruuhkavuosina kirkkoyhteys oli
jäänyt vähemmälle, että sunnuntaisin oli ollut muita menoja kuin
kirkkoon meno.
Ehtoollisellekin oli jätetty usein
menemättä...
Elämänsä myönteisiä kokemuksia
kukin kertoili, mutta murheista puhuminen jätettiin vähemmälle. Niin
tein minäkin.

Viisas rovasti sai minut uskomaan,
että minulla ei ole muuta mahdollisuutta selvitä ahdistuksistani kuin
joka pyhäinen ehtoolliselle meno.
---

”Tämä on minun ruumiini,
joka teidän edestänne annetaan”,
”tämä malja on uusi liitto minun
veressäni, joka teidän edestänne
vuodatetaan.” - Näillä sanoilla teille annetaan kaikki synnit anteeksi!
Se ei ole, että ikään kuin... Ei vertauskuva vaan Jumalan sana.
- Sinulla on armo, joka pelastaa ja
vie perille iankaikkiseen elämään.
Tämä on totista totta! Tähän armon minä uskon, ja siihen saat uskoa Sinäkin... kuka lienetkin.
Kaarlo Lähteenmaa

Noihin aikoihin - ehkä vähän myöhemmin - minulle tuli elämän murrosvaihe. Piti mennä papin puheille, itse asiassa monia kertoja.

Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä (Mark. 10:16). Niin
tapahtuu tänäkin päivänä, kun vanhemmat tuovat lapsiaan ehtoolliselle. Vaikka lapsillekin voidaan antaa leipä ja viini, usein halutaan, että
lapsi siunataan. Pienikin lapsi ymmärtää, että se
tarkoittaa jotain todella hyvää. Kun pappi panee siunaavan käden hänen päälleen, hän voi
samastua Raamatun lapsiin, jotka Jeesus otti
syliinsä.
Viisivuotias Mandy tykkää käydä kirkossa ja
ehtoollisella vanhempiensa kanssa. Hänellä on
monta nukkevauvaa, joita hän ottaa vuorotellen
mukaansa. Sunnuntaina oli Roosan vuoro. - Pitäähän Roosankin päästä ehtoolliselle, Mandy
ajatteli.
Tyttö palasi penkkiin vauvansa kanssa itkua pidätellen ja kyynelten valuessa silmistä. Pappi ei
ollut huomannut siunata Roosaa.
On lohduttavaa tietää, että Jeesus ymmärtää
lapsia ja lapsenmielisiä. Hänen luokseen voimme mennä mukanamme itsellemme tärkeät
asiat ja ihmiset. Jeesus siunaa.
Annikki Erelä
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Sanan selitys - Risti
Risti on hyvin tuttu sana kaikille,
jotka ovat vähänkään perehtyneet
Uuden testamentin teksteihin. Uskonnollisessa kielessä esiintyy jatkuvasti risti-sanan käyttöä ja sen
herättämää puhetta. Raamatussa
se tavallisimmin viittaa Kristuksen
kärsimykseen ja kuolemaan mutta
myös siihen ristiin, jonka kantajiksi Jeesus meitä kristittyjä kutsuu
suostumisen, itsekieltäymyksen ja
uhrautumisen kautta.
Tämän lisäksi näemme ristejä jatkuvasti: kirkkojen katoilla, kullattuna koristeena Raamatun kannessa
ja hautamuistomerkeissä hautausmailla. Ristissä on kysymys
sanasta, joka liittyy kristinuskon
ydinsanomaan mutta myös merkistä, joka viestii rakennusten tai
esineiden yhteydestä Kristukseen.
Sitä voidaan pitää koko kristinuskon tunnusmerkkinä.

Ristiä ja sen merkitystä miettiessäni muistin kirjan, jonka hankin 30
vuotta sitten. Sen on kirjoittanut
Lontoossa vaikuttanut anglikaanipappi John R W Stott. Kirjan otsikko on Cross of Christ – Kristuksen
risti. Kirja on yksityiskohtainen
esitys ristin merkityksestä ja sanomasta. Muistan, kuinka se tempaisi mukaansa niin, että oli joskus
vaikea laskea sitä kädestään. Kirja
johdattaa lukijansa ydinasioihin:
Jumalan rakkauden salaisuuteen,
syntien sovittamisen ihmeeseen
ja pelastuksen ilosanomaan. Stott
käyttää kolme ja puoli sataa sivua
eritelläkseen ja selvittääkseen ne
olennaiset evankeliumin perusosat, joita jokainen kristillisessä
yhteydessä käytetty risti edustaa.

Ristissä huipentuu ja tiivistyy kaikki se Jumalan pelastava toiminta,
johon hän on ryhtynyt voidakseen
selvittää asiamme ja pitääkseen
meidät ikuisesti omanaan. Ajatus
synnit sovittavasta sijaiskuolemasta löytyy Vanhasta testamentista.
Risti on tämän käytännön päätepiste. Samalla siitä alkaa myös
uusi aikakausi, jossa eletään anteeksisaamisen todellisuudessa ja
vapaudessa syyllisyyden taakoista.
Tätä kirjoittaessani Kyllikki Tiensuu julkaisi Facebookissa kuvan
puukaiverruksesta, jonka teksti
ilmaisee olennaisen piirteen rististä: Ave crux spes unica – Terve
risti, ainoa toivo. Kiinnitämme huomiomme ristiin varmistuaksemme
kerta toisensa jälkeen niistä perusteista, joiden varaan toivomme
perustuu. Tässä yhteydessä mieleeni nousee myös nuorena usein
kuulemani adventtikirkon pastorin
siteeraama Ellen Whiten ajatus:
”Emme elä ristin varjossa vaan sen
siunatussa valossa!”
Raakalaismaisesta
roomalaisten teloitusvälineestä on tullut
symboli, jossa kiteytyy kaikki se
olennainen, josta hyvä sanoma
anteeksiannosta ja pelastuksesta
muodostuu. Kärsimyksen, häpeän
ja rangaistuksen välineestä on tullut Jumalan äärettömän rakkauden
tunnus. Se on jatkuva muistutus
meille siitä, kuinka Vapahtajamme
Jeesus otti koko ihmiskunnan syyllisyyden nimiinsä ja suostui ristin
kiduttavaan tuskaan ja kuolemaan,
jotta kuka tahansa saa kaiken anteeksi jos vain luottaa Kristuksen
jo kärsineen hänen syntiensä rangaistuksen.
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Stott muistuttaa, että risti ilmaisee Jumalan rakkauden ja armon
pohjattoman suuruuden ja voiman. Hän korostaa että Jeesusta
ei tapettu, vaan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan Jeesus suostui
vapaaehtoisesti ottamaan päälleen
hirvittävimmän
rangaistuksen,
niin ettei ketään, joka häneen uskoo, rangaistaisi. Juuri ennen ristiin naulitsemistaan Jeesus ilmaisi
kuinka hän halutessaan olisi voinut
kutsua enkelilegioonat avukseen ja
vapautua kiinniottajiensa otteesta
ja välttää ristille joutumisen. Vapaaehtoisesti ja sulasta rakkaudesta meitä kohtaan Hän kuitenkin
suostui ristin piinaan ja häpeään.
Ristin teologia on alaspäin syntistä
ja kurjaa kohti suuntautuvan Jumalan rakkauden teologiaa, kuten
Tuomo Mannermaa Lutherin ajatuksia kuvasi.
Risti ei merkinnyt Jeesukselle pelkästään hirvittävää ruumiillista
tuskaa vaan Hän joutui mielessään
kohtaamaan vielä kauhistavamman todellisuuden. Ristillä Häneen
kohdistui Jumalan viha, koska ihmiskunnan syyllisyys oli luettu hänen syykseen. Meidän syntiemme
vuoksi Jumala joutui hylkäämään
Jeesuksen niin, että hän voisi olla
meille armollinen ja hyväksyä meidät yhteyteensä. Mutta Jeesus
joutui kokemaan sen, mikä on
helvetin kaikkein hirvittävin tuska:
Jumalan hylkäämäksi joutuminen
ja eroon joutuminen Hänen hyvyydestään.

haudattiin, kivi asetettiin haudalle,
se sinetöitiin ja sotilasvartio asetettiin varmistamaan, että kuollut
pysyisi haudassaan.
Jo saman kevään helluntaina apostoli Pietari kuitenkin julisti Jerusalemissa: ”Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut
pitää häntä vallassaan.” (Apt.2:24)
Meidän syntimme johtivat Jeesuksen kuolemaan, mutta Hän itse
oli vanhurskas, synnitön ja pyhä.
Jeesuksen puhtaus loi oikeutuksen
sille, että enkelit kävivät herättämässä hänet kuolleista.
Rististä onkin muodostunut voiton merkki, koska Jeesus kukisti
kuolemallaan synnin ja kuoleman
vallan. Edelleen tyhjä risti vakuuttaa, että kaikki on täytetty ja pahan vallat on voitettu. Tuo voitto
on varmistettu kaikille, jotka on
uskon kautta liitetty ylösnousseeseen Kristukseen.

Muinaisen tarinan mukaan keisari
Konstantinus oli vuonna 312 käymässä merkittävään Mulviuksen
sillan taisteluun varmistaakseen
asemansa Rooman imperiumin
johtajana. Ennen taistelua hän
näki taivaalla punaisen ristin ja
kuuli äänen: ”In hoc signo vinces”
- tässä merkissä voitat. Näin todella kävi.
Tarinasta emme voi olla varmoja, mutta viestin sanoma pätee
edelleen: Ristin sanoma on voiton viesti synnin ahdistamille. Risti
on vakuutena siitä, että voitto on
varmistettu. Me kaikki olemme häviäjiä, mutta risti muistuttaa, ettei
meillä ole hätää, koska Kristus on
hankkinut meille voiton.
Harri Kuhalampi

On kuitenkin tärkeää muistaa,
että kertomus Jeesuksen rististä
ei suinkaan pääty Jeesuksen kuolinhetken äärettömään pimeyteen
ja ahdistukseen. Kuolinhetken jälkeen ennen auringonlaskua Jeesus
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1. Missä tilassa Jeesus sanoi olleensa ihmisten seurassa ja opettaneensa ”joka päivä”?
2. Miten Jeesus nimesi ihmisten kanssa ehtoollisessa tekemänsä liiton?
3. Kenelle Jeesus ennusti: ”Tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.”?
4. Mikä oli se merkki, jolla Juudas kavalsi Jeesuksen tämän kiinniottajille?
5. Mitä Jeesus vastasi, kun ylipappi vannotti Jeesusta sanomaan elävän Jumalan nimessä: ”...oletko sinä
Messias, Jumalan poika”?
6. Mitä Raamattu kertoo Pietarin sanoneen, kun ihmiset kolmannen kerran väittivät hänen olleen Jeesuksen
kanssa samaa joukkoa?
7. Mikä oli juutalaisen kansan tuomio, kun maaherra Pilatus halusi vapauttaa viattomaksi havainneensa Jeesuksen?
8. Minkä kirjoituksen Pilatus kirjoitutti Jeesuksen ristiin hänen päänsä yläpuolelle?
9. Mitä enkeli sanoi Magdalan Marialle ja toiselle Marialle, kun nämä tulivat sapatin päätyttyä katsomaan
Jeesuksen hautaa?
10. Miksi kaikki tämä tapahtui juuri niin kuin evankeliumit sen kertovat?
Laatinut Kari Lähdesmäki

Vastaukset:
1. Temppelissä. (Mt. 26:55)
2. Syntien anteeksiantamisen liitto. (Mt. 26:28)
3. Pietarille. (Mt. 26:34)
4. ”Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.”
(Mt. 26:48, 29)
5. ”Itsepä sen sanoit”, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille:
”Vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.” (Mt. 26:63, 64)
6. ”Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi: Minä en tunne sitä
miestä.” Ja samassa kukko lauloi. (Mt. 26:74)

7. ”Kaikki vastasivat: Ristiinnaulittakoon!” (Mt 27:22, 23)
8. Siinä luki Jeesuksen tuomion syy: ”INRI, Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas”. (Joh. 19:19 ja Mt. 27:37)
9. ”Älkää peljätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua
Jeesusta. Ei hän ole täällä - - - hän on noussut kuolleista. Menkää kiireesti kertomaan tämä opetuslapsille.” (Mt. 28:5-7)
10. ”...jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen.” (Mt.
26:56)
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TALKOOILMOITTAUTUMINEN

Riihimäen seurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 019 7481, avoinna ma-pe 9-14, to myös 16-17
Vapaaehtoistyön koordinaattori Eero Haltia, eero.haltia@evl.fi
JUNALLA TAI AUTOLLA JUHLAPAIKALLE
Riihimäen rautatieasema on lähellä kirkkoa, junalla
on siis helppo saapua ja kävelymatka asemalta kirkolle
on lyhyt, vain 600 metrin päässä. Viitoitus Maantieltä.
Omalla autolla juhlille: Moottoritieltä 3 saavutaan
Riihimäki E eteläisestä liittymästä, josta rampeilta alkaen on viittaohjaus juhla-alueelle.
Lahdesta 54 kantatieltä Pohjoista Rautatienkatua ja
Forssasta ja Lopelta: kantatie 54 – Sipiläntie – 130 –
Mattilantie - Etelän viertotie.

MAJOITUSTARJOUKSEN ANTAVAT
- Teatterihotelli Riihimäki, p. 0100 7721
- Scandic Hyvinkää, p. 019 429 1100
- Kiipula Guest House (Hämeenlinna),
p. 040 4563 060, kiipula.guesthouse@kiipula.fi
Asuntovaunualue
- löytyy Lempivaarasta (Hausjärven puolelta),
info@lempivaara.fi, p. 019 719 200
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille
Huom. Koronavirusepidemian takia tilaisuuksia on peruttu ja perutaan, kunnes toisin ilmoitetaan. Päivitetyt tiedot tapahtumista kotisivuiltamme sekä
työntekijöiltämme. Yhteystiedot löydät tämän lehden sivulta 2.

VETOOMUS
Hyvä pääsiäislehden lukija,
toivottavasti tämä lehti on ilahduttanut sinua ja olet saanut olla hetkisiä Vapahtajan puhuttelussa ja
hoidossa, lukea siitä, mitä on olla
uskossa Jeesukseen tänä päivänä
ja että ristin sanoma on hyvä sanoma juuri sinua varten.
Elämme maassamme hyvin
poikkeuksellista aikaa. Hengelliset tilaisuudet on pitänyt lopettaa,
mutta kiitos Jumalalle, kyse ei ole
uskonvainosta vaan hallituksen
päätöksestä suojella ihmisiä korona-viruksen tarttumiselta. Kirkot
ovat kuitenkin auki hiljentymistä
varten ja monissa kodeissa varmasti nyt rukoillaan.
Tämä onkin ensimmäinen tärkeä asia. Yhteinen rukous. Meillä
on rukouksia kuuleva Jumala. Ja
hän myös vastaa meille, puhellaan

siis Jumalalle. Mutta toinen tärkeä asia on yhteys keskenämme.
Nyt kun yhteiset kokoontumiset
eivät ole mahdollisia, on käytettävä muita keinoja. Nyt sähköpostit,
kortit ja puhelimet käyttöön, otetaan yhteyttä, ja jos mahdollista, autetaan, kun apua tarvitaan.
Kanssasi rukoillaan, siunataan
ja lauletaan vaikka puhelimessa. Ja ehtoollisen saat kotiisi kun
sitä tarvitset. Kirkko on kanssasi,
seurakunta on keskellämme, me
myös Elyssä olemme käytettävissä
ja palveluksessasi.
Kolmas asia on konkreettinen.
Jumalan valtakunnan työ tarvitsee
tukea. Erityisesti haluan vedota
tänään Elyn kotimaan työntekijöiden puolesta ja nimissä. Kun
kaikki tilaisuudet on peruttu se
tarkoittaa kolehtitulojen vähenemistä. Työntekijöiden palkat on

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomiin
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
11.5.2020 mennessä, kiitos.
KesäElysanomat
ilmestyy viikolla 23.
Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

kuitenkin maksettava, ja työt jatkuvat kunhan tämä korona-virus
saadaan taltutettua. Siksi pyydän,
jos sinulla on mahdollisuus, anna
lahjasi pankin kautta. Oheisessa
pankkisiirtolomakkeessa on tiedot
sitä varten.
Kannustan myös kekseliäisyyteen: jos et pääse pankkiin niin
kerää kolehti kodissasi, varaa
vaikka kirjekuori, johon laitat talteen kolehtirahan niistä tilaisuuksista, joihin nyt et päässyt osallistumaan. Ja tuo kuori seuraavaan
tilaisuuteen, kun arki taas koittaa.
Tai tee niin kuin Satu ja Ulla ovat
ideoineet: kudo ”tuhansin rukouksin” kolehtisukka, johon laitat kolehdin kotiarestin ajan.
Tukeasi tarvitaan, kiitos rukouksistasi, kiitos lahjastasi. Jumala sinua siunatkoon.

Voit osallistua keräykseen alla olevalla tilisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi Kolehtitalkoot sekä oma seurakuntasi.
Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

FI06 5114 0220 0380 63

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

BIC

OKOYFIHH

Kannatuskohde: Kolehtitalkoot
Oma seurakunta:

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä n:o
Från konto nr

Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf. dag

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Sukanvarteen -keräys
Muistan, kun omalla isoäidilläni oli tapana muistuttaa meitä lapsenlapsia,
että täytyy laittaa vähän rahaa säästöön, sukanvarteen pahan päivän varalle,
eikä tuhlata kaikkea. No toki isoäidillä oli hieman pilke silmäkulmassa, kun ohjeisti meitä, mutta samalla muistutti meitä lapsia rahasta ja rakkaudesta.
Nyt me tämän päivän isoäidit, Satu ja Ulla olemme kehitelleet uudenlaisen
sukanvarteen säästämisen Elyn kotimaantyön hyväksi. Ulla, käsityöihmisenä
on kutonut pienen Elyn kolehtisukan, jonka ohjeet löydät sivun lopusta. Voit
kutoa sukan itsellesi tai ystävillesi rukousten siivittämänä. Voit antaa tai lähettää vaikkapa kirjekuoressa jollekin ystävällesi tämän kolehtisukan, joka voi
toimia ikään kuin säästöpankkina tai kolehtihaavina kotona Elyn kotimaantyön
hyväksi. Voit kertoa ystävällesi esim. puhelimitse Elyn kotimaantyöstä esim.
seuroista, raamattuluennoista, kirkkopyhistä, laula kanssain ja hyvässä seurassa- tilaisuuksista sekä isovanhempien ja lastenlasten parissa tehtävästä aarrearkkutyöstä. Kotimaantyössä Elyn työntekijöiden lisäksi on mukana useita
Elyn vastuuhenkilöitä monissa eri tehtävissä sekä seurakuntien työntekijöitä.
Kotimaantyö tarvitsee nyt niin rukousta kuin taloudellistakin tukea. Nyt vain
säästämään sukanvarteen Elyn kotimaantyön hyväksi sekä rukoilemaan ”tuhansin rukouksin” :)
Olisipa kiva tietää, kuinka monta kolehtisukkaa syntyy tämän koronavirustilanteen aikana?
Satu Kivisaari

Kolehtisukan ohje:

Luo 48 silmukka Seitsemän Veljestä langasta, 12 silmukkaa per puikko.
Kudo kairaa 1s oikein, 1s nurin, 5 kerrosta valkoisella, 4 kerrosta vihreällä,
4 kerrosta valkoista, 4 kerrosta vihreällä ja 5 kerrosta valkoisella.
Reikäkerros: 1 oikein langankierto ja 2 s yhteen ja sitä jatketaan koko kerros.
Seuraavalla kerroksella lisätään joka puikolle 8 silmukkaa tasaisesti.
Neulo 5 kerrosta oikein ja sitten jokaisen puikon alussa ja lopussa kavennat
silmukan.
Neulo 10 kerrosta ja sen jälkeen kavennat taas jokaisen puikon molemmissa
reunoissa yhden silmukan ja nyt viiden kerroksen välein sama toistuu 4 kertaa.
Tämän jälkeen kavennat jokaisella kerroksella jokaisen puikon molemmissa
reunoissa yhden silmukan, kunnes jokaisella puikolla on 6 silmukkaa ja päätä
niin että pujotat langan silmukoiden läpi ja vedä tiukalle ja päätä.
Vihreällä langalla voit tehdä ketjusilmukoilla ELYN merkin kylkeen ja virkata
pohjan yksinkertaisilla silmukoilla ja pieni ketjupitsireuna. Ketjusilmukoilla pussiin renksu, että voi laittaa vaikka johonkin näkyvään paikkaan roikkumaan. Jos
laitat purkin sukan sisään, pidä se avoimena, kannen voi laittaa talteen sukan
sisälle, purkin viereen. Kansi kannattaa
laittaa kiinni vasta, kun on kolehtirahojen tilityksen aika. Kolehtisukkaa toki voi
käyttää ilman purkkiakin :)
Terv. Ulla Latomäki

Toini Hillilä

80v-syntymäpäiviäni vietettiin Hillilän rukoushuoneella 12.10.2019.
Juhlassa kerättiin kolehti 500 €
Sadun työn hyväksi.
Kuvassa Toini ja Erkki Hillilä

