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Pääsiäisen ja elämän mysteeri
K

irjassa ”Tämä pyhä mies, vaikutelmia metropoliitta Anthony Bloomista” kuvataan kyseisen miehen
tietä Kirkon ja Kristuksen yhteyteen. Venäjän vallankumouksen takia Anthonyn perhe oli joutunut maanpakolaiseksi ja he olivat asettuneet asumaan Pariisiin. Nuorena
hän kerran joutui kuuntelemaan ortodoksisen papin puhetta, joka ärsytti häntä suunnattomasti. Anthony palasi kotiin vihastuneena ja pyysi äidiltä evankeliumikirjaa
luettavaksi. Hän aloitti lyhimmästä evankeliumista Markuksen mukaan. Anthony kuvaili lukukokemustaan hätkähdyttäväksi.
Teksti joka kertoi Jeesuksen elämästä ei ollut vain teksti, vaan tekstin henkilö Ylösnoussut Kristus seisoi häntä vastapäätä.
Anthony ei nähnyt ketään, mutta vaistosi, että Kristus on todellisesti läsnä (Gillian Crow s.69-76)
NUORELLE, KYYNISELLE, elämän merkitystä etsivälle ja samalla kristinuskoon nurjasti
suhtautuvalle ihmiselle kyseinen lukukokemus oli mullistava. Se käänsi hänen elä-

mänsä ja suhteensa Jeesukseen täysin toisenlaiseksi. Yhteys kirkkoon löytyi, koska
oli kohdannut Hänet, jota Kirkko julisti;
Elävän persoonan.
ELÄESSÄMME PAASTON hiljaisen viikon sekä kiirastorstain, pitkäperjantain sekä riemullisen ylösnousemuksen juhlaa kristinuskossa on kyse kohtaamisesta. Erityisesti
eläessämme säännellyn elämän aikaa Euroopassa, meillä on mahdollisuus hiljentyä kodeissamme Raamatun sanomaan
sekä kulkea kirkkovuoden tekstejä lukien ja mietiskellen. Kirkkomme nettisivuilta www.evl.fi löytyy tähän Raamatun tekstit eri pyhiin, jotta voimme tutustua niihin.
Myös katekismuksemme voi toimia hyvänä
hengellisenä lukemistona.
SILTI SYDÄMEN kipu voi olla: miten tämä kohtaaminen tapahtuu? Mielestäni yksi parhaimmista vastauksista on Martti Lutherin
selitys kolmanteen uskonkappaleeseen:
”Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN KANSSA
VOIT KESKUSTELLA MIELTÄSI
PAINAVISTA ASIOISTA
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
TAVOITAT ARKISIN MA-PE
Heli Heikkilä p. 044 722 9023 heli.j.heikkila@evl.fi
Ulla Ketonen p. 044 722 9006
ulla.ketonen@evl.fi
Maria Paananen p. 044 722 9026
maria.paananen@evl.fi
Keskusteluapua tarjoaa myös Kirkon palveleva
puhelin päivittäin klo 18-24 numerossa 0400 22 11 80.
Palvelevan puhelimen yhteydessä toimii myös
palveleva netti, palveleva chat ja palveleva kirje.
Lisätietoja löydät osoitteesta
kirkonkeskusteluapua.fi
Henkisen tai hengellisen avun lisäksi diakoniatyöntekijän
puoleen voi kääntyä, jos taloustilanne huolestuttaa.
Voimme yhdessä pohtia, mistä löytyisi apua ja mitenselvitään
eteenpäin. Joissakin tilanteissa voi taloudellinen
avustus olla mahdollinen.
Ensisijainen avustusmuoto seurakunnassamme on EU-ruoka-apu.
Mahdollinen taloudellinen apu diakoniatyössä on kertaluonteista.
Nyt meneillään olevan tilanteen vuoksi
kertaluontoisuus korostuu, jotta apua saavat uuteen
yllättävään kriisiin joutuneet.

Kristukseen enkä päästä hänen luokseen,
vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut
evankeliumin välityksellä, valaissut minut
lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut
oikeassa uskossa.” (Katekismus 24/s. 59)
TÄNÄ PÄIVÄNÄ voit aivan yksinkertaisesti rukoilla: Jeesus tiedän jotain sinusta, kohtaa
minut, puhu minulle. Pyhässä kasteessa
sinut on nimeltä kutsuttu Jeesuksen rakkaaksi, ehtoollisessa sinä kohtaat leivässä
ja viinissä itse Kristuksen. Seurakuntayhteys, rukous, Raamattu itsessään ovat paikkoja joissa saat olla kolmiyhteisen Jumalan
kanssa kosketuksissa. Monikaan ei välttämättä ole kokenut Anthonyn vahvaa hengellistä kokemusta, mutta saa luottaa Raamatun, kasteen ja henkilökohtaisen uskon
pohjalta: Olen Kristuksen oma, Kristus
asuu minussa. Filosofi ja Sören Kierkegaardin tekstejä kääntänyt kirjailija Torsti Lehtinen on sanoittanut, että usko tulee ihmiseen ts. Jumala uskoo kristityssä Jumalaan.
Pyhä Henki luo uskon Kristukseen ja Taivaalliseen Isään.

Siunattua pääsiäisaikaa sinulle,
Kristus-kallio kestää ajasta aikaan.
Jarkko Kuusisto

EU-RUOKAJAKO

KALAJOEN SEURAKUNNASSA
Ruokajako vain puhelimessa sovitun perusteella.
Puhelinvarauksen yhteydessä sovitaan noutoaika ja
-paikka altistumisten minimoimiseksi.
EU-ruoka on tarkoitettu vähävaraisille.
Älä tule sairaana hakemaan kassia, sovitaan asiasta.

KALAJOKI, JOKELAN PAPPILA, PLASSINTIE 2
MA 6.4. KLO 12-15, PERHEILLE
TI 7.4. KLO 12-15, 1-2 HENGEN TALOUKSILLE
MA 20.4. KLO 12-15, PERHEILLE
TI 21.4. KLO 12-15, 1-2 HENGEN TALOUKSILLE
Varaukset jakopäivinä klo 9-11
p. 044 722 9023 tai p. 044 722 9006
HIMANKA, SEURAKUNTAKOTI, HUHDANTIE 13
KE 8.4. KLO 12-15
Varaukset klo 9-11 p. 044 722 9026
RAUTIO, SEURAKUNTAKOTI, RAUTIONTIE 1700
KE 8.4. KLO 12-15
Varaukset klo 9-11 p. 044 722 9023
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Rakkaat seurakuntalaiset
K

alajoen seurakunnassa monet toiminnot ovat nyt tauolla, kun elämme
poikkeusoloissa. Hallituksen määräys kokoontumisista koskee seurakuntien
toimintaa. Jumalanpalvelus lähetetään jokaisena pyhänä klo 10 Kalajoen kirkosta ja
se on kuultavissa Kalajoen keskustan alueella 95,0 MHz sekä netin kautta seurakunnan kotisivuilta kalajoenseurakunta.fi. Hiljaisella viikon kirkkoillat lähetään samaan
tapaan. Pitkäperjantain jumalanpalvelus
klo 10 lähetetään kuvallisena netin kautta.

KOKOONTUMISTA KOSKEVAT määräykset koskevat myös hautajaisia ja kastejuhlia. Kasteet
toimitetaan kirkoissa ja hautaan siunaamiset pääsääntöisesti suoraan hautaan. Niissä saa olla paikalla noin 10 henkeä. On tärkeä muistaa, että kirkollisiin toimituksiin ei
saa lähteä sairaana. Seurakunta pyytää nyt
ymmärrystä kaikilta asianosaisilta tässä tilanteessa, kun pyrimme suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia seurakuntalaisiamme ja
ystäviämme. Nyt on yhdessä otettava vastuuta lähimmäistemme hyväksi.

JUMALANPALVELUKSET
Toistaiseksi poikkeusoloissa Kalajoen kirkosta sunnuntaisin klo 10.00 radion 95 MHz ja seurakunnan nettisivujen kalajoenseurakunta.fi kautta.
Ovet ovat lukittu, mutta jumalanpalveluksen jälkeen avoinna sunnuntaisin klo 11 – 13 hiljentymistä varten.

SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVIRASTOON asiointi tapahtuu vain puhelimen ja sähköpostin kautta, p. 08 4640530 tai kalajoki.
seurakunta@evl.fi. Papiston ja muun henkilökunnan yhteystiedot löytyvät kotisivuilta. Seurakunnan diakoniatyöntekijät
antavat keskusteluapua. Olemme teitä varten. Toivon kaikille rauhallista mieltä pääsiäisen odotukseen ja Taivaallisen Isän siunausta.
Kari Lauri,
kirkkoherra
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Puutarhahauta
pääsiäiseksi

P

erinteisen pääsiäisruohon kylvämisen lisäksi voi vaikka perheenä yhdessä askarrella puutarhahaudan. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus haudattiin
puutarhahautaan. Oman puutarhahaudan
askartelemiseksi tarvitsee vain pääsiäisruohon siemeniä, multaa, jonkin aukollisen esineen, kiviä ja halutessaan koristeita.
RUOHOA VOI kasvaa haudan ympärillä ja puutarhassa voi olla muitakin koristeita. Pitkäperjantaina aukon suulle voi laittaa ison
kiven. Kun sitten koittaa pääsiäissunnuntai, voi kiven siirtää haudan suulta ja lau-

laa tuttua laulua ”Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta. Suuren kiven vieritti hän
syrjään haudan suulta. Kivelle hän istahti,
puhui iloisesti: Jeesus nousi haudastaan ja
elää ikuisesti.”
JOKAINEN VOI käyttää omaa mielikuvitustaan
ja koristella puutarhahaudan oman näköiseksi. Halutessaan kuvan voi jakaa somessa
#puutarhahautapääsiäiseksi, niin pääsemme yhdessä ihailemaan toistemme tuotoksia. Facebookista löytyy myös ryhmä kuvien jakamiseen nimellä Puutarhahauta
pääsiäiseksi 2020.

Seurakunta
somessa

V

29.3. Sanajumalanpalvelus klo 19,
lit. Suvi Lehtimäki, saarna Sami Siltanen
5.4. Sanajumalanpalvelus klo 10,
toim. Jarkko Kuusisto
6.4. Hiljaisen viikon maanantain
kirkkoilta klo 19,
lit. Jarkko Kuusisto, puhe Per-Olof Moberg
7.4. Hiljaisen viikon tiistain kirkkoilta klo 19,
lit. Kari Lauri, puhe Sami Siltanen
8.4. Hiljaisen viikon keskiviikon
kirkkoilta klo 19,
Johanna Paimiola ja Ulla Ketonen
(runot ja rukoukset)
9.4. Hiljaisen viikon
kiirastorstain kirkkoilta klo 19,
toim. Niko-Pekka Ovaskainen
10.4. Pitkäperjantain
Sanajumalanpalvelus klo 10,
toim. Kari Lauri
(myös videolähetys kalajoenseurakunta.fi)
12.4. Pääsiäispäivän
Sanajumalanpalvelus klo 10,
toim. Jarkko Kuusisto
13.4. II Pääsiäispäivän
Sanajumalanpalvelus klo 10,
toim. Niko-Pekka Ovaskainen

oit osallistua seurakunnan
toimintaan mukavasti kotisohvalta. Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunta pitää live-hartauksia ja –nuorteniltoja
sosiaalisessa mediassa. Työntekijä
on tilaisuuksissa videoyhteydellä
läsnä ja katsojien on mahdollisuus
kommentoida ja kysyä sekä kirjoittaa vaikkapa omia rukouspyyntöjä.
Uusia aiheita ja teemoja voi ehdottaa puhelimitse tai sähköpostitse
työntekijöille.
FACEBOOK LIVESSÄ pidetään maanantaisin klo 15 iltapäiväkahvit ja –hartaus ja keskiviikkoisin klo 18 iltateet ja –hartaus. INSTAGRAM LIVESSÄ
on samat tilaisuudet tuntia myöhemmin eli maanantaisin klo 16 ja keskiviikkoisin klo 19.
Lisäksi Instagramin puolella pidetään Live-nuorteniltaa perjantaisin klo 19 ja sinne ovat
tervetulleita kaikki ikään katsomatta.
HILJAISELLA VIIKOLLA keskiviikon tilaisuudet ovat poikkeuksellisesti jo klo 15 Facebookissa ja
klo 16 Instagramissa. Nuortenilta on lauantaina klo 19 Instagramissa. Helpoiten mukaan
pääset liittymällä Facebookin ja Instagramin käyttäjiksi.
Kalajoen seurakuntakunta Facebookissa: Kalajoen seurakunta ja Instagramissa: @kalajoenseurakunta sekä YouTubessa: Kalajoen seurakunta.

VERKKOHARTAUS
Torstaisin klo 13 Himangan kirkosta
seurakunnan nettisivujen
kalajoenseurakunta.fi kautta.
Hartaushetket ovat yleensä noin vartin mittaisia mahdollisuuksia kuunnella ja pohtia
Raamatun sanaa sekä liittyä yhteiseen rukoukseen. Niiden toteutuksesta vastaa Himangan tiimi.

KUVAT: MARI JUSSI-PEKKA

Poikkeustiloja
A

loitimme Kalajoen kirjastossa lukupiirin, joka sattuneista syistä joutui tauolle miltei
alkuunsa. Luimme Teemu Keskisarjan teosta Murhanenkeli, joka kertoo Suuren Pohjan sodan historiasta
tavallisten ihmisten kautta.

SUURI POHJAN sota käytiin 1700-1721
ja se merkitsi Suomelle ja suomalaisille humanitääristä katastrofia.
Asukkaita maassamme oli tuolloin
puolisen miljoonaa. Tästä väkimäärästä paljon miehiä pakko-otettiin
sotaväkeen, siviilejä ryöstettiin venäläisen sotaväen matkaan ja nälänhätä ynnä erilaiset taudit piinasivat väestöä. Ison Vihan aika koski
myös kalajokisia. Historialliset dokumentit osoittavat, että useat perheet täälläkin pakenivat piilopirteille korpeen pakoon väkivaltaa ja
terroria. Siksi kuulostaa tutulta, että
niin moni maassamme tuntuu tällä
hetkellä vetäytyvän mökilleen, jos
sellaisen omistaa.
POIKKEUSTILOJA. Niitä on ollut historian saatossa, on tällä hetkellä ja tulee aina olemaan. Historiaan katsominen ei lohduta häntä, jota tämän
päivän poikkeustila satuttaa. Kuolema, sairaus, lomautus ja irtisanotuksi tuleminen tuovat elämään
varjon, joka luo ahdistusta ja epätietoisuutta.
MUTTA HISTORIAN opetus on se, että me selviämme. Me olemme aina selvinneet. Me selviämme nyt. Ajattelen jo aikaa, jolloin sairaus on väistynyt, yhteiskunnallinen toimeliaisuus palautuu, liike-elämä kukoistaa ja monet työt odottavat tekeviä käsiä. Kuten presidentti sanoi, terveet ihmiset nostavat maan pian jaloilleen. Nyt pitää kärsivällisesti odottaa. Kärsivällisyys ja
odottaminen on vaikeaa. Mutta Saarnaajan kirjassa sanotaan: Aika on purkaa ja aika rakentaa.
Jumalan kädessä on tulevaisuutemme ja toivomme. Siksi toivomme ei voi sammua.
Suvi Lehtimäki
kappalainen

KIRKKOJEN
OVET AUKI

TÄMÄN VIRREN HALUAISIN KUULLA

Pääsiäisen aikana yksityistä
hiljentymistä varten
• Raution kirkko pitkäperjantaina klo 12-14

PÄÄSIÄISEN HILJENTYMISPOLKU

• Kalajoen ja Himangan kirkot
pääsiäispäivänä klo 11-13

KUVA: EVELIINA PYLVÄS

Kalajoen pappilan, Himangan seurakuntakodin ja Raution seurakuntakodin alueella on 5.-13.4. hiljentymispolku, jossa pääsee
muistelemaan pääsiäisen tapahtumia. Rastit saa kulkea omaan
tahtiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa – kierroksen voi yhdistää vaikkapa omaan kävelylenkkiin. Paikan päällä on hyvä muistaa ohjeistukset koskien ulkona liikkumista.

Kanttorit pyytävät musiikkitoiveita: virsiä, hengellisiä lauluja yms. Toiveet toteutetaan Kalajoen seurakunnan sivuilla ja some-kanavilla. Halutessaan toiveen lähettäjä voi kertoa taustoja ja perusteluja toiveelleen.
Toiveet voi lähettää joko sähköpostilla heli.huuki@evl.fi tai
tekstiviestinä numeroon 0447229004.

