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Golgatan ristillä kuului kerran sa-
nat: ”Se on täytetty!” Jeesuksen, 
voittajan huuto kaikui yli maanpii-
rin, joka oli kuoleman, perkeleen 
ja synnin vallan alla. Kuoleman to-
dellisuus, murhe ja Jumalan vihan 
pelko olivat todellisia pitkäperjan-
tain illassa. Valoa ei näkynyt. Jee-
suksen sanoja ei vielä ymmärretty, 
ristinkuolema tuntui olevan kaiken 
loppu. Tarvittiin pääsiäisaamun rie-
mullinen uutinen: Hauta on tyhjä, 
Jeesus on noussut kuolleista!

Nämä ovat ne sanat, jotka totisesti 
muuttivat maailman. Apostoli Paa-
vali kirjoittaa Korinttin seurakun-
nalle: ”Veljet, minä palautan mie-
leenne sen evankeliumin, jonka 
olen julistanut teille. Te olette 
ottaneet sen vastaan ja pidät-
te siitä kiinni, ja sen avulla te 

Sanat jotka muuttivat maailman

myös pelastutte, jos säilytätte 
sen sellaisena kuin minä sen julis-
tin; muuten olette turhaan tulleet 
uskoviksi. Ennen muuta annoin 
teille tiedoksi tämän, minkä itse 
olin saanut vastaanottaa: - Kris-
tus kuoli meidän syntiemme 
vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hä-
net haudattiin, hänet herätettiin 
kuolleista kolmantena päivä-
nä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän 
ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 
kahdelletoista.” 1.Kor. 15:1-5

Tässä lyhyessä katkelmassa on sa-
nottuna ydin. Evankeliumi. Lupaus 
ja vakuutus syntien anteeksian-
tamuksesta. Jumalan viha on so-
vitettu, taivas on avattu jokaiselle 
ihmiselle, ihan kaikille. On toivo, 
evankeliumi on ilouutinen, se tuo 

Historiankirjoihin on talletettu monia tun-
nettuja lauseita, jota yhä muistellaan, 
siteerataan ja arvostetaan. Vuonna 47 jKr. 
roomalainen sotapäällikkö Julius Caesar 
murskasi viisi päivää kestäneessä taistelus-
sa Pharnakesin prinssin kapinoivat joukot. 
Tähän voittoon liittyvät sanat ”Veni, vidi, 
vici – tulin, näin, voitin.” Galileo Galilei 
(1564 – 1642) oli yksi maailman kuului-
simmista tähtitieteilijöistä. Hänen uransa 
ehkäpä merkittävin saavutus oli tieto siitä, 
että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. 
Tähän liittyy sanonta: ”Se pyörii sittenkin.” 
Kun Martti Lutheria syytettiin Wormsin 
valtiopäivillä, hän puolustautui. ”Ellei minua 
Pyhän Raamatun todistuksilla ja selvillä jär-
kisyillä saada vakuuttuneeksi…. Olen sidottu 
omaantuntooni ja Jumalan sanaan. Sen 
vuoksi en voi perua mitään. Tässä seison, 
enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon.” 
Näitä lauseita siteerataan ja ihannoidaankin. 
Ne liittyvät jonkun ihmisen vakaumukseen, 
löytämisen iloon tai voitonriemuun. Mutta 
eivät ne muuttaneet maailmaa.

pelastuksen uskossa omistetta-
vaksi. Meillä on elävä Vapahtaja, 
Jeesus, Herra. Siitä tämänkin pää-
siäislehden artikkelit ja kirjoitukset 
todistavat. Elämästä uskossa ja 
luottamuksessa Vapahtajaan, jäl-
leennäkemisen odotuksessa, ikä-
vässäkin. Jeesus on kanssasi, kaik-
kina päivinä.

Toivotan sinulle ja rakkaillesi siu-
nattua ristin pääsiäistä ylösnous-
seen Vapahtajan seurassa hengel-
lisen laulun sanoin: ”Tulkoon tie 
sinua vastaan, olkoon tuuli aina 
myötäinen, päivä poskillesi pais-
takoon, sade pelloillesi virratkoon. 
Ja kunnes kohdataan, elämäsi jää-
köön käsiin Jumalan.”
Antero Rasilainen, pääsihteeri

Kuva on Siunaukselan Orpokodin johtajattaren Aino Jaakkolan 
lapsuuskirjasta vuodelta 1900. Kuva Urpo Vuorenoja
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Kun Jumalan Sana kylvetään, se käynnistää meissä pro-
sessin: kylvetty siemen alkaa hajota. Mitä siemenelle 
tapahtuu maan alla, siellä missä on hiljaista ja pimeää? 
Se hajoaa. Tällaista on myös Pyhän Hengen työ. Usein 
hiljaista ja salaista.

Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja var-
jelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne 
ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, 
on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1 Tess 5:23-24

Kun vehnänjyvä putoaa maahan ja kuolee…me alamme 
kuolla itsellemme. Sitä pyhitys on käytännössä, hyvin 
arkipäiväistä, jokapäiväistä hengellistä kuolemaa. Kuol-
la vanhoille tavoille, tottumuksille, ajatuksille, asenteil-
le, kaikelle sille, joka ei ole hyvää Jumalan silmissä. Ne 
asiat, jotka olivat ennen niin tärkeitä, saattavat menet-
tää merkityksensä. Tai muuttuvat vähemmän iloa ja elä-
mää tuottaviksi.

Se on Pyhän Hengen työtä meissä. Se on sitä, että sie-
men alkaa kuolla tuottaakseen uutta satoa. Vanhan on 
väistyttävä, jotta uudelle olisi tilaa. Johannes Kastaja 

Nisunjyvän tie

Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei 
putoa maahan ja kuole, se jää vain 
yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, 
se tuottaa runsaan sadon. Joka rakas-
taa elämäänsä, kadottaa sen, mutta 
joka tässä maailmassa panee alttiik-
si elämänsä, saa osakseen ikuisen 
elämän. Jos joku tahtoo olla minun 
palvelijani, seuratkoon minua. 
Joh 12:24-26

4



osoitti Jeesusta ja sanoi, että Hänen tulee kasvaa ja 
minun vähetä. Se on pyhityksen ja kaiken hengelli-
sen kasvun päämäärä.

Vanha ihmisemme pyrkii miellyttämään itseämme ja 
kanssakulkijoita, uusi ihminen pyrkii Jumalan mieli-
suosioon. ”Jumalan pelko on viisauden alku”. Pyhitys 
on suvereenia Jumalan työtä meissä.

En oikein ymmärrä sitä opetusta, missä sanotaan, 
että kristityn tie on vain voitoissa kulkemista. Että 
kristityn elämä on sellaista Hengen virrassa kulke-
mista, missä ei ole ongelmia eikä sairautta. ”Erityi-
sen voitelun saaneet julistajat” opettavat, että kun-
han uskot riittävästi niin voitat kaikki ongelmasi. Että 
sinun uskosi ratkaisee. Näin ei vain valitettavasti 
Raamattu meille opeta. Kyse ei ole koskaan meidän 
uskostamme, vaan Kristuksen uskosta meissä. Kris-
tuksen usko meissä kasvaa ja minun uskoni vähe-
nee. Raamattu ei lupaa meille ongelmatonta elämää, 
hengellinen kuolema ilman kipua ei ole mahdollista, 
vanhan ihmisen elämästä luopuminen ei käy kivutta. 
Julistus ja opetus missä ei kuljeta ristintietä ja missä 
unohdetaan Golgatan veri on Paavalin puhumaa tois-
ta evankeliumia.

Jeesuksen seuraamisesta

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku tahtoo kul-
kea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ot-
takoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka 
tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka 
elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen 
koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ih-
minen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on 
tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja sil-
loin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.” 
Matt 16: 24-27

Kun me sanomme Jeesukselle, että tahdomme seu-
rata häntä, meissä käynnistyy välittömästi tuo itsel-
leen kuolemisen prosessi. Pyhityksen tarkoitus ei ole 
yhtään sen vähäisempi kuin se, että minusta tulee 

Kristuksen kaltainen. Ihmiselle se on mahdotonta, 
siksi se onkin Jumalan suvereenia työtä. Minut on 
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, 
vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä 
ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, 
joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Gal 
2: 19-20

Yksi hengellisen kasvun esteistä meissä on se, että 
me emme suostu totuuteen. Totuus tekee kipeää, 
mutta vain totuus tekee vapaaksi. Me kuljemme 
omien piilovaikuttimiemme varassa, naamioimme 
tarkoitusperämme kristillisen rakkauden muotoon ja 
manipuloimme ihmisiä tahtomme mukaisesti. Val-
heellisen minuutemme vaikutus ulottuu tietoises-
ti ja usein tiedostamattamme elämämme jokaiselle 
alueelle ja me toimimme näistä piilomotiiveistamme 
käsin. Ole rehellinen! Jumala etsi totuutta salatuim-
paan saakka, meidän tulee pyrkiä samaan. Ei ole 
lainkaan huono rukous pyytää Jumalaa avaamaan 
meissä olevia pimeyden kätköjä ja tuomaan meidän 
piilovaikuttimemme valoon.

Jumalan työ tapahtuu meidän arjessamme, 
siellä missä meidän elämämme toteutuu.

Jumala tuntee meidät läpikotaisin ja näkee sen sie-
menen, sen alkuperäisen todellisen minuutemme, 
jonka hän on meihin istuttanut. Ja sitä hän alkaa 
kaivaa esiin. Pyhän Hengen työ meissä, rukous, kii-
tos ja ylistys ja Sanan äärellä viipyminen, kristitty-
jen todellinen yhteys, kaikki tuo yhdessä käynnistää 
meissä myös samalla prosessin. Totuus tekee meidät 
vapaaksi, mutta sitä ennen aika kipeäksi. Totuuden 
valon lisääntyessä minussa, eli kun Sana alkaa kas-
vaa lihaksi minussa, tulen samalla sen surkean to-
tuuden äärelle, että minä, joka ennen olin puhdas ja 
aatteellinen, olenkin vain ahdas ja puutteellinen!

Pyhitys ei siis olekaan sitä, että nostan uuden opin tai 
käyttäytymismallin harteilleni vaan sitä, että lasken-
kin kuormani, koko elämäni ristille. Pyhitys merkitsee 
vapautumista.

Tämän aukeaman kuvat Elyn Israelin matkalta lokakuussa 2015, Urpo Vuorenoja.
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Totuudellinen elämä on sitä, että me uskovat las-
kemme hengelliset, farisealaiset naamarimme ristin 
juurelle ja pyydämme Jumalan totuutta valaisemaan 
elämäämme. Se on sitä, että suostumme syntisiksi, 
jotka tarvitsevat jatkuvaa syntien tunnustamista ja 
anteeksisaamista, jokapäiväistä armoa ja Pyhän Hen-
gen johtoa.

Meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin-
naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin. Room 6:6

Joskus meillä voi olla sellainen ajatus, että vanhan 
ihmisemme tulee muuttua hurskaaksi ja nuhteetto-
maksi. Yritämme omalla ymmärryksellämme ja voi-
mallamme siivota tapojamme. Taistelua käydään 
vanhan ja uuden, repivän ja rakentavan, lihan ja hen-
gen välillä. Raamatun mukaan, vaikka vanha ihminen 
on naulittu ristille, pyrkii se silti pitämään kiinni elä-
mästämme. Omassa voimassamme emme koskaan 
voi vapautua vanhan ihmisemme otteesta, emmekä 
synnistä, joka on elämäämme kietoutuneena. Vain 
Pyhän Hengen avulla voimme elää uutta elämää. 
Meidät on kasteen kautta yhdistetty Kristuksen kuo-
lemaan ja jokapäiväisessä Kristuksen eteen käymi-
sessä saamme jättää itsemme ja elämämme Hänen 
ristilleen, muistaen ja ymmärtäen etten voi itseäni 
parantaa. Ainoastaan pyytää armoa.

Jumala on kiinnostunut meidän sydämestämme ja 
Hän haluaa meidät kokonaan omakseen, jotta Hän 
voisi osoittaa meille rakkautensa kokonaisuudessaan. 
Jumalan Isän sydämen rakkauden. Meidän tehtä-
vämme on vain suostua siihen, miten ja millä tavalla 
Jumala elämämme ottaa omiin käsiinsä, hoitoonsa ja 
palvelukseensa.

Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa 
tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan 
maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti et-
tekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruu-
miissaan kärsinyt, on luopunut synnistä.

Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja heh-
kua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtui-
si jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, 
mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsi-
myksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, 
kun hänen kirkkautensa ilmestyy. 1 Piet 4:1-2, 12-13

Erja Kalpio

”Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. 
Mutta nuorukainen sanoi: ’Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän 
ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.’” Mark. 16:5-6  

Kuva Erja Kalpio
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Viisivuotiaana tyttäreni mietti kuo-
lemaa ja oli ahdistunut. Mikään se-
litys ei näyttänyt tyydyttävän lasta. 
Hän jatkoi kyselyään:
- Äiti, millaista on kuoleminen? 
Minä en halua kuolla. En minä ha-
lua, että minut pannaan maahan. 
Mummi, en minä halua kuolla!

Yritin selittää, että ihminen tulee 
vanhaksi, ruumis pannaan pois 
kuin vanha vaate, mutta ihmisen 
henki ei kuole. Mummi selitti, että 
ihminen kyllä kuolee, mutta Juma-

Lapsi kyselee

Heta ja Reijo-vaari kesällä 2014. 
Kuva Tero Tuominiemi

la herättää hänet. Kun kysymys 
vain pyöri tytön päässä, vetosin 
viimein Raamattuun:
- Jeesus sanoo, että joka uskoo 
häneen ei kuole, vaan pääsee tai-
vaaseen. Miettimisen jälkeen tuli 
uusi kysymys: - Uskotko sinä sen? 
- Uskon, Jeesukseen voi luottaa, 
vakuutin lapselle.

Sunnuntaina kirkossa tyttö touhusi 
omiaan, mutta pysähtyi yhtäkkiä 
kuuntelemaan:

- Jeesus sanoi: ”Minä olen ylös-
nousemus ja elämä. Joka uskoo 
minuun, saa elää, vaikka kuolee-
kin, eikä yksikään, joka elää ja us-
koo minuun, ikinä kuole.”
- Kuulitko äiti, mitä pappi sanoi?
Raamatun sana rauhoitti lapsen.

Annikki Erelä
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Opetuslasten todistajakoulu

Aloittaessaan julkisen toimintansa Jeesus kohdisti tekonsa ja puheensa avoimesti kaikille eri puolilla 
Israelia, jotka vain halusivat kuunnella häntä. Varsin pian Hän kokosi ympärilleen opetuslapsijoukon, 
joka seurasi häntä kaikkialle.

Apostoli Luukas kirjoitti tarkasti, mitä Jeesus teki, opetti ja miten hän koulutti seuraajiaan. Luukkaan 
evankeliumin ensimmäisissä yhdeksässä luvussa kerrotaan paljon Jeesuksen tekemistä ihmeistä ja 
teoista. Ne hämmästyttivät kaikkia ja saivat aikaan valtavan kohun Jerusalemissa ja koko Israelissa.

Samana päivänä oli kak-
si opetuslasta menossa 
Emmaus-nimiseen kylään, 
jonne on Jerusalemista noin 
kahden tunnin kävelymatka. 
He keskustelivat kaikesta 
siitä, mitä oli tapahtunut. 
Heidän siinä puhellessaan 
ja pohdiskellessaan Jeesus 
itse liittyi heidän seuraansa 
ja kulki heidän kanssaan. He 
eivät kuitenkaan tunteneet 
häntä, sillä heidän silmänsä 
olivat kuin sokaistut.
Luuk. 24:13-16

Tämän aukeaman kuvat 
Eeva Takala-Lähteenmaa

Voimaharjoittelua käytännössä

Näytettyään käytännössä opetuslapsilleen, mihin 
kaikkeen hän ihmisenä ja Jumalan Poikana pystyi, 
Jeesus antoi kahdelletoista opetuslapselleen lopulta 
voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat 
henget. ”Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan val-
takuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille: ’Äl-
kää ottako matkalle mukaamme mitään - ei sauvaa, 
ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako tois-
ta paitaakaan. Ja mihin taloon majoituttekin, siellä 
asukaa ja sieltä taas lähtekää. Jos teitä ei jossakin 
paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja 
puhdistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste 
heitä vastaan.” (Luuk.9:2-5)

Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat ky-
lästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sai-
raita kaikkialla. Palattuaan jonkin ajan kuluttua ope-
tuslapset kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea he olivat 
matkoillaan tehneet.

Puolikurssin tentti

Näiden tapahtumien jälkeen Jeesus kysyi opetuslap-
siltaan: ”Kuka minä ihmisten mielestä olen? He vas-
tasivat: Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, 
toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku en-
tisajan profeetta on noussut kuolleista.” (Luuk.9:18-
19) Silloin Jeesus kohdisti kysymyksen suoraan heil-
le ja sanoi: ”Entä te, kuka minä teidän mielestänne 
olen? Pietari vastasi: Sinä olet Kristus Jumalan Voi-
deltu.” (Lk.9:20.) Jeesus piti vastausta hyvänä.
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Todistajakoulun laajentuminen

Luukas tallensi myös toisen kertomuksen opetuslas-
ten laajemmasta todistajakoulutuksesta. Luukkaan 
mukaan Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi 
opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jo-
kaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse 
mennä. Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mut-
ta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” 
(Luuk.10:1-2)

Jeesus evästi nämäkin harjoitteluun lähtijät vaati-
muksin ja lupauksin: ”Menkää, minä lähetän teidät 
kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne 
rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää 
matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja 
kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha 
tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka on rauhan ar-
voinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei 
ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon 
ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työ-
mies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta 
toiseen.” (Luuk.10:3-7)

Jeesus varusti myös nämä opetuslapset valtuuksil-
laan: ”Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siel-
lä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa 
kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valta-
kunta on tullut teitä lähelle.’ Mutta jos teitä johonkin 
kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen 
kaduille ja julistakaa: ’Me pyyhimme pois pölynkin, 
joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut 
- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan 
valtakunta on tullut lähelle!’” (Luuk.10:8-11)

Sitten Jeesus vielä vakuutti lähtijöille: ”Minä sanon 
teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä 
kuin sellainen kaupunki. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, 
Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot 
olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat 
olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet 
tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon 
pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kaper-
naum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas si-
nut syöstään, alas tuonelaan saakka! Joka kuulee tei-
tä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. 
Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut 
lähettänyt.” (Lk. 10:12-16)

”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” (Luuk. 24:5-6)

9



Nämäkin opetuslapset palasivat harjoittelustaan ja 
raportoivat Jeesukselle kokemastaan mm.: ”Herra, 
pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme nii-
tä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille: Minä näin, 
kun Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, 
minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käär-
meitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että 
henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän ni-
menne on merkitty taivaan kirjaan.” (Luuk. 10:17-20)

Voimateoista sisältöjen opetukseen

Sitten Jeesuksen katse ja puheet kääntyvät kohti 
Jerusalemia ja siellä tuleviin, ennustettuihin tapah-
tumiin. Kirjeensä loppuosassa Luukas ei kerro enää 
juurikaan voimateoista ja ihmeistä, vaan alkaa pu-
hua esimerkein Jeesuksen varsinaisesta tehtävästä 
ihmiskunnan lunastajana ja kaikkien ihmisten syntien 
sovittajana. Erikoista on, ettei juuri kukaan opetus-
lapsista näytä ymmärtävän hänen puheitaan kuole-
masta ja ylösnousemuksesta, vaikka tunnustivatkin 
hänet kauan odotetuksi Messiaaksi.

Siihen osaan todistajakoulutusta kuului huomattava 
osa fariseusten ja lainopettajien kanssa käytävis-
tä väittelyistä ja vuoropuhelusta synagogalaitoksen 
kanssa. Useimmat merkittävät vertaukset, kuten isän-
täänsä odottava palvelija, hedelmätön viikunapuu, 
ahdas ovi, suuret pidot eksynyt lammas, kadonnut 
hopearaha ja tuhlaajapoika, epärehellinen talouden-
hoitaja, rikas mies ja Lasarus sijoittuvat tähän osaan 
Luukkaan kertomusta. Tähän jaksoon kuuluu myös 
Jeesuksen kannustus tunnustautumisesta pelotto-
masti Kristuksen omaksi tilanteessa kuin tilanteessa 
ja varoitukset elämän rakentamisesta omaisuuden 
varaan sekä Jumalan jatkuvasta ja riittävästä huo-
lenpidosta. Uskokaa evankeliumi ja tehkää parannus 
kuului myös toistuvana kehotuksena Jeesuksen ristin 
tiehen.

Lopulta Luukas tuleekin Jeesuksen, tuon tahrattoman 
ja virheettömän uhrin, elämäntehtävän huipennuk-
seen, vangitsemiseen, oikeudenkäyntiin, tuomioon, 
ristiinnaulitsemiseen ja hautaamiseen sekä lopulta 
ylösnousemukseen.

Ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat

Ensimmäisenä ylösnousemuksen todistajina olivat 
naiset, jotka menivät Jeesuksen hautaa katsomaan. 
Kivi oli vieritetty pois haudan suulta ja sisällä heitä 
odotti kirkkaissa vaatteissa kaksi enkeliä, jotka sanoi-
vat naisille: ”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? 
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” 
(Luuk. 24:5-6)

Naiset veivät sanoman yhdelletoista opetuslapselle ja 
kaikille muille. Seuraavaksi Jeesus ilmestyi kahdelle 
opetuslapselle Emmauksen tiellä. Siinä heidän kul-
kiessaan hän kertoi heille kaiken, mitä kirjoituksissa 
oli Jeesuksesta ennustettu tapahtuvan ja kuinka se 
oli hänessä toteutunut. Nämä tunnistivat Jeesuksen 
vasta, kun hän heidän kanssaan aterioidessaan mursi 
leipää.

Kolmannen kerran Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 
suljettujen ovien takana. Siellä hän antoi opetus-
lastensa koskettaa käsiään ja haavojaan sekä ate-
rioi heidän kanssaan. Silloin näiden mieli avautui 
ymmärtämään Jeesuksen koko opetuksen ytimen, 
punaisen langan, kaikkien ihmisten syntien sovitta-
misesta ristillä ja kaikki ne kirjoitukset, joissa näistä 
tapahtumista oli kerrottu. Tämän voimakkaan ylös-
nousemuskokemuksen jälkeen Jeesus sanoi vielä 
opetuslapsilleen: ”Te olette tämän todistajat. Minä 
lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää 
tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne 
voiman korkeudesta.” (Luuk. 24:48-49). Sen jälkeen 
Jeesus vei heidät ulos ja siunatessaan heitä hänet 
otettiin ylös taivaaseen.

Kari Lähdesmäki

Alavutelaisen Tepon Matin valmistamat linnunpöntöt lähtevät eri puolille 
Suomea kutsumaan ihmisiä Lapuan kesäjuhlille. Tervetuloa!

Ilimootus!

Evankeliset kesäjuhulat piretähä Lapualla ens kesänä 17.-19.6. Len-
netähä sinne isoos parves. Otetaha poikaasekki mukaha. Niillä o siälä 
omat juhulat. Juhulilla lauletaha palio. Sirkutetaha tästä naapurilleki.

Nähärää Lapualla!
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Teologian tohtori, dosentti Lauri Kruus on tehnyt 
pitkän uran sielunhoidon kouluttajana. Opiskeluaika-
naan hän jo suuntautui sielunhoitoon ja ensimmäiset 
virat seurakuntapappina vahvistivat tätä kutsumusta.

- Olin tutustunut Matti Joen-
suuhun ja hän näki vahvasti, 
että kirkon tehtävä on auttaa 
perheitä, joilla oli monenlaisia 
vaikeuksia sodan jälkeen. Hän 
minua veti tälle alalle. Myös 
ensimmäinen esimieheni seu-
rakuntavirassa, Heimer Virk-
kunen vaikutti vahvasti siihen, 
että suuntauduin sielunhoitoon.

Pian Lauri Kruus valittiinkin Es-
poon sairaalasielunhoitajaksi. 
Työhön kuului myös perhetyö-
tä. Helsingissä ja myös Tampe-
reella oli tämä työ seurakunnis-
sa jo aloitettu, mutta Espoossa 
se alkoi Laurin tulon myötä. 
Toki seurakunnat olivat pitä-
neet sairaalahartauksia, mutta 
varsinaista sairaalasielunhoitoa 
ei ennen ollut.

- Se osoittautui hyvin pian var-
sin laajaksi työalaksi. Kävin 
kodeissa ja sairaaloissa. Kun 
menin sairaalaan, oli siellä jo 
valmiina lista siitä, keiden luok-
se on pyydetty käymään. Myös 
seurakunnan tiloissa minulla oli 

vastaanotto. Melko pian sitten sainkin apua, kun seu-
rakunnat palkkasivat toisen työntekijän.

Espoon jakso ei jäänyt pitkäaikaiseksi, kun jo uudet 
tehtävät kutsuivat.

Miten osaisin olla kuolevan vierellä? Mitä vastata, kun toi-
nen alkaa puhua omasta kuolemastaan? Miten kohdata juuri 
läheisensä menettänyt? 
Kuoleman mahti on niin suuri, että sen edessä ihmisen 
voimat eivät riitä ja useimmiten siinä pelottaakin. Millaisia 
neuvoja osaisi antaa pitkäaikainen sielunhoitaja ja pappien 
sielunhoidon opettaja.

Kuva Pekka Kiviranta

Mistä rohkeus olla

Kuolevan lähellä
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- Irja Kilpeläinen oli hoitanut teologisen tiedekunnan 
sielunhoidon koulutusta ja oli toki professoreitakin, 
jotka olivat tähän suuntautuneet. Mutta sitten pää-
tettiin perustaa sielunhoidon lehtorin virka ja tähän 
tehtävään minut valittiin. Siinä tehtävässä toimin yh-
teensä 27 vuotta aina eläkkeelle siirtymiseeni asti.

- Kirkolla on vahvat perinteet käydä kuolevan luona, 
joskus jopa hakeutua näihin tilanteisiin, mutta varsin-
kin kutsuttaessa käydä kuolevan luona. Tähän on kir-
kossa ollut jatkuvat ohjeet, tuoda ehtoollinen sairaal-
le, joka ei kirkkoon pääse. 
Tämä on erittäin hyvä asia. 
Samoin mahdollisuus rippiin.

- Mutta ehkä aina ei ole riit-
tävästi huomioitu potilaan 
psyykkistä tilannetta. Raa-
matussa kerrotaan, kuinka 
Jeesuskin jäi Getsemanessa 
lopulta yksin, kun opetus-
lapset eivät jaksaneet valvoa 
hänen kanssaan. Potilaalla-
kin voi olla hyvin vahva yksin 
jäämisen tunne.

- Tämän ymmärtäminen on 
ollut minulla tärkeä kohta. 
On olemassa vaara, että pap-
pi ohittaa liian nopeasti po-
tilaan hädän, puheen kärsi-
myksestä, pelosta. On vaikea 
asettua rinnalle ja olla siinä. 
Pitkäperjantain messussakin 
tuntuu joskus siltä, että kär-
simys haluttaisiin sivuuttaa 
hyvin nopeasti. Kuoleva jäte-
tään yksin. Kuitenkin kirkolla 
on vahvat perinteet pysähtyä 
kärsimyksen äärellä: Krusi-
fiksi, ristillä kärsivä Kristus.

- Joskus pappi on liian hätäinen, hän ei malta odot-
taa. Papilla voi olla vahva sisäinen tarve tuoda hädän 
keskelle ilon ja toivon näköala. Hän kantaa enemmän 
huolta siitä, että saa suoritetuksi tehtävänsä tuoda 
toivon näköaloja kuin jakaa lähimmäisensä hädän. 
Eikä se omaisillekaan ole helppoa olla lähellä ja elää 
toisen kärsimyksen, pelon rinnalla.

Kun kysyn, miten pitäisi suhtautua siihen, jos lähei-
nen alkaa puhua omasta kuolemastaan, jää Lauri 
Kruus hetkeksi miettimään.

- Silloin olisi osattava erottaa, onko kyse masennuk-
sesta vai onko todella olemassa sairaus, joka johtaa 
kuolemaan. Olisi suostuttava reaalisesti näkemään, 
mikä tilanne on ja suostuttava puhumaan. Se on kuo-
levalle tärkeää. Mutta kuitenkin on syytä säilyttää toi-

von näköala: Ei vielä tänään, eikä huomenna.

Sitäkin Lauri Kruus pohdiskelee, miksi Jeesus niin 
paljon olisi tarvinnut opetuslapsia Getsemanen yös-
sä. Oliko niin, että hän ei hädässään siinä hetkessä 
nähnyt ristinkuolemansa yli. Onko kuolema niin suuri 
mahti, että sen läheisyys sumentaa näköalan.

- Monilla toki on kuoleman edessä toivo ja näkymä 
toiseen todellisuuteen. Senkin kuuleminen toisen 
suusta on tärkeää.

- Jos me suostumme yhdessä 
kantamaan kuoleman hätää, 
avaa se enemmän mahdol-
lisuuksia siihen, että tämän 
yhteyden kautta myös toivo 
siirtyy kuolevaan. Mutta ope-
tustilanteeksi tällainen hetki 
ei saa muuttua.

Monen yhteinen kokemus 
on, että laulut tuovat tuossa 
tilanteessa lohdutuksen, suu-
ren turvan. Ne ovat säilyneet 
muistissa ja tällainen yhteisen 
laulun löytäminen luo syvää 
yhteyttä.

- Ylösnousemustoivo tuleekin 
ehkä parhaiten juuri virsien ja 
laulujen kautta. Niissä heijas-
telee toinen todellisuus. Se ei 
nouse ihmisten ajatuksista, 
eikä se ole kuolevaisen ihmi-
sen järjellä ymmärrettävää, 
vaan jotakin, joka annetaan. 
Se viesti tulee ajattelutoimin-
nan, järjen ulkopuolelta.

Tärkeää Lauri Kruusin mieles-
tä on myös se, että me näem-
me paikkamme sukupolvien 

ketjussa. On ollut edeltäviä sukupolvia ja tulee seu-
raavia. Siinä ketjussa on meillä oma paikkamme ja 
tätä kautta voimme käsitellä omaa kuolemaamme, 
valmistautua siihen.

- Joskus me ajattelemme, että kuoleman läheisyy-
dessä Jumala lähestyy meitä ihmisten kautta. Mutta 
usein Jumala lähestyy sen kautta, mitä elämässä on 
ollut, hengellisen laulun tai mielessä olevan Raama-
tun sanan kautta. Kuoleman edessä asiat on jätettä-
vä Jumalan käteen. Ei oman uskon, ei oman näke-
myksen, eikä oman uskonvarmuuden. Vaan Jumalan, 
Kristuksen.

Pekka Kiviranta

Tämän aukeaman kuvat Virpi Tuominiemi
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Voittaja

Timantinkova ahdistus
vaihtuu säteilevään
kruunuun, joka
lasketaan
voittajan kutreille
hänen saapuessaan
maaliin.

Elämän yössä
ei ole lepopaikkoja.
Aavistus aamun kajosta
auttaa kompastelevan
kulkijan perille.

Näkymätön Kristus
kulkee vierellämme
viimeiseen maaliin.

Kaikki Häneen katsovat
lasketaan voittajiksi.

Anneli Lähdesmäki
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- Kun isä kuoli vuonna 1979 jäi tämä kotitalo minulle 
ja äiti asumaan tähän meidän kanssamme, kertoilee 
Osmo Näkki elämän vaiheita kodin viihtyisässä olo-
huoneessa.

Erkki-isä oli syntynyt samalla paikalla olleessa kodis-
sa ja läheisestä naapurista löytyi sitten Lahja puoli-
soksi. Rakennettiin uusi koti, hoidettiin maataloutta 
ja karjaa, ja jo ennen sotia perustettiin sementtivali-
mo. Perhe kasvoi ja suurimmalle osalle lapsista löytyi 
työ kodin piiristä. Valimon tarpeisiin hankittiin kuor-
ma-auto ja myöhemmin uusiin ajoihin lisää autoja. 
Hiljalleen valimon työ loppui ja autoilu tuli pääelinkei-
noksi maatalouden lisäksi.

- Isän koti oli evankelinen, äidin kodissa toimittiin 
enemmän Suomen Lähetysseuran piirissä. Mutta 
evankelisia seuroja pidettiin kummassakin. Sen poh-
jalta oli luontevaa, että yhteisestä kodista tuli sään-
nöllinen seurapaikka. Lapsuudessa seurat olivat osa 
kodin elämää, kertoo Osmo rauhallisesti ja noutaa 
vanhan vieraskirjan, josta löytyy päivämääriä ja tut-
tuja saarnaajia: Salminen, Mustajoki, Huovinen, An-
tero Kruus ja monia monia muita.

- Silloin alkuaikoina saarnaaja saattoi vaan tulla ja 
niin lähdettiin ilmoittelemaan naapureihin, että illalla 
on seurat. Myöhemmin sitten saarnaaja lähetti posti-
kortin, jossa kertoi tulopäivänsä.

Osmon siirryttyä isännäksi jatkui seuraperinne enti-
seen tapaan. Se oli osa elämää.

Suuri muutos perheen elämässä tapahtui 1900-luvun 
lopulla, jolloin yhden vuoden aikana tuli monia sai-
rauksia ja sen pohjalta oli luovuttava karjasta. Sen 

jälkeen sairaudet olivat myös osa perheen elämää.

- Hilkalla oli diabetes, jota ei saatu kunnolla hallin-
taan. Veren sokeri saattoi laskea hyvin nopeasti ja 
niin, että hän ei sitä itse aina ajoissa tajunnut. Kun 
otsalle nousi kylmä hiki, silloin oli heti haettava jo-
takin, joka nosti veren sokeriarvoa. Lisäksi hänellä 
verenpaine vaihteli yllättävästi. Se tietenkin vaikutti 
elämään ja varsinkin ne ensimmäiset vuodet olivat 
raskaita. Oli toki paljon hyviä päiviä, mutta tilanne 
vaihteli. Joskus kohtaus meni ohi itsestään, mutta 
usein oli tilattava ambulanssi, muistelee Osmo Näkki 
sairauden alkuvaiheita.

Lahja-äiti oli korkeasta iästä huolimatta hyvässä kun-
nossa. Elämä kulki kulkuaan, kunnes vuonna 2004 
hän kaatui portaissa ja sen jälkeen hän tarvitsi päi-
vittäin apua. Mirja-sisko muutti Osmon perheen luo 
äidilleen, Mammalle, avuksi.

- Vuonna 2010 äiti joutui pyörätuoliin ja se esti liik-
kumisen kodin ulkopuolella. Lähetyspiiri oli kovin 
odotettu hetki. Laulettiin Siionin Kannelta ja puhut-
tiin Jeesuksesta. Mammalla oli aina mielessä lauluja, 
joita hän ehdotti laulettavaksi.

- Taivasnäköala oli hänellä kirkkaana mielessä. Siitä 
hän puhui ja ehdotti usein laulettavaksi juuri taivaas-
ta kertovia lauluja.

- Vuosien ajan äiti toivoi jo poispääsyä. Hän sanoikin 
usein, että Jumala on hänet unohtanut. Viimeisinä 
vuosina tuli myös kipuja, joita ei saatu hallintaan.

Kun sitten elämä päättyi, oli läheisillä toki suuri ikä-
vä, mutta mielessä myös syvä kiitollisuus siitä, että 
Mamma pääsi pois ajan vaivoista haluamaansa le-
poon. Pitkä elämä oli tullut päätepisteeseensä.

Saattajien osana 

on ikävä
Kun läheinen ihminen kuolee, mielessä 
kysymykset taivaasta ja ikuisesta elä-
mästä nousevat aivan uudelle tasolle. 
Viime syksynä Osmo Näkin kodissa 
vieraili kuolema kahdesti vajaan nel-
jän viikon sisällä. Ensin kuoli äiti Lahja 
Näkki 103 vuotiaana ja sitten puoliso 
Hilkka Näkki 85 vuotiaana. Vajaat kak-
si vuosikymmentä sairaudet olivat lyö-
neet oman leimansa kodin elämään, ja 
nyt tilanne oli uusi.
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Hilkan terveys oli myös heikentynyt. Oli hyviä päi-
viä mutta oli myös monia sairaalareissuja. Niinpä hän 
Mamman hautajaisten edellä sanoikin, että nyt olisi 
syytä kaivaa valmiiksi toinenkin hauta.

- Olihan se tiedossa, että kuolema voi tulla koska 
tahansa. Ja kuitenkin se lopulta tapahtui niin äkkiä, 
viikko Mamman hautajaisten jälkeen. Vielä edellisinä 
päivinä Hilkka oli tehnyt käsitöitä mutta sitten hän 
yhtenä aamuna sanoi, että nyt tuon neulomapussin 
saa panna pois.

Päivän aikana oli monenlaisia oireita mutta Hilkka 
pyysi, että häntä ei vietäisi sairaalaan. Lopulta illalla 
oli kuitenkin tilattava ambulanssi ja muutaman tun-
nin kuluttua elämä sitten sairaalassa päättyi.

- Hilkka oli valmis lähtemään, mutta valtavan suuri 
muutos se oli minun elämääni. Kaksi näin isoa tapah-
tumaa vajaan kuukauden sisällä.

- Kyllä minä sen tiedän, että kuolema kuuluu elämään 
ja se aikanaan tulee jokaisen kohdalle. Mutta kun se 
tulee lähelle, on se raskas paikka. Mutta meillä on 
kuitenkin usko, ikuisen elämän toivo. Vanhassa Siio-
nin Kanteleessa se on sanottu niin selvästi (318:4)

Kun Osmo käy sytyttämässä haudalle kynttilän, tai vie 
kesällä kukkia, on hänellä yhteensä 7 hautaa, joissa 
erityisesti pysähtyä. On oman puolison hauta, äidin 
ja isän hauta, on kahden veljen hauta, pienen lap-
senlapsen hauta ja muita läheisiä. Kylmänä talvi-ilta-
na kynttilä valaisee haudalla ja muistuttaa taivaasta. 
Läheiset on rukouksin ja siunauksin aikanaan saatet-
tu iäisyysmatkalle ja sitä tietä itsekin kuljemme.

Teksti ja kuvat Pekka Kiviranta

On suurta olla lunastettu 
ja päästä syntitaakastaan. 
Mä syntisenä armahdettu 
nyt Jeesukselta taivaan saan. 
Sen kasteessa sain lahjaksi, 
se uskossa on omani.

SK 318:4
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Vierailu Sirpa ja Kosti Kallion ko-
dissa kertoo jo ensi silmäyksellä 
paljon. Niin kokonaisuudessa kuin 
pienissä yksityiskohdissa näkyy 
luova käden jälki. Asioiden äärelle 
on pysähdytty ja mielessä pyöri-
neet ideat ovat saaneet muoton-
sa. Usein näkyvissä on myös kes-
keneräisiä, valmistuvia töitä, jotka 
ovat saamassa lopullisen muoton-
sa ja siirtyvät uuteen paikkaan.

- Pienestä pitäen olen ollut kiinnos-
tunut luovista asioista. Mutta en 

minä pienenä juurikaan käsitöitä 
tehnyt. Siitä huolimatta, että äitini, 
Sylvi Pajala on todellinen käsityön 
huipputaitaja ja olen läheltä voinut 
seurata asioita.

Sirpa Kalliolla on muistissa yksi 
nuoruusvuosien tapahtuma, joka 
muutti tilanteen. Heillä koto-
na oli vieras, joka keskustelun 
lomassa ihmetteli ääneen sitä, 
että tytär ei osaa mitään käsitöi-
tä, vaikka on niin taitava äiti. Sil-
loin Sirpassa syntyi halu näyttää. 

Haluan tehdä jokaisen työn mahdollisim-
man hyvin. Teen sen aralla mielellä. Toi-
von ja rukoilen, että se voisi olla ihmisille 
rakennukseksi. Siinä mielessä taiteilija on 
vähän kuin lähetyssaarnaaja. Haluaa olla 
välittämässä Jumalan hyvyyttä. Aina sitä 
toivoo, että jokainen katsoja voisi kokea 
teoksen voimia antavaksi, lohduttavaksi, 
juuri siinä elämäntilanteessa jossa itse 
kukin on. 
Näin toteaa tekstiiliartenomi Sirpa Kallio 
omasta kristillisestä taiteestaan.

Toki taustalla oli myös kokemuk-
set koulusta. Sirpa on vasenkäti-
nen eikä opettaja osannut neuvoa 
vasenkätistä käsitöissä. Jossakin 
vaiheessa hänkin oli todennut: ”Et 
sinä kuitenkaan opi.”

Kun Sirpa meni kansanopistoon, 
hän päätti näyttää kaikille epäili-
jöille. Hän virkkasi lakanoihin ko-
ristepitsit ohuesta langasta pienel-
lä koukulla.

Jumalan hyvyyttä
Haluan välittää
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Vuosien ajan eri tehtävissä Sirpa 
saattoi hyödyntää käden taitoja; 
lastenohjaajana, nuorisonohjaaja-
na ja lähetystyössä.

- Lähetystyössä saa panna kaik-
ki lahjat käyttöön. Seurakunnan 
naisten kanssa tehtiin Japanissa 
monia asioita myyjäisiin. Siinä tai-
dot kehittyivät ja samalla sitä kaut-
ta tuettiin seurakunnan taloutta.

Kun sitten tilanne muuttui ja Kalliot 
palasivat Japanista kotimaahan, oli 
Sirpalla uuden aikakauden alku.

- Minulle oli päivänselvää, että siitä 
eteenpäin työura jatkuisi muualla 
kuin kirkossa. Käsillä tekeminen oli 
siihen asti ollut harrastus ja seura-
kuntatyö työtä, nyt tilanne muuttui 

päinvastaiseksi. Käsillä tekemises-
tä tulee työ ja seurakunnassa toi-
mimisesta harrastus.

- Minun sisälläni oli valtava määrä 
kuvia ja ideoita. Mutta miten saisin 
ne sillä tavalla esiin, että toisetkin 
voisivat ne nähdä?

Oli tarve löytää koulutuspaikka, 
jossa voisi keskittyä käden tai-
toihin. Tavoitteena oli artesaa-
nikoulutus, mutta sitä tarjoavat 
kansanopistot olivat kaukana. Hä-
meenlinnaan Wetterhoffille teki 
mieli, mutta se tuntui tavoittamat-
toman kaukaiselta unelmalta. Mut-
ta lopulta Sirpa kuitenkin rohkais-
tui hakemaan ja pääsi.

Tekstiiliartenomiopinnot avasivat 

tietä eteenpäin. Niiden aikana tuli 
myös suuri, haastava pyyntö.

- Kotiseurakunnasta Hyvinkäältä 
tuli pyyntö suunnitella ryijy yläsa-
liin. Sen suunnitteluvaihe avasi 
ovet aivan uuteen. Piti haastaa 
itsensä ja ylittää itsessä jokin 
kynnys. Ensin oli tehtävä perus-
teellinen taustatyö, sitten yksityis-
kohtainen suunnitelma. Ryijytek-
niikka oli opeteltava alusta asti. 
Siinä myös opiskelin sen, miten 
voidaan toteuttaa väriliukuva taus-
ta ryijytyössä.

- Vaikka aluksi oli ajatuksena, että 
itse työn toteuttaa joku toinen, en 
minä malttanut päästää sitä käsis-
täni vaan äidin kanssa toteutimme 
tuon valtavan projektin loppuun 
asti.

Olohuoneen lattialla 
hahmottuu Betanian 
koti. Siinä on Jeesus, 
Maria, Martta, opetus-
lapset ja kylän väkeä. 
Pian se ottaa vastaan 
tulijat Espoon hiippa-
kunnan tuomiokapitu-
lissa.
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- Itse kutominen vei 7 kuukautta 
ja lopulta teimme sitä melkein yötä 
päivää. Silloin myös tajusin, että 
ryijytekniikalla voin tehdä toisille 
näkyväksi sen, mitä minulla sisim-
mässä on.

Myöhemmässä vaiheessa Sirpa ko-
keilemalla ja miettimällä löysi vas-
tauksen myös siihen, miten ryijyssä 
voi tuoda esiin kolmiulotteisuuden. 
Ryijytyö on kuitenkin hyvin kallis 
ja raskas tekniikka. Eikä se jää-
nytkään Sirpalle pysyväksi tavaksi 
tehdä kristillistä taidetta.

- Minua on aina kiehtonut taide, 
joka antaa katsojalle tilaa omaan 
pohdintaan, mahdollisuuden täyt-
tää kuvassa olevat tyhjät kohdat.

Viime aikoina Sirpa Kalliolle on tul-
lut useita tilauksia eri seurakun-

nista. Keravan kirkkoon valmistui 
kastepuu, Espoon tuomiokapitulin 
tiloihin on valmistumassa Betanian 
koti-niminen työ. Nämä työt Sirpa 
toteuttaa virkkaamalla.

- Oikeastaan minulla syntyy mie-
lessä melkein heti erilaisia toteut-
tamismahdollisuuksia, kun tällai-
nen pyyntö tulee. Esimerkiksi tämä 
Keravan kastepuu nosti mieleen 
monia innostavia ajatuksia. Välillä 
tuntui jopa siltä, että nyt pää rä-
jähtää, kun on niin paljon ideoita. 
Mutta useimmiten se kehittely läh-
tee siitä ensimmäisestä ajatukses-
ta. Prosessin myötä se saa uusia 
muotoja, ja se vie oman aikansa. 
Mutta lopulta sitten päässä syntyy 
kuva, millainen siitä pitää tehdä. 
Sen jälkeen on löydettävä keinot 
sen toteuttamiseen.

- Suuri ja usein vaikea tehtävä on 
sitten saada se omassa päässä 
oleva kuva sellaiseen hahmoon, 
että sen voi esittää asiasta päät-
täville. Heillä ei voi tietenkään olla 
tietoa eri tekniikoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista, eikä sanoilla voi 
useinkaan sitä kuvaa toisen mie-
leen piirtää.

Wetterhoffilla opinnoissa oli sekin 
hyöty, että siellä opetettiin myös 
tätä esitystekniikkaa, miten hah-
mottaa oma suunnitelma tilaajalle. 
Usein on tehtävä myös pienoismal-
li.

- Kun sitten saa teoksen valmiiksi, 
on se suuri ilon hetki. Mutta kun 
se pannaan esille, on mielessä mo-
nenlaisia ristiriitaisiakin tunteita. 
Siihen teokseen on pannut kaiken 
itsestänsä. Nyt sitten tämän teok-
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sen kautta annan itseni ihmisille 
nähtäväksi. On vähän kuin menisi 
alastomana ihmisten eteen.

- Silloin pitää olla vahvuutta ottaa 
vastaan sen, mitä tapahtuu. Jos-
kus kuulee satuttavia kommentte-
ja ja kun itse on vielä hyvin aralla 
tunnolla. Kaikki näkevät ja voivat 
lausua mielipiteensä. Tähän asti 
olen kuitenkin säästynyt kovalta 
kritiikiltä, toteaa Sirpa Kallio.

Olohuoneen lattialla hahmottuu 
Betanian koti. Siinä on Jeesus, Ma-
ria, Martta, opetuslapset ja kylän 
väkeä. Pian se ottaa vastaan tulijat 
Espoon hiippakunnan tuomiokapi-
tulissa.

- Kotiseurakunnasta Hyvinkäältä tuli 
pyyntö suunnitella ryijy yläsaliin.
- Vaikka aluksi oli ajatuksena, että 
itse työn toteuttaa joku toinen, en 
minä malttanut päästää sitä käsis-
täni vaan äidin kanssa toteutimme 
tuon valtavan projektin loppuun 
asti.
- Itse kutominen vei 7 kuukautta 
ja lopulta teimme sitä melkein yötä 
päivää. Silloin myös tajusin, että 
ryijytekniikalla voin tehdä toisille 
näkyväksi sen, mitä minulla sisim-
mässä on.

Teksti ja kuvat Pekka Kiviranta
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Ristiinnaulitsemistuomio oli Roo-
man valtakunnassa kaikkein jul-
min ja häpeällisin rangaistus. Kun 
Jeesus naulattiin ristille, kärsimään 
ja kuolemaan, sillä haluttiin myös 
osoittaa hänen opetuslapsilleen, 
että Jeesuksen seuraaminen joh-
taa heidätkin häpeään ja tuhoon.
Mutta ylösnousemuksellaan Jee-
sus muutti ristin merkityksen koko-
naan toiseksi. Tyhjästä rististä tuli 
kristittyjen tunnus ja toivon sym-
boli. Ristin salaisuus on syntien 
sovituksessa. Kristuksen risti on 
kärsimyksen symboli, mutta myös 
voiton merkki. Risti kertoo rakkau-
desta, joka voittaa kärsimällä. Ei 
ole suurempaa voimaa kuin kärsi-
vä rakkaus.
”Sinun ristillesi, me kumarramme 
Valtias, ja Sinun pyhää ylösnou-
semistasi ylistämme” kuului jo en-

simmäisinä kristillisinä vuosisatoi-
na ristin juhlan ylistysveisu.
Hiljainen viikko valmistaa meitä 
ymmärtämään pääsiäisen sano-
maa. Risti ja pääsiäisen ilo kuulu-
vat yhteen. Nikealais-konstantino-
polilaisessa uskontunnustuksessa 
lausuttiin jo 300-luvulla: ”ristiin-
naulittiin meidän puolestamme 
Pontius Pilatuksen aikana, kärsi 
ja haudattiin, nousi kuolleista kol-
mantena päivänä, niin kuin oli kir-
joitettu”.
Hiljaisen viikon kirkkoiltoina hiljen-
nymme Kristuksen kärsimyshisto-
rian ääreen, pitkäperjantai puo-
lestaan julistaa: Kristus on kuollut 
meidän edestämme, hänen sovi-
tustyönsä on täytetty. Pääsiäinen 
todistaa kuolema on voitettu, so-
vitus on täydellinen ja kaiken kat-
tava.

Risti 
– ainoa toivo

”Terve risti, ainoa toivoni,” tervehtivät ensimmäiset kristityt 
ristiä jumalanpalveluksissaan. Sama lause ”Ave crux, spes uni-
ca” on tuttu myöhemmältäkin ajalta. Se on mm. ruotsalaisen 
kirjailijan August Strindbergin hautamuistomerkissä.

Risti on edelleenkin esillä kaikkialla: kirkoissa, hautakivissä, 
lehtien kuolinilmoituksissa ja vaikkapa riipuskoruina. Meidät 
on ristitty kristityiksi, kun kasteessamme otsaamme ja rin-
taamme on piirretty ristinmerkki merkiksi siitä, että kuulumme 
Kristukselle.

Mikä merkitys ristillä ja Jeesuksen ristinkuolemalla on meille ja 
elämällemme tänä päivänä, vai olemmeko jo unohtaneet sen 
sanoman ja merkityksen?

Tänä päivänä tämä ristin teologia 
eli Golgatan sovitustyö on usein 
ns. vapaiden suuntien evankelioi-
vassa kristillisyydessä jäänyt toi-
sen suuntauksen, kunnian teologi-
an varjoon.
Lutherille keskeisessä ristin teolo-
giassa, Jumala kätkeytyy vaivaan 
ja kärsimykseen, erityisesti Jee-
suksen ristinkuolemaan. Jumala 
ei vaikuta ensisijaisesti korkeana 
kuninkaana, vaan kärsivänä Kris-
tuksena. Ristin teologian mukaan 
ihmisen omat yritykset eivät johda 
Jumalan luo. Pääosassa on aina 
Jumala, joka laskeutuu luoksem-
me tähän ihmisen maailmaan, sen 
vaivoihin ja kärsimykseen.
Ristin teologiassa Jumala sivuuttaa 
viisaat, rikkaat ja itsensä pyhik-
si kokevat ja katsoo heikkojen ja 
syntisten ihmisten puoleen.



Kunnian teologia puolestaan ha-
luaa ihmisen menestyvän. Siinä lu-
vataan ihmiselle menestystä, ter-
veyttä ja vaikutusvaltaa, kunhan 
hän vain ottaa Jeesuksen vastaan. 
Se lupaa siunauksen myös tämän 
elämän aikana. Silloin ihmiselämän 
vaikeudet ja esim. sairaudet kielle-
tään tai ne ovat epäuskon merkke-
jä. Kristitty ei ole ollut oikeassa us-
kossa, jos hänellä on elämässään 
vaikeaa Jeesuksen vastaanottami-
sen jälkeenkin.

Ristin teologia katsoo iankaikki-
seen elämään, se ei uskalla Juma-
lan nimissä luvata tämän maailman 
hyvää, sitä ei Jeesuskaan meille 
luvannut, mutta se ottaa kyllä vas-
taan kaiken sen siunauksen, mitä 
Jumala antaa. Se samaistuu Juma-
lan Poikaan, joka oli ylenkatsottu, 

”Ristin luona kiusatulla, / 
langenneella vaivatulla / paras 
paikka on, paras paikka on. / 
Siksi älä koskaan lähde, / älä 
minkään synnin tähden / ristin 
luota pois, ristin luota pois. / 
Ristin luona ainoastaan synnin 
turmelusta vastaan voitto saa-
tu on. / Ristin luona ainoas-
taan / Isä armahtavi lastaan, / 
rauhan julistaa, rauhan julis-
taa. / Ristin luona kiusatulla 
paras paikka on.

Ristin luona pohja kestää, / 
armo putoomasta estää / kau-
hun kuiluihin, kauhun kuilui-
hin. / Ristin luona lepo koittaa, 
/ toivo epätoivon voittaa, / sy-
dän puhdistuu, sydän puhdis-
tuu. / Ristin luona ainoastaan 
/ synnin turmelusta vastaan / 
voitto saatu on. / Ristin luona 
ainoastaan / Isä armahtavi 
lastaan, / rauhan julistaa, 
rauhan julistaa. / Ristin luona 
kiusatulla / paras paikka on.

SK 244halveksittu, runneltu, rangaistu ja 
tuomittu, mutta samalla toteutti 
Jumalan tahtoa.
Ristin teologia puhuu asioista niin 
kuin ne oikeasti kristityn elämäs-
sä ovat. Kunnian teologia puhuu 
asioista, niin kuin niiden toivottai-
siin olevan.

Siionin Kanteleen laulu 244 tuo 
meille hienosti esille tuon ikivan-
han totuuden rististä ihmisen ai-
noana toivona. Vain siellä Isä ar-
mahtaa lastaan ja antaa hänelle 
rauhan.

Hyvää pääsiäisaikaa !

Pekka Knuutti
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Jeesus kuoli ristillä juutalaisten pääsiäisjuhlan aikoi-
hin.

”Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta 
monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puh-
distusmenoja varten.” (Joh. 11:55) Siellä temppelissä 
he puhuivat keskenään Jeesuksesta, jonka ylipapit ja 
fariseukset halusivat pidättää. - Tuskinpa Jeesus tu-
lee juhlille, ihmiset arvelivat. Mutta sitten levisi tieto, 
että Jeesus tulee kuitenkin. Kansa innostui ja riensi 
suurena joukkona häntä vastaan palmunoksat kä-
sissään. Jeesuksen ihmeteot ja julistus Jumalan val-
takunnasta sai ihmiset riemuitsemaan. Fariseukset 
olivat ymmällään. - Näettekö? Mikään ei auta. Koko 
maailma juoksee hänen perässään.

Jeesuksesta ei tullut maallista kuningasta eikä hän 
tavoitellutkaan valtaa, vaan täytti Isältään saamansa 
tehtävän. Pian riemuitsevat ihmiset huusivat: - Ris-
tiinnaulitse! Pääsiäinen sai uuden sisällön.

Pääsiäinen, 
lupausten täyttymys

Pääsiäinen on lähellä. Näemme kevään merkkejä luonnossa ja iloisemme siitä, että Jumala luo uutta. Suurin 
ilonaihe on kuitenkin siinä, että Jumalan suunnittelema pelastus täyttyi, kun hän uhrasi Poikansa. Pääsiäisenä 
pysähdymme näkemään, mitä Jeesus teki puolestamme.

Israelin kansan pako Egyptistä, akvarellityö, Eeva Takala-Lähteenmaa

Juutalaisten pääsiäisjuhla

Juutalaiset viettävät edelleen pääsiäistä (pesah) 
Egyptin orjuuden päättymisen muistoksi kalenterinsa 
mukaan Nisan-kuun 14. päivästä alkaen. Juhla pe-
rustuu Jumalan käskyyn. Herra sanoi Moosekselle ja 
Aaronille: ”Tästä päivästä tulkoon teille muistopäivä. 
Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää tämä ikuisena 
säädöksenä sukupolvesta toiseen.” (2.Moos 12:14)

Kun faarao ei tahtonut päästää israelilaisia Egyptis-
tä, Jumala antoi vitsauksia maahan. Kymmenentenä 
vitsauksena Jumala surmasi ihmisten ja karjan esi-
koiset kaikista taloista, joissa oven pihtipieliä ei ollut 
sivelty karitsan verellä. Sen jälkeen israelilaiset olivat 
vapaita lähtemään omaan maahansa. Meille tämä on 
esikuva Jumalan virheettömästä Karitsasta, Jeesuk-
sesta, jonka veren kautta saamme omistaa syntien 
anteeksiantamuksen emmekä joudu kadotukseen.

Pesah on suurin juutalaisista juhlista ja sitä kutsutaan 
myös happamattoman leivän juhlaksi. Pääsiäisen ai-
kaan syödään voileipäkeksiä muistuttavaa matsa-lei-
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pää, jota ei ole nostatettu mitenkään. Tällä tavoin 
muistetaan israelilaisten kiireistä Egyptistä lähtöä, 
jolloin ei ollut aikaa kohottaa leipätaikinoita. Ennen 
juhlaa kodeissa tehdään suursiivous ja koti puhdis-
tetaan kaikesta tavallisesta leivästä, leivänmuruista 
ja pienimmistäkin nostatusaineiden jäämistä. Juuta-
laisen ajattelun mukaan hapate on myös ylpeyden ja 
turhamaisuuden vertauskuva. Juhlan ensimmäisenä 
päivänä syödään sukulaisten ja ystävien kanssa niin 
sanottu seder-ateria, jonka aikana luetaan kertomus-
ta Egyptistä lähdöstä.

Pesah myös kristittyjen juhla

Alkuseurakunnan aikana pääsiäinen ja siihen liittyvä 
happamattoman leivän juhla oli normaali käytäntö 
ei ainoastaan juutalaisten, vaan myöskin pakana-
uskovien keskuudessa. Apt. 20:6 kertoo: ”Me muut 
purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen 
Filippistä...” Myös Paavali opettaa pakanuudesta 
kääntyneitä korinttilaisia:
”Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että 
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puh-
distakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä 
tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, 
sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teu-
rastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei van-
han pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan 
happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa.” 
(1.Kor. 5:6-8)

Paavali käyttää kirjeessään kuulijoille tuttuja kuvia al-
kuperäisestä juutalaisesta pääsiäisjuhlasta, jota uu-
den liiton uskovien tuli kuitenkin viettää ennen kaik-
kea Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pääsiäiskaritsan, 
sovitustyön muistolle. Hän on vanhan liiton esikuvien 
täyttymys. ”Ellei Kristusta ole herätetty, teidän us-
konne on pohjaa vailla”, sanoo Paavali (1.Kor. 15:17).

Apostolisen ajan seurakunta vietti juhliaan yhdessä 
juutalaisten kanssa, mutta jo varhain Rooman kirkos-
sa, jossa pakanuudesta saadut perinteet ja juhla-ajat 
vaikuttivat, syntyi halu erottautua juutalaisesta taus-
tasta. Sunnuntai tuli sapatin vieton tilalle ja myös pää-
siäiselle etsittiin eri aika. Nikean kirkolliskokouksessa 
v. 325 sen ajankohdaksi määriteltiin kevätpäivän ta-
sausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai. 
Tämä meillekin tuttu käytäntö ei ole kuitenkaan yh-
tenäinen. Juutalaiset seuraavat kuukalenteria, jonka 
mukaan pääsiäinen on tänä vuonna 23.-29.4. Juhla 
alkaa perjantai-iltana 22.4. seder-aterialla.

Rooman Keisari Konstantinus Suuri ohjeisti päättäjiä 
omien tarkoitustensa mukaan, mutta juutalaisvastai-
suus oli jo tuolloin lisääntynyt myös läntisten kirk-
koisien mielipiteissä. Juutalaiset nähtiin Jeesuksen 
tappajina. Historia kertoo, miten sen jälkeen mikä 
tahansa ongelma on voitu panna juutalaisten syyksi. 
Monet kristityt ajattelevat edelleen, että koska juu-

talaiset hylkäsivät Messiaansa ja naulitsivat ristille, 
myös Jumala hylkäsi oman kansansa ja kristillinen 
kirkko tuli Israelin tilalle. Apostoli Paavali kuitenkin 
sanoo toisin: ”Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt 
omaa kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilai-
nen, Aabrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. Ei 
Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkä-
sin on valinnut” (Room. 11:1-2).

Ylösnoussut Kristus yhdistää

Jeesus vietti ennen kärsimistään pääsiäisateriaa ope-
tuslastensa kanssa. Aterian päätteeksi Jeesus asetti 
uuden liiton (1.Kor. 11:23-31) uhrikuolemansa kaut-
ta. Noudatamme Jeesuksen kehotusta, kun nautim-
me Herran Pyhää Ehtoollista. Kristitylle jokainen eh-
toollisateria on pääsiäinen. Syntini on sovitettu. Olen 
vapaa. Saan jäädä odottamaan kaikkien pelastettu-
jen yhteistä juhla-ateriaa taivaassa.

Moni asia on muuttunut alkuperäisestä, mutta us-
komme ydin, Jeesus Kristus on sama. Hän yhdistää 
uskoviaan ja meitä kristittyjä juutalaisiin, varsinkin 
messiaanisiin juutalaisiin. Oman uskomme juuret 
ovat samassa historiassa heidän kanssaan. Vanhan 
Testamentin esikuvien ja lupausten täyttyminen 
vahvistaa meidänkin uskoamme. Vielä rukoilemme, 
teemme työtä ja odotamme sitä aikaa, jolloin Juma-
lan valitsema kansa kansana tunnustaisi Messiaan, 
joka ristiinnaulittiin.

Apostoli Paavali oli juutalainen ja kärsi kovasti siitä, 
että hänen omansa torjuivat evankeliumin, joka kui-
tenkin ensin julistettiin heille, juutalaisille. Jeesus itki 
Jerusalemia, ja samoin Paavalikin suri heidän kohta-
loaan. Room. 9:3-5: ”Toivoisin suorastaan, että itse 
olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se 
vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä. Ovathan 
he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja 
joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan 
hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, juma-
lanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, 
heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin...”

Me, jotka emme ole juutalaisia, saamme olla kiitol-
lisia siitä, että he lähtivät julistamaan evankeliumia 
myös pakanoille. Meitä muistutetaan kuitenkin siitä, 
että emme saa ylpeillä juutalaisten rinnalla. Room. 
11:17-18: ”Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu ok-
sia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, 
on oksastettu oikeiden oksien joukoon niin että olet 
päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylpeile 
alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, 
muista ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa 
sinua.”

Annikki Erelä
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Pöydällä on seder-vati ja muut ateriaan kuuluvat ruo-
at.

Vadille asetetulla ruoalla on tietty järjestys ja merki-
tys:
• Takana oikealla on poltettu lihainen luu, joka tar-

koittaa pääsiäislammasta. Uudessa liitossa Jee-
sus on meidän pääsiäisuhrimme.

• Takana vasemmalla on poltettu kananmuna viit-
taamassa temppelin hävitykseen ja pääsiäisuh-
riin, kun temppeli oli toiminnassa.

• Keskellä vatia on katkeria yrttejä muistona Egyp-
tin orjuuden katkeruudelle. Uudessa liitossa ne 
muistuttavat meitä synnin orjuuden katkeruudes-
ta, josta meidät on pelastettu.

• Edessä oikealla on raastetusta omenasta, pähki-
nästä, mantelista, kanelista ja viinistä tehty seos. 
Tämä on muistona muurilaastista ja raskaasta ra-
kennustyöstä Egyptin orjuudessa. Uudessa liitos-
sa se symboloi sitä rakkauden muurilaastia, joka 
liittää yhteen erilaisia Kristuksen ruumiin jäseniä 
(Ef. 4:11-16)

• Edessä vasemmalla on selleriä, persiljaa tai 
muuta vihannesta. Ne symboloivat toivoa, vaik-
ka ovatkin suolavedessä. Uuden liiton uskovilla 
on Jeesuksessa Messiaassa tulevaisuus ja toivo, 
vaikka elämässä olisikin kyyneleitä.

Juhlapöydällä on lisäksi suolavettä, orjuuden kyyne-
leitä. Uudessa liitossa on ilon kyyneleitä, kun Jeesus 
on uhrillaan lunastanut meidät.

Pääruokana on kalaa tai lammasta. Pääsiäisateriaan 
kuuluu myös matsaa eli happamatonta leipää. Se-
der-johtajan edessä on liinalla peitetty lautanen. Lau-
taselle on asetettu päällekkäin kolme matsaa, joista 
keskimmäinen (afikoman-leipä) on erityisen tärkeä, 
koska se tarkoittaa Messiasta. On mahdollista, että 
asettaessaan ehtoollisen Jeesus mursi tämän leivän 
ja aterian jälkeen nautittava kolmas malja oli liiton 
malja, jonka Jeesus siunasi.

”Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja 
antoi opetuslapsilleen sanoen: ’Ottakaa ja syökää, 
tämä on minun ruumiini’.” (Matt. 26:26).

Seder-ateria

Juutalainen pääsiäisen juhla-ateria sisältää rukousta, raamatuntekstejä, syömistä, juomista ja 
laulua. Sitä vietetään tietyn järjestyksen mukaan, jota myös hepreankielinen sana seder tarkoittaa. 
Juhla-aterian alkuperäinen merkitys viittaa juutalaisten vapautumiseen Egyptin orjuudesta. Jee-
sukseen uskovat näkevät kuitenkin ennustusten täyttymyksen ja myös aterian vertauskuvat ovat 
saaneet vanhojen merkitysten rinnalle uusia sisältöjä.

”Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen 
myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona 
hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi lei-
vän ja sanoi: ’Tämä on minun ruumiini, joka anne-
taan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muis-
tokseni’. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja 
sanoi: ´Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. 
Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistok-
seni.´.” (1.Kor. 11:23-25).

Aterialla käytetty viini symboloi Vanhan testamentin 
tekstien mukaisesti sitä, miten Jumala lupauksensa 
mukaan johdatti kansansa Egyptistä luvattuun maa-
han ja edelleen johdattaa heitä muiden kansojen 
seasta omaan maahansa. Uuden liiton uskoville viini 
tarkoittaa Messiaan sovitustyötä. Hän on vapauttanut 
meidät synnistä ja luvannut viedä meidät luvattuun 
maahan, Isän kotiin, uuteen Jerusalemiin (Joh. 14:1-
6).

Kun juutalainen perhe käy pääsiäisaterialle, profeetta 
Elialle on varattu paikka. Ajatellaan, että hän saattaa 
silloin tulla ilmoittamaan odotetun Messiaan saapu-
misesta.

Seder-ateria päättyy toteamukseen: 
”Tänä vuonna täällä, ensi vuonna Jerusalemissa”.

Annikki Erelä

Kuva Annikki Erelä
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- Voin kertoa lähinnä omasta kokemuksestani ja siitä 
miten asiat seurakunnassamme tehdään, en juuri-
kaan osaa tehdä varsinaisia yleistyksiä. Arvelen, että 
ehkä noin puolet messiaanisista juutalaisista viettää 
seder-ateriaa perinteisellä tavalla. Kaikki messiaani-
set juhlivat pääsiäistä kuitenkin jotenkin. Suurin osa 
maallistuneistakin juutalaisista viettää seder-ateriaa. 
Monille juutalaisille traditioiden ylläpitäminen on juh-
lan sisältöä tärkeämpää.

Ennen pääsiäistä teen ison siivouksen kotona, kuten 
niin monet muutkin. Huuhtelen kaikki astiat ja keit-
tiövälineet kiehuvalla vedellä, jotta niihin ei varmasti 
jäisi mitään asiaankuulumatonta. Siivous on iso urak-
ka, mutta pyrin aloittamaan ajoissa, jotta stressi ei 
saa otetta. Siivous on samalla hengellinen prosessi: 
mietin millaisista asioista Jumala haluaisi puhdistaa 
sydämeni ja ajatukseni.

Vietämme seder-ateriaa yhdessä seurakunnassa. Vä-
keä kokoontuu n. 100 henkeä kun moni seurakun-
talainen tuo sukulaisiaan ja jopa ihmisiä, jotka eivät 
usko Jeesukseen. Joissakin messiaanisissa seurakun-
nissa ei ole yhteistä ateriaa vaan juhlaa vietetään 
perhepiirissä tai seurakunta jaetaan pienempiin ryh-
miin seder-aterian ympärille.

Perinteinen ”oikea” seder-ateria kestää tuntikausia, 
mutta meidän seurakunnassamme noudatetaan ly-
hennettyä muotoa, jonka pituus on parisen tuntia. 
Sen lapsetkin jaksavat hyvin. Toisaalta, onko heillä 
mitään vaihtoehtoakaan?? Seder-aterialle osallistu-

Messiaanisten juutalaisten 
seder-aterialla
- Margarita kertoo

Sanna Erelä haastatteli Jerusalemissa Cas-
pari-keskuksessa työtoveriaan Margaritaa, 
joka on messiaaninen juutalainen, projekti-
koordinaattori, vastuualueenaan mm. lapsi-
työ. Margarita ei halua kasvojaan eikä koko 
nimeään julkisuuteen, koska Israelissa mes-
siaanisten asema ei ole ihan ongelmaton.

taan aina koko perheellä ja siihen liittyvät traditiot 
ovat hyvin vanhoja. En ole nähnyt pitkästyneitä lap-
sia seder-aterialla, koska illan kulkuun sisältyy laulua, 
dramatiikkaa ja toimintaa. Ateria on kasvatustilanne, 
jossa lapset saavat aikuisten johdolla etsiä vastaus-
ta kysymykseen: ”Millä tavoin tämä ilta on erilainen 
kuin muut illat?”

Lukuisilla seder-aterian yksityiskohdilla on syvällinen 
merkitys, ja myös Jeesukseen uskovat juutalaiset ra-
kentavat tämän perinteen varaan. Vanhoja tulkintoja 
ei syrjäytetä, mutta monille asioille on annettu lisä-
merkityksiä uuden liiton näkökulmasta. Eräs tällainen 
ikivanha tapa on matsa-leivän piilottaminen. Pöydäl-
lä on kolme matsa-leipää päällekkäin ja tulkintam-
me mukaan niistä ylin kuvaa Jumalaa, keskimmäi-
nen Messiasta ja alin ihmisiä. Aterian alkupuoliskolla 
keskimmäinen, Jeesus-leipä (afikoman) vedetään 
esiin pinosta ja murretaan puoliksi. Toinen puolisko 
kääritään lautasliinaan ja piilotetaan. Myöhemmin il-
lalla aterian lopulla lapset saavat etsiä sen. Löytäjä 
palkitaan. Messiaanisen tulkinnan mukaan tämä ta-
pahtumasarja kuvaa Jeesuksen ristiinnaulitsemista, 
hautaan kätkemistä ja ylösnousemusta.

Aterian päätteeksi syödään afikoman, joka vanhan 
perinteen mukaan symboloi pääsiäisen virheetöntä 
uhrilammasta. Minun seurakunnassani vietämmekin 
lopuksi ehtoollista ja jaamme keskenämme tämän 
Jeesus-leivän palan.

Sanna Erelä (oik.) ja Margarita työssään Caspari-keskuksessa.
Kuva Heidi Tohmola

Matsa-leipiä. Kuva Sanna Erelä
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Samu oli jäänyt papan luokse leikkimään siksi aikaa, 
kun äiti ja isä ja pikkusisko lähtivät päiväkävelylle. Tai 
ei pikkusisko kävellyt, vaan nukkui vaunuissa.

Samu oli koonnut monet kerrat puisen autoradan 
olohuoneen lattialle, mutta nyt pappa oli ostanut li-
sää osia ja radasta sai vielä pidemmän. Tällaisesta 
rakentelusta Samu piti. Hän oli hyvä rakentamaan.

Kun Samu katsoi keinussa istuvaa pappaa, tämä 
näytti kovin surulliselta.

- Pappa, itketkö sinä?

- En minä itke, pappa vastasi hiljaa

- Mutta sinä näytät ihan surulliselta. Onko sinulla ikä-
vä mummia, Samu kysyi ja ojensi papalle pöydältä 
nenäliinan.

Pappa otti nenäliinan, pyyhki silmäkulmaansa ja sa-
noi vakavana: On minulla. Minulla on usein oikein 
kova ikävä mummia. Niin moni asia muuttui mummin 
kuolemassa.

- Mullakin on niiiiin ikävä mummia! Varsinkin mum-
min paistamia lettuja ja mansikkahilloa. Mummi oli 
tositosi hyvä letun paistaja, innostui Samu muistele-
maan.

- Mummi tekikin hyvää ruokaa. Mummille oli oikein 
juhlahetkiä, kun te pienet tulitte kylään. Silloin hän 
unohti kipeät polvet. Olitte vain te. Ja sitten kun te 
lähditte, niin mummi moneen kertaan vielä sanoi, 
että kyllä meillä on hienoja lapsenlapsia.

Samu nousi oikein seisomaan, ja lausui juhlallisesti: 
Niin me ollaankin hienoja!

- Mutta nyt ei ole enää mummia, joka paistaisi lettu-
ja. Eikä ole kaveria aamukahvipöydässä. Koti tuntuu 
jotenkin tyhjältä, jatkoi pappa hiljaisesti.

Samu tulee ihan papan eteen ja ottaa pappaa kädes-
tä kiinni.

- Mutta pappa, käymmehän me täällä.

- Niin käytte ja se on hieno asia, pappa sanoi hymyil-
len.

- Arvaa, pappa, missä me käytiin tänne tullessa?

Pappa, itketkö sinä!

- Varmaan karkkikaupassa, pappa ehdotti

- Eeeei… Me käytiin mummin haudalla. Äiti sytytti 
kynttilän mummin haudalle ja silloin äitikin vähän 
itki. Äiti sanoi, että silläkin oli mummia ikävä.

- Minäkin käyn usein siellä haudalla. Se lohduttaa 
minua. Haudalla voin muistella mummia ja sitä, että 
mummi on nyt taivaan kodissa. Mummi meni sinne 
edellä ja varmaan odottaa meitä, pappa kertoi rau-
hallisesti.

Nyt puhuttiin niin suurista asioista, että Samu kiipesi 
papan syliin. Siinä oli turvallisempi olo.

- Pappa, minua pelotti, kun mummia haudattiin. Tu-
leeko mummin kylmä siellä maan sisällä? Onko mum-
mi siellä yksin? Äiti sanoi, että mummi ei oikeasti ole 
siellä. Vain mummin kuoret, kertoi Samu vähän ky-
syvästi.

- Ei mummi ole haudassa. Mummi on Jumalan luona 
hyvässä turvassa. Eikä mummin jalat siellä ole enää 
kipeät. Taivaassa mummi ei enää tarvitse sitä ruu-
mista, mikä laskettiin hautaan.

Pappa piti Samusta kiinni kun Samu nousi papan sy-
liin seisomaan.

-Minä kyllä tarvitsen jalkojani, Samu sanoi innokkaa-
na.

- Sinä oletkin vielä nuori ja terve. Mutta kun tu-
let niin vanhaksi kuin pappa on nyt, niin sitten si-
nuakin voi kolottaa eri paikoista. Mummin jalko-
ja särki lähes joka ilta. Mummin kanssa monet 
kerrat puhuimme siitä, että Jumala antaa meil-
le kerran taivaassa uudet kädet ja jalat, sellaiset, 
joita ei enää särje. Niin hyvä Jumala meillä on. 
Samu kuunteli mietteliäänä, kun pappa puhui tai-
vaasta, Jumalan kodista.

Sitten Samu innostui muistelemaan äidin kertomaa 
asiaa.

- Äiti kertoi, että kerran, pienenä, lentokoneessa oli-
sin halunnut sukeltaa pilvien sekaan ja hyppiä nii-
den päällä. Olisi ollut kiva leikkiä enkeleiden kanssa. 
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- Mutta silloin äiti opetti, että ei pilvitaivas ole sama 
kuin Jumalan koti taivas. Mutta en minä vieläkään 
oikein ymmärrä, mikä se taivas on ja missä mummi 
nyt on, jatkoi Samu kyselemistään.

- En minäkään kaikkea ymmärrä, pappa sanoi. Mutta 
sen minä tiedän, että Jumala pitää mummista hyvää 
huolta. Jeesus vei mummin taivaaseen ja niin vie mi-
nutkin, kun minä kuolen.

- Pappa, et kai sinä kuole? Et saa kuolla! Minähän 
rakastan sinua. Samu otti pappaa oikein kovasti kau-
lasta kiinni.

- Niin minäkin sinua, pappa sanoi. Sinä olet minulle 
kovin rakas. Ja minä ajattelen niin, että siellä taivaas-
sa on vähän kuin meillä tässä nyt. Meillä on hyvä 
olla. Minä rakastan sinua ja sinä minua, pappa jatkoi 
keikuttaen Samua sylissään.

Samu laskeutui istumaan papan polvelle ja sanoi va-
kavana: Minusta on ihan tyhmää että ihmiset kuolee. 
Minä en ainakaan halua kuolla!

Pappa katsoi Samua suoraan silmiin. - Sinä olet vielä 
kovin nuori ja sinulla on paljon hienoja asioita edessä 
elämässä. Sinä menet ehkä joskus naimisiin…

- Hyii, pap - pa! Samusta ajatus tuntui ihan hassulta.

Mutta pappa jatkoi rauhallisesti: … ja saat ehkä lap-
sia ja kerran sinulla on niin hienoja lapsenlapsia kuin 
mitä minulla nyt on. Sinä ja Niina ja Emma ja Ville. 
Jumala antaa meille hyviä lahjoja. On minullekin an-
tanut. Ja niistä minä olen kiitollinen.

- Samu oikein innostui: Mummikin oli lahja! Olisi kyllä 
tosi kiva nähdä vielä mummia. Samalla Samu tähys-
teli ikkunasta taivaalle.

- Pappa, paistaakohan mummi minulle siellä taivaas-
sa sitten lettuja?

Papan silmissä ei enää näkynyt kyyneleitä. Samun 
kanssa voi jo keskustella asioista.

- Kyllä varmaan mummi paistaa sinulle lettuja tai-
vaassa. Ja tiedätkö mitä? Nyt me menemme paista-
maan lettuja. Sinä saat olla papan apuna. Varmaan 
äidille ja isällekin letut maittavat, kun he tulevat. 
Samu veti papan tuolista ja käsi kädessä he lähtivät 
keittiötä kohti.

- Sinä olet kyllä maailman paras pappa, sanoi Samu 
katsoen pappaa silmiin.

    Pekka Kiviranta

Kuva Eeva Takala-Lähteenmaa
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Kaikki lapset maan,
tulkaa laulamaan:
Vapahtaja nousi haudastaan,
Vapahtaja nousi haudastaan.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
Vapahtaja nousi haudastaan.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
Jeesus nousi haudastaan.

Kaikki lapset maan,
tulkaa laulamaan:
tänään ilojuhlaa vietetään,
tänään ilojuhlaa vietetään.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
tänään ilojuhlaa vietetään.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
tänään juhlaa vietetään.

Kaikki lapset maan,
tulkaa laulamaan:
kaikki kansat juhlaan kutsutaan,
kaikki kansat juhlaan kutsutaan.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
kaikki kansat juhlaan kutsutaan.
Mennään kertomaan
kaikkeen maailmaan:
kaikki juhlaan 
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Ratkaise ristikko

Tehtäviä ja laulu

Tehtävät laati Sofia Kivisaari28



Montako palmunoksaa löydät sivulta? Etsi oksiin piilotetut kirjaimet 
ja järjestä kirjaimet. Mikä sana muodostuu?

Oikeat vastaukset: 1. perhonen 2. enkeli 3. risti 4. kana 5. muna 6. lammas 7. sukka 8. tipu 9. kissa 10. tulitikut 11. kynttilä 12. hirvi 13. kynä. Palmusunnuntai, 14
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Perhekeskus toimii Maarian seura-
kunnan tiloissa. Seurakunnan kirk-
koherran Joona Toivasen mieles-
tä perhekeskus sopii erittäin hyvin 
seurakunnan tiloihin.
- Idea perhekeskuksesta palautuu 
vuosia taaksepäin. Meidän seura-
kuntamme on laaja käsittäen myös 
kuntia Tarton ympärillä. Monilla 

Tarton perhekeskus avattu

Tarton perhekeskus avat-
tiin juhlallisesti perjantai-
na 29.1.2016. Keskuksen 
toiminta käynnistyy heti 
helmikuun alusta. Keskuk-
sen työntekijöinä aloittavat 
keskuksen perustamista 
valmistellut Lea Saar ja 
uutena työntekijänä Signe 
Uustal.

alueilla oli ennakkoluuloja seura-
kuntaa kohtaan. Me kuitenkin ha-
lusimme välittää viestin siitä, että 
seurakunta on kaikkia ihmisiä var-
ten.
- Kun sitten saimme ELYn avustuk-
sella Lea Saaren työntekijäksem-
me, oli aika aloittaa työ näissä kun-
takeskuksissa. Lea solmi yhteyksiä, 
tapasi kuntien viranhaltijoita, teki 
työtä tunnetuksi. Työalaksi hah-
mottui diakonia ja perhetyö. Tä-
män luontainen jatko sitten on nyt 
perustettu perhekeskus.

Perhekeskuksen siunasi käyttöön 
piispa Joel Luhamets. Oman ter-
vehdyksensä avajaisiin toivat mm. 
Viron parlamentti, Tarton kaupunki, 
Tarton yliopisto. Myös suomalaiset 
työn tukijat toivat juhlaan oman 
tervehdyksensä.

Piispa Joel Luhamets siunasi tilat käyttöön. Vieressä kirkkoherra Joona Toivanen ja oviaukossa keskuksen uusi työntekijä Signe Uustal.

Piispa Joel Luhamets muisteli pu-
heessaan sitä, kuinka aikanaan 
joku kaupungin virkamies oli kysel-
lyt, miksi luterilainen kirkko ei tee 
perhetyötä. Nyt on vastattu myös 
tähän odotukseen.
- Perhe on se paikka, jossa me 
voimme olla oma itsemme, siellä 
on turvallista olla. Koti on myös las-
ten turvapaikka. Jos tämä turval-
lisuus murenee, jos koti muuttuu 
turvattomaksi, on se perheelle aina 
kriisi, mainitsi piispa puheessaan. 
Piispa käytti avioliitosta vertausku-
vaa, jossa kaksi paperia liimataan 
yhteen ja niistä tulee yksi paperi.
- Jos tulee ero, niin sen seurauk-
sena ei ole kahta ehyttä paperia, 
vaan aina on jotakin mennyt rikki. 
Perhekeskus on paikka, jossa näitä 
ihmisiä tahdotaan auttaa.
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- Raamatun sana on se lähde, jos-
ta saatte ammentaa voimia omaan 
työhönne, piispa rohkaisi uuden 
perhekeskuksen työntekijöitä.

Kansanedustaja Aivar Kokk toi Vi-
ron parlamentin (Riigikogu) terveh-
dyksen. Hän on sosiaalivaliokunnan 
puheenjohtaja (sotsiaalkomisjoni 
esimees).
- Perhe on yhteiskunnan tukipilari. 
Usein ajan puute aiheuttaa per-
heessä ongelmia, perhe ei saa riit-
tävästi huomiota, sanoi Aivar Kokk 
tervehdyksessään ja tästä muistu-
tuksena toi perhekeskukseen Riigi-
kogun leimalla varustetun seinäkel-
lon.

Kansanedustaja mainitsi terveh-
dyksessään useita kertoja sen, 
kuinka suuri merkitys on ollut suo-
malaisten ystävien tuella ja suunta-
si katseensa vieressä seisoneeseen 
Pia Ruotsalaan, jonka vastuulla 
perhekeskustyön kehittäminen Vi-
ron kirkossa on.
- Seurakuntakin on kuin suuri per-

he. Siellä myös murheet voidaan 
jakaa yhdessä. Ja toivottavasti teil-
lä työntekijöillä on aikaa kuunnella 
ja tukea, sanoi Kokk kelloa ojen-
taessaan.

Tarton apulaiskaupunginjohtaja 
Tiia Teppan toi perhekeskuksel-
le kukan muistuttamaan siitä, että 
avioliittokin tarvitsee huolenpitoa, 
niin kuin kukkakin.
- Te työntekijät olette tämän työn 
sisältä, te huomaatte ihmisen ja 
olette tukena.

Suomalaiset vieraat toivat terveh-
dyksenä torkkupeitot.
- Torkkupeitto on lämmin. Lämpöi-
sin ajatuksin me teitä ja työtänne 
ajattelemme. Me tahdomme ru-
koilla hyvältä Jumalalta viisautta ja 
taitoa teille kaikkiin tuleviin kohtaa-
misiin.
- Me tiedämme, että monella täältä 
apua hakevalla on kylmä sisimmäs-
sä. Kylmät tuulet ovat puhaltaneet 
vastaan ja elämä ei ole aina hy-
myillyt. Siksi rukoilemme, että tääl-

lä jokainen tulija voisi kokea sitä 
lämpöä, joka nousee ja kasvaa Ju-
malan rakkaudesta, Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen hyvyydestä. 
Siksi te jokainen täällä työtä tekevä 
tarvitsette itsekin sitä lämpöä, joka 
kasvaa Jumalan läheisyydestä, py-
sähtymisestä Jumalan edessä.

- Me tarvitsemme kiireisen päivän 
keskellä lepohetkiä. On hyvä het-
keksi kääriytyä lämpimän peiton si-
sään, sulkea silmät ja antaa mielen 
levätä.

- Jeesus sanoi seuraajilleen: Tulkaa 
minun luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. Minä annan 
teille levon (Matt. 11: 28), muistutti 
Pekka Kiviranta tuodessaan juh-
laan Olarin, Tuusulan ja Haminan 
seurakuntien sekä ELYn yhteisen 
lämpimän tervehdyksen.

Puheet ja tervehdykset Virosta Suomeksi 
tulkitsi Joona Toivanen, suomenkielisen pu-
heen viroksi käänsi ja puheen pitämisessä 
valmensi Malle Münter.

Vas. Lea Saar, kansanedustaja Aivar Kokk, Pia Ruotsala ja Lii Lilleoja sekä suomalaisten vieraiden ryhmä: Ulla Rosenqvist, Liisa Län-
smans (heillä torkkupeitot käsissä), Raita Hostikka ja Pekka Kiviranta. 

Kuvat Pekka Kiviranta
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Kun asiat lähtevät rullaamaan, - tai 
kun Jumalan aikataulu on täytty-
nyt, asiat hoituvat nopeasti. Niin 
tapahtui Tartossa. Uusi Viron kir-
kon perhekeskus aloitti toimintan-
sa tammikuussa 2016. Tähän Elyn 
ja Viron kirkon laajentuvaan ja 
vahvistuvaan yhteistyöhön liittyen 
pääsihteeri Antero Rasilainen ja 
hallituksemme jäsen Asta Uutela 
yhdessä Tuomo Uutelan kanssa 
kävivät vierailulla Virossa. Ja kuten 
aina, uutta oppimassa. Ely järjes-
tönä ei ole vain antamassa ja vie-
mässä apua Viroon, yhteistyömme 
on vuorovaikutusta, yhdessä teke-
mistä ja jakamista.

Matkallamme saimme vierailla Vi-
ron kirkon konsistorissa (- vastaa 
Suomen kirkkohallitusta). Arkki-
piispa Urmas Viilma oli varannut 

Kuvat Pia Ruotsala.

Tere tulemast Tartu!

Evankelinen lähetysyhdistys on tehnyt yhteistyötä Viron kirkon ja sen Lähetyskeskuksen kanssa 
vuodesta 2013 alkaen. Yhteistyössä Suomen Lähetysseuran lähetin Pia Ruotsalan ja Tarton Maa-
rian seurakunnan kirkkoherra Joona Toivasen kanssa aloitettiin vuosi sitten keskustelu työn laajen-
tamisesta ja Perhekeskuksen perustamisesta Tarttoon.

Vas. asessori Ove 
Sander, arkkipiis-
pa Urmas Viilma, 
perhetyön johtaja 
Pia Ruotsala ja 
pääsihteeri Antero 
Rasilainen.

meille reilusti aikaa. Iloitsimme sii-
tä, että halu tulla tutuiksi ja pyr-
kimys oppia tuntemaan yhteistyö-
kumppani oli molemminpuolinen.

Vierailun päätteeksi allekirjoitimme 
yhteistyösopimuksen Viron kirkon 
konsistorin kanssa. Allekirjoittaji-
na olivat konsistorin perhetyöstä 
vastaava asessori Ove Sander ja 
perhetyön johtaja Pia Ruotsala 
sekä pääsihteeri Antero Rasilainen. 
Ove Sander ihmetteli ääneen, mi-
ten näin nopeasti on saatu aikaan 
näin paljon. Viron kirkon perhetyö 
on vahvassa kasvussa ja se innos-
taa. Arkkipiispa Viilma kiinnitti pu-
heessaan huomion myös siihen, 
että Virossa perhetyö on luonnol-
linen osa kirkon työtä. Kirkkoon 
luotetaan perinteisiä arvoja tuke-
vana yhteisönä. Viilman mielestä 

onkin nähtävissä kirkon aseman 
vahvistuminen yhteiskunnallisena 
vaikuttajana erityisesti perhetyön 
vahvan profiilin nousun myötä.

Sopimuksen allekirjoituksen jäl-
keen pääsihteeri Rasilainen ojensi 
yhdistyksen lahjana arkkipiispalle 
lasisen Luther-sinetin. Arkkipiis-
pa oli lahjasta mielissään, onhan 
Luther sinetti Viron kirkon käyt-
tämä symboli ja se on sekä Viron 
luterilaisen kirkon että Evankelisen 
lähetysyhdistyksen elämän ydin. 
Pääsihteeri totesi: Ristin saarna 
kaiken keskuksessa, punainen väri 
on veren evankeliumi ja valkoi-
nen muistuttaa vanhurskaudesta 
ja puhtaudesta, jonka risti ja veri 
saavat aikaan. Taivaaseen pääs-
tään näissä merkeissä.



Vierailun päätteeksi allekirjoitettiin yhteistyösopimus 
Viron kirkon konsistorin kanssa. Allekirjoittajina olivat 
konsistorin perhetyöstä vastaava asessori Ove Sander ja 
perhetyön johtaja Pia Ruotsala sekä pääsihteeri Antero 
Rasilainen.

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen pääsihteeri Rasilainen 
ojensi yhdistyksen lahjana arkkipiispalle lasisen Luther-si-
netin. Arkkipiispa oli lahjasta mielissään, onhan Luther 
sinetti Viron kirkon käyttämä symboli.

Papas no Mamas-mieskuoro piti Hämeenlinnan 
kirkossa kynttilänpäivänä 31.1 konsertin Tarton 
perhekeskuksen työn tukemiseksi. Kuulemamme 
virret sekä negrospirituaalit oli sovittanut kuoron 
johtaja Juha Vintturi. Laulujen välissä Pekka Kivi-
ranta toi tuoreet terveiset Tartosta, perhekeskuk-
sen vihkimisjuhlasta.  Reilut 200 hengen konsert-
tiyleisö vakuuttui sekä oikeasta tuen kohteesta 
että virkistyksestä, minkä hyvä, sydämestä esitet-
ty laulu tarjoaa.

33



VASTAVIRTAAN

Pelon ja voimattomuuden
kierteessä
menetin kykyni toimia.

Arjen turvallinen rytmi
särkyi,
tuntien ketju kulki
hitaana vanana
silmieni editse.

 Putosin epätoteen.

Pimeys salpasi tahtoni,
mykkä hiljaisuus kohisi
ympärilläni lohdutonta
lauluaan.

 Varhaisen linnun
 merkkiääni varoitti
 turhasta tuskasta.  

Elämää ei voi hallita,
se hallitsee sinua.

 Vain rukous kulkee
 vastavirtaan.

Anneli Lähdesmäki

Kuva Eeva Takala-Lähteenmaa
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Elettiin nälkävuosia Kyrön vanhassa pitäjässä (nyk. 
Hämeenkyrö). Kuntakokousten pöytäkirjat vuosilta 
1866-68 kertovat karusti ajan kovuudesta:

- Vuodentulo todettiin seuraavaksi: ruis 4 jyvää, nisu 
6 jyvää, ohra 3 jyvää, kaura 6 jyvää, naurista 3 jy-
vää, perunasato keskinkertainen, mutta märkyydestä 
johtuen pilaantunut pahoin, humaloista jokseenkin 
katovuosi, pellavat kasvaneet hyvin, hamput samoin. 
Heinäsato hyvä, mutta epäedullisten heinäntekoil-
mojen vuoksi pilaantuvat ladossa. Niistä tulee kova 
puute kun osa jäi sitä paitsi tulvan alle. Viljan saanti 
ei riitä pitäjän väestölle. (30.9.1866)

- Kaitsijamiesten tulee tarkoin valvoen estää kerjuu-
retket ulkoseurakuntiin. (8.9.1867).

- Lapset päätettiin sijoittaa pitäjän taloihin elätettä-
väksi, jotta he eivät kulkisi kerjuulla. Sijoitusta järjes-
tämään ja lasten kohtelua valvomaan valittiin edus-
tajat eri puolille pitäjää. (28.12.1867)

Kirkko-ooppera

Huutolaistytön laulu

- Koska katovuosien aiheuttaman köyhyyden vuoksi 
ei pystytty suorittamaan kruununveroa ”päätti Kun-
takokous alamaisuudessaan rukoilla Hänen Keisaril-
liselta Majesteetiltansa, että tämän vuoden ulosteot 
Kruunuille saataisiin suorittaa viitenä tulevana vuote-
na”. (28.12.1867)

- Koska kaikkia lapsia ei saatu sijoitetuksi taloihin 
vaan heitä kulki edelleen kerjuulla, heidät sijoitettiin 
”vaivaishuoneessa elätettäväksi”. (26.1.1868) Vai-
vaishuoneen ruokana oli leipä ja silakka, mutta nyt 
”päätettiin lihasta, luista ja ohrajauhoista kerran päi-
vässä valmistaa keittoa, kullekin puolen tuoppia jaet-
tavaksi”. (26.1.1868)

- Tilat velvoitettiin toimittamaan varattomien vaina-
jien arkkuja manttaalinsa mukaan tarvittava määrä 
. ”Alle ½ manttaalin tilat lastenarkkuja, sitä suurem-
mat tilat aikuisten arkkuja”. (8.3.1868)

”Isättömät ja äidittömät kuin myös vialliset vaivais-
lapset päätettiin tarjota maksua vastaan koteihin 
hoidettavaksi…huutokaupalla vähimmän vaativalle” 
(30.8.1868)

”Huutolaistytön laulu” kertoo yhden perheen 
tarinan ja se on ajankohtainen myös tänään, 
kun pakolaiset liikkuvat rajoista välittämättä. 
Mikä on nyt meidän vastuumme? Pystymme-
kö toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmu-
kaisesti, kuten nälkävuosien aikana pystyt-
tiin?

Vaikka oopperan lähtökohta on synkkä ja 
koskettava, siinä on toivoa - ja se tuo lohtua. 
Sen kokivat myös oopperamme tytöt. Mutta 
heillekin avautunut mahdollisuus toi myös 
vastuuta. Siinäkö meidän toivomme?

Kauno Perkiömäki

Kuva Tapio Parkkinen
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Käsikirj. ja ohj. Tapio Parkkinen, musiikki ja sov. Pentti Tynkkynen ja Jukka Hovila. 
Pääosissa mm. Inga Sulin, Taisto Polvi, Flora Heinäsuo ja Oona Pätäri.

”... uneen tulevat kasvot valkeat, kädet anovat, silmät kuumeiset katsovat miestä, hän 
herää ja taas on yksi yö aamussa...”

Ensi-ilta 6.3. klo 14 Hämeenkyrön kirkossa

Esitykset ELY-tapahtumien yhteydessä:
- la 16.4. klo 15 ja 19 Tampereen Tuomiokirkossa
- la 18.6. klo 21 Lapuan Tuomiokirkossa

Tiedustelut ja varaukset:
Kauno Perkiömäki p. 050 554 2412 kauno.perkiomaki@gmail.com
Aune Hamadi p. 040 484 9361 aune.hamadi@heiskary.fi

Tervetuloa!

Kirkko-ooppera

HUUTOLAISTYTÖN LAULU

Katso muita esitysaikoja ja lisätietoa: www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi ja www.heiskary.fi

Ely-tapahtumien yhteydessä liput ryhmäalennuk-
sella. Lippuja ennakkoon Ely-tapahtumien tilaisuuksissa 
Tampereella ja Lapualla sekä esityspaikkakuntien liikkeissä.

Lauantai 16.4.

Klo 10 Tervetulokahvit

Klo 10.30 Alkuhartaus, Salla Häkkinen
Raamattuopetus: ”Risti, ainoa toivo”, Pekka 
Kiviranta. Lyhyitä rohkaisun sanoja, 
esimerkkejä todistajan tehtävästä.

Klo 12.15 Lounas

Klo 13 ELYn näköalat, Antero Rasilainen
Kysy - työntekijät vastaavat.

Klo 14 Kahvi

Klo 14.30 Vuosikokous

Klo 16.15 Kahvi

Klo 17 Iltamessu 
”Jätän kaikki taakkani ristin juurelle” Erja Kalpio

Sunnuntai 17.4.

Klo 10 Messu, liturgia Harri Luoma, saarna Pekka 
Kiviranta, urkuri Mika Sagulin, kanttori Kari Nousiai-
nen

Lounas

Klo 12.30 Päiväjuhla, raamattuopetus: ”Risti, ava-
tun taivaan varma merkki”, Olli Hallikainen. Puhe Val-
to Käkelä, Antero Rasilainen.

ELYn seminaari ja vuosikokous 
Tampereella Kalevan kirkolla 
16.-17.4.2016

”Me julistamme ristiinnaulittua Kristusta”
       (1Kor.1:23)

Juhlapaikkana Kalevan kirkko, Liisanpuisto 1.

La 16.4. Retki Etelä-Pohjanmaalta ELYn 
vuosijuhlaan Tampereelle. Ilmoittautumiset 
Sadulle p. 050 563 6079

Maan korvessa kulke-
vi-oopperan tekijöiltä 
koskettava kuvaus 
nälkävuosilta

Vuosijuhla-arpajaiset Elyn työn hyväksi
Arpavoitot tervetulleita (tuo Virpille).

Vuosijuhlilla Onnelliset vaeltajat 
Dvd 10 €   Cd 7,50 €    Yhteishintaan 15 €



Kaikenikäisten

-leiri Karstulassa 27.-29.6.2016
Aarrearkkuleiri isovanhemmille ja lapsenlapsille. Leirin järjestävät 
yhteistyössä Ely ja Karstulan Ev. Opisto. Elystä mukana mm. Satu 
Kivisaari ja Erja Kalpio sekä Pirjo ja Sakari ”Saku-vaari” Nurmesvii-
ta. Leirillä asutaan täysihoidossa, lauletaan, saunotaan ja uidaan, 
ollaan yhdessä, hiljennytään hartaushetkissä ja vietetään laatuai-
kaa isovanhempien ja lastenlasten kesken. Myös varamummot ja 
-papat ovat lämpimästi tervetulleita leirille!

Hinta
aikuisilta täysihoidossa 110 €/ma-ke, lapset 6-12v. 90 € ja alle 6v. 
70 €, sisaralennus -10 % leirin hinnasta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Satu Kivisaari 
satu.kivisaari@evankeliset.net tai p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto 
kansanopisto@keokarstula.fi tai p. (014) 5252 200
Ilmoittautumiset 8.6.2016 mennessä.

Elämää
Laulua, lepoa, liikuntaa, 
leikkiä, luovuutta...
Ystävyyttä ja yhdessäoloa

Huom! Muistathan varata ajoissa majoituksesi  
ELYn kesäjuhlia varten Lapualta. Samaan aikaan 
Etelä-Pohjanmaalla liikkeellä muidenkin kesäjuh-
lien juhlavieraita, joten majoituspaikkoja viedään 
jo nyt!

Lisätietoja juhlista sekä majoituspaikoista 
www. evankeliset.net ja  
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

Jumala kuulee – on juhlien teema. Tätä aihet-
ta käsitellään mm. Raamattutunneilla, joita 
juhlilla pitävät emerituspiispa Jorma Laula-
ja ja Kokkolan suom. seurakunnan sairaala-
pastori Matti Aho. Lähettivieraita saamme 
Itävallasta, Eeva ja Jari Vähäsarjan, jotka 
työskentelevät Medialähetystyö Sanansaatta-
jien lähetteinä sekä Virosta, Suomen Lähe-
tysseuran lähetit, Pia ja Tero Ruotsalan.

Virranniemen pihapiirissä sijaitsee lasten 
kirkko, jossa vietetään juhlien aikana lasten 
hartaushetkiä Pekka-papin kanssa. Seura-
kunnan lastenohjaajat ovat suunnitelleet 
lapsille ohjelmaa mm. Pikkuväen messu 
ja Urkusatu. Juhlille halutaankin erityisesti 
kutsua lapsia yhdessä vanhempien ja isovan-
hempien kanssa.

Lapuan tuomiokirkko tunnetaan komeista 
uruistaan, niistä pääsemme kaikki nautti-
maan urkuri Marko Koskisen urkukonser-
tissa perjantai-iltana. Useita kuoroja esiintyy 
kanttori Riitta Jukkolan johtamana juhli-
en eri tilaisuuksissa. Huutolaistytön lau-
lu, esitetään tuomiokirkossa lauantai-iltana. 
Oopperan käsikirjoitus ja ohjaus, Tapio Park-
kinen.
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista

Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen

tapahtumakalenteria
varten

ely@evankeliset.net
tai

p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Huom!
Tapahtumailmoitukset

seuraavaan Elysanomat-leh-
teen 10.5.2016
mennessä, kiitos.

Elysanomat 3 - kesälehti, 
ilmestyy n. 27.5.2016

Maaliskuussa
La 19.3. Jyväskylä, Halssilan 
srk-keskus kirkko (Kärpänkuja 5), klo 
13 alk. Israel-päivä. Erja Kalpio

Su 20.3.
- Valkeala, kirkko (Kalevantie 14), 
klo 10 messu, lit. srkn pappi, saarna 
Antero Rasilainen. Siionin Kannel-seu-
rat, Rasilainen.
- Tampere, Linnainmaan srk-keskus, 
klo 12 messu ja lauluseurat. Pekka Ki-
viranta, Anneli ja Kari Lähdesmäki.
- Lohja (Takasenkatu 33), Vesa Vää-
täisen 70v syntymäpäiväseurat. An-
tero Rasilainen
- Laukaa, Toivonkeidas, klo 17 Is-
rael-ilta. Erja Kalpio, Anki Hypen.
Ma 21.3.
- Kurikka, srk-keskus, klo 13 Siionin 
Kannel-seurat. Sirpa Keski-Antila
- Tuulos, srk-keskus (Pappilantie 15), 
klo 18 Hiljaisen viikon ilta Sanan ää-
rellä. Khra Petri Laine, Katajat.

Ti 22.3. Lapua, Tiistenjoen kirkko 
(Pappilantie 10), klo 10 Laulaen pää-
siäiseen. Tiistenjoen koululaiset ja 
opettajat, Ulla Latomäki, kanttori Riit-
ta Jukkola, Satu Kivisaari.

Ke 23.3.
- Alahärmä, Hakojärven koulu, klo 
9 Laula kanssani-tilaisuus. Hakolan 
koululaiset, opettajat, Satu Kivisaari, 
Irma Palomäki.
- Alahärmä, Voltin koulu, klo 11.30 
Laula kanssani-tilaisuus. Voltin koulu-
laiset, opettajat, Satu Kivisaari, Irma 
Palomäki.

To 24.3. Alahärmä, kirkko, klo 11.30 
Laula kanssani-tilaisuus. Kirkonkylän 
koululaiset, opettajat, Jaakko Linko, 
Satu Kivisaari, Irma Palomäki.

Pe 25.3. (pitkäperjantai)
- Kannusjärvi, koulu (Keskikyläntie 
233), klo 10 maakirkko ja ristinjuhla, 
lit. srkn pappi, kanttori, saarna Pekka 
Kiviranta. Ristinjuhlassa Pirkko Tulo-
kas, Kiviranta, srkn pappi.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 14 maak. 
Ristinjuhla. Emerituspiispa Jorma 

Laulaja, Ville Järvinen, Satu Kivisaari,  
HYn kuoro, kanttori Tea Polso, juonto 
Salme Rinta-Komsi.
- Hamina, Kannusjärvi (Näkintie 
387), klo 16 Pitkäperjantain lauluhetki 
Osmo Näkillä. Pekka Kiviranta

Ma 28.3. (2. pääsiäispäivä)
- Anjalankoski, Myllykosken kirkko 
(Myllykoskentie 5), klo 10 Elyn kirk-
kopyhä ja lauluseurat, lit. Eija Murto, 
saarna Pekka Kiviranta. Pääsiäisajan 
kauneimmat Siionin Kanteleen laulut, 
Kiviranta, Murto.
- Kerimäki, talvikirkko, klo 16 Ylis-
tysmessu.
- Koria, kirkko (Alakouluntie 23), klo 
15 pääsiäisajan kauneimmat Siionin 
Kanteleen laulut, Pekka Kiviranta.
- Evijärvi, kirkko, klo 19 Siionin Kan-
nel-messu, lit. Aki Paavola, saarna 
Matti Aho, kanttori Aira Kentala. Klo 
18 kahvit ja arpajaiset.

Ti 29.3. Alavus, srk-talo (Kirkkotie 
7), klo 13 Siionin Kannel-seurat. Aulis 
Harju, Satu Kivisaari.

Huhtikuussa
Matka Hetan Kodalle Enontekiölle 
2.-9.4.

Su 3.4. Juva, kirkko ja srk-talo, klo 
10 Elyn kirkkopyhä. Erja Kalpio

Ma 4.4. Kurikka, srk-keskus, klo 13 
Siionin Kannel-seurat. Raimo Mäki

Ti 5.4.
- Juva, srk-talo, klo 18 Raamattulu-
ento käskyistä, 7. käsky. Erja Kalpio
- Riihimäki, klo 18 Siionin Kan-
nel-seurat. Erkki Helle

To 7.4. Sulkava, srk-talo, klo 18.30 
Raamattuluento käskyistä, 8. käsky. 
Erja Kalpio

Su 10.4.
- Lappeenranta, kirkko, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä. Erja Kalpio, Reijo Moila-
nen.
- Hämeenlinna, keskussrk-talo, klo 
11.30 Siionin Kannel-seurat. Kirs-
ti Ijäs, Pekka Keränen, säestys Jussi 
Kataja.

- Koria, kirkko (Alakouluntie 23), klo 
15 Siionin Kannel-seurat. Antero Ra-
silainen
- Ylöjärvi, Pappilan Perhetalo (Loi-
lantie 3-5), klo 15 Siionin Kannel-seu-
rat. Srksta pappi ja kanttori.

Ma 11.4. Enonkoski, klo 18 Is-
rael-ilta.

To 14.4. Kauhajoki, srk-keskus, klo 
13 Siionin Kannel-seurat. Ilkka Tuik-
kala, Sirpa Keski-Antila.

Pe 15.4. Kokkola, Lähetyssoppi 
(Läntinen kirkkokatu 19), klo 10-14, 
vastuuvuorossa Elyn ystävät.

La-Su 16.-17.4. Elyn 8v-juhla, semi-
naari ja vuosikokous Tampereella Ka-
levan kirkolla. Ks. ohjelma s. 36.

Ma 18.4. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin Kannel-seurat. Sirpa Kes-
ki-Antila.

Su 24.4.
- Jalasjärvi, kirkko ja srk-talo, klo 
10-14 Elyn kirkkopyhä, saarna Pekka 
Kiviranta.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Siio-
nin Kannel-seurat. Pekka Kiviranta, 
srkn pappi ja kanttori, Törnävä-kvar-
tetti.
- Riihimäki (Lapinkatu 15 A), klo 16 
Pertinpäiväseurat Ruposella. Sirpa Vi-
herä, Veikko Pöyhönen.
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Ti 26.4. Alavus, srk-talo, klo 13 Siio-
nin Kannel-seurat. Raimo Mäki, Satu 
Kivisaari

To 28.4. Kokkola, Lähetyssoppi, klo 
10-14, vastuuvuorossa Elyn ystävät. 
Laulu- ja hartaushetki klo 12, Satu 
Kivisaari.

Pe 29.4. Lapua, srk-talo, klo 17-20 
Elyn ja Krsn vappumyyjäiset. Klo 18 
seurat alasalissa, Ulla Latomäki, Satu 
Kivisaari, Krsn puhuja, Elyset-kuoro.

Toukokuussa
Su 1.5.
- Valtimo, srk-talo, klo 18 Lauletaan 
yhdessä-tilaisuus. Terveiset Venäjältä 
tuo laulujen ja kahvittelun lomassa 
Raili Mäkitalo.
- Simpele, klo 10 Elyn kirkkopyhä.

Ti 3.5. Riihimäki, klo 18 Siionin 
Kannel-seurat. Tanja Koskela

Ke 4.5. Teuva, srk-talo, klo 19 Siio-
nin Kannel-seurat. Satu Kivisaari

To 5.5. (Helatorstai)
- Elimäki, kirkko, klo 10 Elyn kirkko-
pyhä ja päiväjuhla, saarna Pekka Ki-
viranta. Juhlassa Kiviranta, srkn työn-
tekijöitä.
- Hämeenlinna, kirkko (Kirkkorin-
ne), klo 10 Helatorstain messu ja juh-
la, saarna Kyllikki Tiensuu. Juhlassa 
Antero Rasilainen, Tiensuu.

Su 8.5. Tampere, Toivon portti-srk 
klo 16.

Ke 11.5.
- Kokkola, Lähetyssoppi, klo 10-14, 
vastuuvuorossa Elyn ystävät.
- Koskenkorva, srk-talo (Vanhatie 
1), klo 18 Siionin Kannel-seurat. Sir-
pa Keski-Antila, Satu Kivisaari, Paavo 
Kujala laulu.

To 12.5.
- Kauhajoki, srk-keskus, klo 13 Siio-
nin Kannel-seurat. Satu Kivisaari, Ilk-
ka Tuikkala.
- Sulkava, klo 18.30 Raamattuluento 
käskyistä. Erja Kalpio

Su 15.5.
- Lohtaja, Ohtakari. Sanaa, siikaa ja 
säveltä - Retki Pookinmajalle. Ilmoit-
tautumiset Sadulle 050 563 6079.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Siio-
nin Kannel-seurat. Sointu-Sisko Parvi-
ainen
- Tampere, Kaukajärven srk-keskus, 
klo 18 Lauluseurat. Maria ja Paavo 
Pitkäranta

Ma 16.5. Kouvola, klo 18 Israel-ilta.

Ti 17.5.
- Jalasjärvi, srk-talo, klo 18 Elyn ja 
HYn seurat. Leo L. Norja, Aija Nieme-
lä.
- Juva, klo 18 Raamattuluento käs-
kyistä.

To 19.5. Savonlinna, Vapaakirkko, 
klo 19 Israel-ilta.

Su 22.5. Seinäjoki, Törnävän kirk-
ko, klo 18 Siionin Kannel-messu, saar-
na Satu Kivisaari, Paavo Kujala laulu, 
Elyset-kuoro.

Ke 25.5. Lapua, srk-talo, klo 18 
Juhlaseurat, Matti Salomäki, Ulla La-
tomäki, Satu Kivisaari, kanttori Riitta 
Jukkola.

To 26.5.
- Ylihärmä, srk-talo, klo 18 Elyn ja 
HYn seurat. Satu Linko, Satu Kivisaari.
- Sulkava, klo 18.30 Viikkomessu.

La 28.5. Salo, Pertteli (Somerontie 
715), klo 16 Mökkiseurat Ulla Vir-
taperkon mökillä. Martti Santakari, 
Pentti Virtaperko.

Ma 30.5. Kokkola, Lähetyssoppi, 
klo 10-14, vastuuvuorossa Elyn ystä-
vät.

Ti 31.5. Alavus, srk-talo, klo 13 Siio-
nin Kannel-seurat. Satu Kivisaari

Kesäkuussa
Ti 7.6. Kokkola, Lähetyssoppi, klo 
10-14, vastuuvuorossa Elyn ystävät.

Pe 10.6. Alahärmä, Ruskoranta 
(Haaruskankaantie 216), klo 11-17 
Isovanhempi-lapsenlapsi päivä. Il-
moittautumiset Sadulle 050 563 6079.

Pe-Su 10.-12.6. Ruokolahti, Jaak-
kiman opisto, Heprealaisten tanssien 
leiri.

Su 12.6. Ilmajoki, Myllylampi (Lah-
dentie 152), klo 13 Seurat.

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Ystävyysseurakuntamatka Vienan Kemiin

Lähde Solovetskin luostarisaarelle 3.-9.8.2016
Vienan laulumaita, sotahistoriaa, maitovalaita, ortodoksiaa, Inkerin kirkon arkipäivää ym. Lähde todella moni-
puoliselle, sisältörikkaalle ja hyvin opastetulle matkalle Vienan Karjalaan, Kizhin ja Solovetskin saarille ym...

Matkalla mukana Elystä pääsihteeri Antero Rasilainen
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Mäenpää p. 040 513 0861, hannu.maenpaa@evl.fi

Alustavaan hintaan 980 eur/2hh sisältyy:
• ohjelman mukaiset juna- ja bussikuljetukset tilausbussilla, laivamatkat
• majoitus ohjelman mukaisissa hotelleissa kahden hengen huoneissa (1 hh-lisä 100 eur.)
• ohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit, puolihoito
• monipuoliset opas- ja matkanjohtajapalvelut matkan ajan
Katso alustava ohjelma: www.evankeliset.net

Hintaan ei kuulu viisumi! Viisumin voi tilata osoitteesta: www.venajanviisumikeskus.fi

Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri
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Tältä pieneltä planeetalta
minä lähden
kun haetaan.
Pilvenpiirtäjät käyvät
mataliksi
ja lammikoiksi meret.
Läpikuultava kulta
sekoittuu sineen
ja valo on
enkelinsiipiä täynnä.

Kotimatka on laulu,
kantava sopraano,
yhä korkeampi,
ja täysin voimin
soittavat galaksien ääret.

Ja sitten
yhtäkkiä näen:
tässä on Aurinko,
ylösnoussut
elämän antaja,
minun Vapahtajani.

Ääretön rakkaus
tulvahtaa ylitseni.
Minä kiitän ja ylistän,
lankean polvilleni.

Eeva Takala-Lähteenmaa


