Korona-ajan kuulumisia
Nämä sivut on toimittanut Sotkamon seurakunta.

Iloista Pääsiäistä!

Läpi lukkojenkin!

T

ämä pääsiäiseen valmistuminen on tapahtunut ahdistuksen
ja rajoitusten keskellä. Vaikkei meillä täällä Kainuussa rajoitustoimet olekaan kireimmillään, päänsisäisesti olemme
monin tavoin rajoitettuja. Ahdistus ja murhemieli ovat pinnalla.
Miten mieli tästä siirtyisi pääsiäisen iloon?
Joskus sanotaan, että luterilaisuus keskittyy kristikunnan suurista
juhlista hiljaisen viikon tapahtumiin ja pitkäperjantaihin. Ikään
kuin emme uskaltaisi liittyä pääsiäisaamun iloon. Riemun ja ilon
näyttäminen lienee muutoinkin ollut kulttuurissamme vaikea
asia. Olemme pitäneet pitkään kiinni lausahduksesta ”itku pitkästä ilosta”. Kirkossakin on pääsiäisen iloa julistettu naama peruslukemilla, ikään kuin ilo jotenkin katoaisi, jos se saisi näkyä.
Muutos asenteessa on kuitenkin jo vallannut alaa. Yhä useammin
meilläkin pääsiäisjuhlinta on iloista ja riemullista. Jeesuksen nouseminen kuolleista kuuluu etualalle, risti sen taustaksi. Tyhjä risti
ja tyhjä hauta kertovat ylösnousemuksesta. Mikään ei kyennyt
pidättelemään Kristusta, ei edes haudan suulle laitettu suuri kivi.
Kristus nousi ylös kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti. Tällä
on merkitystä. Vaikka inhimillinen elämämme päättyy, jotain
suurta ja hyvää on edessä. Kerran me kanssakuolevaiset kohtaamme elävän Vapahtajan ja heräämme kuoleman unesta.
Pääsiäiselle on erityinen tarve juuri nyt, jolloin ihmiskunta
taistelee pandemiaa vastaan. Pääsiäisenä valo voittaa pimeyden,
ilo voittaa surun. Pääsiäinen on kristikunnan merkittävin juhla,
koska se kannattelee toivoa ja auttaa jaksamaan. Pääsiäisen ilo
vahvistakoon kärsivällisyyttämme ja rohkaiskoon katsomaan
luottavaisesti tulevaisuuteen. Yhdessä me selviämme tulevaisuuteen, jossa me voimme katsoa taas toisiamme kasvoista kasvoihin.
Iloista pääsiäistä!

2.
Kuka tuskaani hiljaa koskettaa?
Kuka tuskaani hiljaa koskettaa?
Läpi lukkojenkin
Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.

Halusin valita tähän lehteen virreksi virren 104 Pilvimuurista valo välähtää, koska nyt on aika, jolloin olemme aivan
kuin lukkojen takana. Monet meistä ovat paljon kotona.
Kirkon ovet ovat välillä olleet konkreettisestikin lukossa.
Mutta Jeesus tuli sinnekin, missä opetuslapset lukkojen takana pelkäsivät, miten heidän käy. Ja Jeesus tulee meidänkin koteihimme ja sydämiimme. Mitä me pelkäämmekin,
sanoma on tämä: ”Älkää pelätkö! Rauha teille. Minä nousin
kuolleista ja sovitin syntinne. Ole vapaa, ole iloinen! Taivas
on sinulle auki!” Pilvimuurista valo välähtää. Jeesus sanoo:
”Minä olen maailman valo.”
”Se joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on
elämän valo.”(Joh.8:12) Sinun sielusi huoneeseen siilautuu
valonsäde ja sinä saat olla turvassa, Jeesus on sinun kanssasi. Siunattua Pääsiäistä!

– Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla
ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa
maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstänne saaman palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua,
niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin
te saatte elää!

Sotkamon seurakunnan tapahtumia

– Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla
liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille.

To 1.4. klo 18 Kiirastorstain messu Sotkamon kirkossa,
Lankinen, Lukkari-Syrjäniemi, Saastamoinen, mukana naiskuoro. Ilmoittautuminen tekstiviestillä Antti Lankiselle.

Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä
avuksi, kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä
ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo,
sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen
anteeksiantonsa on runsas. (Jes.55: 1-3, 6,7)

Pe 2.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus Sotkamon
kirkossa, Saastamoinen, Lukkari-Syrjäniemi.
Su 4.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu Sotkamon kirkossa,
Niinivaara, Lukkari-Syrjäniemi, Saastamoinen, mukana
pieni kuoro. Ilmoittautuminen tekstiviestillä Maria Niinivaaralle (p. 044 722 0458) pe 2.4. mennessä.

Ke 14.4. klo 18 Sana ja ehtoollinen Vuokatin kirkossa.
To 15.4. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen tekstiviestillä Antti Lankiselle (p. 050 368 3778).

Hautapolkua kuljen
itkien, ikävöiden.
Kuulen lintujen laulua
ja kappelin kellojen hiljaista sointia.
Hautakummulla palavat kynttilät kertovat
Kristusvalosta - ylösnousemuksen valosta
ja punaiset ruusut Kristuksen viidestä haavasta,
meidän puolestamme.
Jeesus Kristus,
sinun lävistetyt kätesi siunatkoon
ja lohduttakoon meitä tänäänkin
iankaikkisen elämän toivolla.
Sinä, Jeesus Kristus,
elämämme toivo
ja koko maailman toivo.

Su 18.4. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa, Saastamoinen, Partanen, mukana Jyri
Laitila, huilu ja Sanni Lehikoinen, viulu.

Riitta Kormilainen

Ma 5.4. klo 10 2. pääsiäispäivän messu Sotkamon kirkossa,
Lankinen, Partanen, mukana Anita Ortju, laulu.
Ke 7.4. klo 18 Sana ja ehtoollinen Vuokatin kirkossa.
To 8.4. klo 18 Rukoustorstai Vuokatin kirkossa.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen tekstiviestillä Antti Lankiselle (p. 050 368 3778).
Pe 9.4. klo 14 Virsihetki toivevirsien äärellä. Livelähetys seurakunnan facebooksivulla. Lähetä virsitoiveesi Aliisalle tekstiviestillä p. 044 710 1573 ja lyhyt perustelu toiveellesi.
Su 11.4. klo 10 Perhemessu Sotkamon kirkossa, Niinivaara, Lukkari-Syrjäniemi.

To 22.4. Matkamiehen messu (vain striimattuna seurakunnan facebook-sivulla).
Su 25.4. klo 10 Messu Sotkamon kirkossa, Kuja-Kanto, Lukkari-Syrjäniemi.
Sotkamon kirkon jumalanpalveluksiin voi osallistua myös striimin kautta
facebook-sivulla (www.facebook.com/sotkamonseurakunta). Jumalanpalvelukset
ovat katsottavissa kahden viikon ajan (www.facebook.com/sotkamonseurakunta/
videos).
Vuokatin kirkon sanat ovat katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla
(https://www.youtube.com/channel/UCmxujYX74rperJWBBBTZsrA/featured)
www.sotkamonseurakunta.fi

3.
Mistä riitaamme hymy leviää?
Mistä riitaamme hymy leviää?
Läpi lukkojenkin
Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.
4.
Alas syntiimme armo kumartuu.
Alas syntiimme armo kumartuu.
Läpi lukkojenkin
Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.
5.
Pyhä Henki luo juhlan sydämiin.
Pyhä Henki luo juhlan sydämiin.
Läpi lukkojenkin
Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.

Kanttori Aliisa Lukkari-Syrjäniemi

Ote Raamatun lukukappaleesta
pääsiäisyönä

Juhani Saastamoinen
Sotkamon kirkkoherra

1.
Pilvimuurista valo välähtää.
Pilvimuurista valo välähtää.
Läpi lukkojenkin
Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.

Paastorukous
Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja
turhanpuhumisen henki. Anna minulle, sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni
tuomitsisi, sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti. Amen.
(Efraim Syyrialainen)

Pääsiäisrukous
Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä. Me kiitämme
ja ylistämme sinua siitä, että olet kuolleista herättänyt
ainokaisen Poikasi ja tehnyt hänet synnin ja kuoleman
voittajaksi. Herra Jeesus, Elämän Ruhtinas. Suo meidän
ylösnousemisesi voimassa nousta synnin vallasta ja
vaeltaa uudessa elämässä. Anna meille elävä toivo. Tule
luoksemme, niin kuin tulit ensimmäisten opetuslastesi
luo, ja anna meille rauhasi.
Pidä meidät tässä rauhassa loppuun asti ja anna meidän
kuolemankin hetkellä tuntea, että sinä olet ylösnousemus ja elämä. Suo meidän riemuitsevassa seurakunnassa veisata sinun ylistystäsi iankaikkisesti. Amen.
(ev.lut. rukouskirja)

Pääsiäisenä
Herrani Kristus, ylösnousemuksellasi olet voittanut ja
tallannut jalkoihisi sen, mikä erottaa minun sinusta.
Miksi pelkäisin ja kauhistuisin, miksi ei sydämeni olisi
rohkea ja iloinen?
(Martti Luther)

Tekstiviestillä kirkkoon
Kahtena pääsiäisajan kirkollisena juhlapäivänä kirkkoon
on ilmoittautuminen tekstiviestillä, kiirastorstain kirkkoon Antti Lankiselle (050 3683778) ja pääsiäiskirkkoon
sunnuntaina Maria Niinivaaralle (044 7220458). Käytäntö
on kokoontumisrajoitusten tähden. Pääsiäiskirkkoon ilmoittautuminen on viimeistään perjantaina, kiirastorstain
messun tilannetta voi kysyä vielä torstaina.

Seurakunta kokoontuu Sotkamon kirkossa myös pitkäperjantaina ja maanantaina 2. pääsiäispäivänä. Kaikki jumalanpalvelukset ovat nähtävissä seurakunnan Facebook
-sivuilla (www.facebook.com/sotkamonseurakunta) ja
kahden viikon ajan osoitteessa (www.facebook.com/sotkamonseurakunta/videos).
Antti Lankinen

Etiopialaista pääsiäisen viettoa
Pääsiäinen on suuri juhla Etiopian orientaalisille kristityille.
Koptikirkkona tunnettu mutta nykyisin riippumaton Etiopian
ortodoksikirkko on hyvin vanha. Maan asukkaat kääntyivät kristinuskoon kuninkaan myötä jo aivan 400-luvun alussa. Nykyisin
Etiopian väestöstä noin 45 % on ortodoksikristittyjä, 18 % protestantteja, 7 % katolisia ja vajaa kolmannes muslimeja. Etiopialaisten pääsiäisperinteet ovat hyvin vanhat.
Etiopian ortodoksit pyrkivät pitämään ennen pääsiäistä 55 päivän
mittaisen paaston. Maan yhteensä 300 luostarissa paasto on ehdoton, mutta myös tavallisen väestön keskuudessa paastotraditio
on vahva. Paastonaikana pidättäydytään kaikkien eläinperäisten
tuotteiden nauttimisesta. Jotkut syövät silloin kuitenkin kalaa.
Tärkeämpää on kuitenkin paaston hengellinen ulottuvuus; ihmisten on aivan erityisesti paaston aikana vältettävä esimerkiksi
pahan puhumista toisesta ihmisestä. Paasto on kilvoittelua.
Sitten koittaa pääsiäinen, suuri juhla. Jo pääsiäisyönä ennen aamunkoittoa kokoonnutaan perheitten ja ystävien kanssa yhteiseen pääsiäispöytään. Tarjolla on erityistä leipää, naudan lihaa

tai kanaa, lammasta, kananmunia kasvisten ja juuresten kanssa
perheen varallisuudesta ja mahdollisuuksista riippuen. Juhlat
kestävät pitkään. Kirkkojen pihamaille on pystytetty katoksia ja
ruokailupöytiä, joille katetaan pääsiäisateria myös kodittomia ja
varattomia ihmisiä varten.
Pääsiäispöydässä on yksi suuri, yhteinen lautanen. Yhteys ihmisten välillä onkin siinä kulttuurissa tärkeää. Ihmiset kokoontuvat
yhteen pitkienkin matkojen takaa ja juhlakausi kestää kokonaisen kuukauden kevääseen asti. Uskon ilo purkautuu rakkautena
ihmisten välillä.
Raamatussa puhutaan ”rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan” ja
rakkauden kuningaskäsky velvoittaa meitä rakkauteen kaikkia
kohtaan. Ehkä on niin, että pääsiäisen juhlinta etiopialaiseen tapaan voisi auttaa meitä näkemään ihmisessä sen lähimmäisen,
joka on annettu meille rinnalla kulkijaksi.
Piispa on saanut vierelleen häntä avustavia henkilöitä.
Etiopialainen nahkatyö.

Antti Lankinen

Matkalla pääsiäisen iloon!
- Äiti, äiti, minä näin Jeesuksen. Hän ratsasti Jerusalemiin aasilla.
Ihmiset heiluttivat palmunoksia ja heittivät viittojaan tielle huutaen Hoosianna! Minäkin huusin. Olisi kiva tavata Jeesus uudelleen,
hihkui Joel innoissaan.
Äiti hymyili ja halasi poikaansa.
-Jeesus on ihmeellinen. Sinulla on kotitöitä tehtävänä. Tule auttamaan.
-Kyllä äiti. Tiedätkö, fariseukset ja kirjanoppineet eivät tykkää
Jeesuksesta. He sanoivat, että Jeesus on villitsijä. Hänestä pitää
päästä eroon.
Muutaman päivän päästä Joel tapasi ystävänsä Jeremian.
- Joel, tiedätkö, Jeesus tulee meille syömään pääsiäisateriaa.
-Teillekö? Saanko minäkin tulla teille? Haluan tavata Jeesuksen
uudelleen.
Joelia jännitti. Hän hiippaili Jeremian kotiin. Jeremia oli häntä
vastassa ovella. Joel kuuli puhetta yläkerrasta. He kiipesivät yläkertaan.
Joel ja Jeremia istahtivat huoneen nurkkaan. Joel laski, että Jeesuksen ystäviä oli 12. Yhtäkkiä Joel tönäisi Jeremiaa ja kuiskasi:
-Katso, mitä Jeesus tekee! Hän pesee ystäviensä jalat. Miksi teidän
palvelija ei tee tuota?
- Shh…hän sanoo jotain.
-Rakastakaa toinen toistanne. Palvelkaa toisianne. Siitä ystäväni
tunnetaan, että he rakastavat ja palvelevat toisiaan.
Eikä siinä kaikki. Jeesus siunasi
leivän ja mursi siitä palasen kullekin ystävälleen ja sanoi:
-Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestä
annetaan. Muistakaa minua ja minun kuolemaani.
Jeesus kiitti ja antoi tilkkasen viiniä jokaiselle ystävälleen ja sanoi:
-Ottakaa ja juokaa tästä te kaikki.
Tämä on minun vereni, joka teidän edestä vuodatetaan. Muistakaa minua ja minun kuolemaani.
Joel tönäisi Jeremiaa.
- Kuoleeko Jeesus? Hän on vielä
nuori. Ei hän saa kuolla vielä.
-Joel, miksi hänen ystävänsä lähti

teeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Isä, sinun käsiisi minä
annan henkeni.”
Jeesus kuoli. Pojat näkivät Jeesuksen äidin. Hän itki. Jeesuksen
ystävä, Johannes, piti huolta hänestä. Pojat menivät lähemmäksi.
Sadanpäämies sanoi: ”Totisesti tämä oli Jumalan Poika.”

Tyhjä hauta pääsiäisvaelluksella.

kesken aterian?
-Etkö, kuullut, kun Jeesus sanoi, että yksi heistä pettäisi hänet.
Ehkä se oli juuri tuo mies. Kuinka hän saattoi tehdä niin?
Vieraat poistuivat salista ja lähtivät Getsemanen puutarhaan. Pojat tiesivät, etteivät he voineet lähteä enää niin myöhällä katsomaan mitä tapahtuisi. Heitä harmitti.
-Hyvää yötä. Nähdään.
Perjantain valjettua pojat lähtivät ottamaan selvää, mitä oli tapahtunut. He kuulivat ihmisten puhuvan, että Jeesus oli vangittu Getsemanessa. Juudas-niminen ystävä, oli vienyt sotilaat puutarhaan.
Pilatus tuomitsi Jeesuksen Golgatalle ristiinnaulittavaksi.
Pojat eivät olleet uskoa korviaan. Ei Jeesus ollut paha. Hän paransi, oli kaikkien ystävä, kertoi Taivaan Isästä. Pojat huomasivat,
että jotkut itkivät surusta. Jotkut olivat riemuissaan - he uskoivat
päässeensä eroon tuosta villitsijästä.

Pojat odottivat viikon ensimmäistä aamua. He hiippailivat puutarhaa kohti. Samaan paikkaan oli menossa naisia. He olivat menossa
voitelemaan Jeesuksen ruumiin hyväntuoksuisilla voiteilla.
Yhtäkkiä naiset pudottivat korinsa maahan ja juoksivat haudalle.
Haudan suulla ei ollut kiveä. He kurkistivat hautaan.
Pojat näkivät kirkasta valoa haudasta. He kuulivat jonkun puhuvan: ”Älkää pelätkö! Ei Jeesus ole enää täällä. Hän on noussut
kuolleista. Hän elää. Menkää kertomaan hänen ystävilleen, että
he saavat nähdä hänet.”
Naiset kiiruhtivat viemään viestiä Jeesuksen ystäville.

Joel ja Jeremia kurkkasivat hautaan ja näkivät omin silmin, ettei
Jeesus ollut enää haudassa.
- Se on totta. Jeesus puhui totta!
- Ja Jeesus rakastaa meitä jokaista. Tule, mennään kertomaan iloista uutista kaikille.
Anitta Fahim

Pojat kiiruhtivat Golgatalle. Siellä oli pimeää ja maa järisi. Poikia
pelotti. Siellä oli kolme ristiä. Jeesus huusi: ”Isä, anna heille an-

Isoskoulutus ja jatkoisoset
Tämä kausi isoskoulutusten rintamalla on ollut hyvin erikoinen.
Olemme pesseet ja desinfioineet käsiä tunnollisesti, on pidetty
maskeja ja turvavälejä on tarkasteltu. Mutta kaikeksi onneksi
olemme päässeet kokoontumaan jollakin tavalla nuorten kanssa
ja se on asia, josta iloitsemme nuorisotyön puolella.

Jeesuksen ruumis otettiin pois ristiltä. Hänet vietiin puutarhahautaan. Haudan suulle vieritettiin iso kivi. Poikia itketti. Miksi
näin piti käydä? He lähtivät hiljaisina pois. Kulkiessaan he kuulivat kuiskauksia: Muistatteko, Jeesus sanoi, että hän kuolisi, mutta
nousisi kolmantena päivänä kuolleista. Jos hän puhui totta, niin
silloinhan kaikki ei ole menetetty.
-Kuulitko Jeremia, jos Jeesus puhui totta! Totta kai Jeesus puhuu
totta!
Seuraavana päivänä tienvarressa kuiskittiin: Jumala on rakastanut
ihmisiä niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, joutuisi eroon Jumalasta, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä. Jeesus valmistaa tien taivaan kotiin.
-Jeremia, minä ainakin uskon, että Jeesus on Jumalan Poika ja hän
nousee kuolleista, kuten hän lupasi. Uskotko sinä?
-Uskon, Joel!

Olemme saaneet pidettyä isoskoulutuksen erityisjärjestelyin.
Isoskoulutus ryhmämme on aika suuri 28 nuorta. Jaoimme ryhmän kahteen osaan, jolloin pystyimme kokoontumaan ryhmien
kanssa eri paikoissa suunnitelmien mukaan.
Jatkoisoskoulutus porukka on pienempi, 10 nuorta ja sen kanssa pystyimme
kokoontumaan yhtenä ryhmänä koko
kauden.
Vielä on vähän koulutusta jäljellä ja
isoshaku on alkanut.
Meillä on aivan mahtavaa isosporukkaa. He ovat luovia, reippaita, kekseliäitä ja toimeen tarttuvia isosia ja jatkoisosia. On hyvä lähteä heidän kanssaan
ensi kesänä rippileireille!
Tarja Piipponen

Rippikoulutyö
Sotkamon seurakunnan rippikoulut
kesällä 2021
1. Leiririppikoulu 			
Leirijakso 7.-13.6.2021
		
2. Leiririppikoulu /urheiluleiri		
Leirijakso 14.-20.6.2021
3. Leiririppikoulu 				
Leirijakso 5.-11.7.2021
		
4. Leiririppikoulu/ koira mukana leirillä
Leirijakso 12.-18.7.2021
		
5.Leiririppikoulu
Leirijakso 19.-25.7.2021
Leireiltä menemme suoraan konfirmaatioon.

Isosia askartelurastilla.

Kaikki leirit ovat Rytilahden Majalla.

