MAINOS

KALAJOEN
SEURAKUNNAN
pääsiäinen
Hän nousi kuolleista sittenkin
Jeesus oli haudattu. Hänen tarinansa on
loppu. Näin luultiin. Ylipapit ja fariseukset
pyysivät Pilatukselta sotilaita vartioimaan
Jeesuksen hautaa ryöstäjien varalta. Tai
ylösnousemukseen varautuen. Pilatus lupaa
vartioston haluten päästä nopeasti eroon
koko jutusta. Hän oli langettanut väärän
tuomion eikä saanut rauhaa. Kirjeessään
keisari Tiberiukselle maaherra kuvaa Vapahtajan kuolinhetkellä tapahtuneita luonnonmullistuksia. Hän kertoo käynnistään
Golgatan portilla, kun kuolinkamppailu oli
ohi. Hän kertoo teloituspaikalta palaavasta
roomalaisesta sotaväenosastosta, jonka
lippu oli surun merkiksi verhottu mustaan.
Pilatus näki, että Jeesuksen kuolema oli koskettanut hänen omaa väkeään. Ja hän pohtii kauhuissaan, kuka oikein oli tuo mies,
jonka hän oli tuominnut kuolemaan.
Muutamista sotilaista tuli Kristuksen
todistajia, kuten sadanpäämies Qvintus
Korneliuksesta, joka johti Jeesuksen teloitusosastoa. Monien kirjallisten lähteiden
mukaan hän on sama Kornelius, josta

Apostolien teoissa puhutaan, ja jonka
luokse Pietari aikanaan lähetettiin. Pilatuksen poliittinen ura ei saanut hyvää jatkoa,
vaan jo muutaman vuoden kuluttua hänet
siirrettiin muihin tehtäviin eikä hän elänyt
enää pitkään.
Jeesus saarnasi kuolemassaankin. Tuonelan syvyydestä saakka hän herätti uskoa ja ylläpiti sitä, kunnes hän ylösnousemisellaan osoitti todeksi kaikki sanansa.
Evankeliumin vaientamiseksi tarkoitettu
tapahtuma käynnisti vyöryn, jonka seurauksena kristillinen kirkko on tänä päivänä
maailmanlaajuinen. Jeesusta ja hänen sanomaansa yritetään edelleen haudata, tehdä
tyhjäksi, panna viralta ja kieltää, mutta
turhaan. Kaikkialla, missä evankeliumia
kuunnellaan, se saa vaikuttaa uudistavasti.
Sanoma antaa toivoa, jota me tarvitsemme
osataksemme elää tässä maailmassa, jossa
muutos tuntuu olevan ainoa pysyvä olotila.
Siunattua pääsiäistä!

Solisteina on laulajia jokilaaksoista: sopraano Annuliina Ikäheimo, mezzosopraano Laura Mäkitalo,
tenori Johannes Vatjus ja
baritoni Tomi Punkeri. Jeesuksen roolin laulaa Mikko
Himanka ja evankelistana
on Simo Mäkinen Helsin-

Suvi Lehtimäki

gistä. Tasokas ja nuori
solistikaarti on luomassa
uraa monissa eri solistitehtävissä.
J.S.Bach sävelsi luultavasti
neljä passiota. Johannes on
dramaattinen ja sisältää paljon sävelmaalailua. Evankelista kuljettaa Johanneksen

evankeliumia, jota kommentoivat solistien aariat, koraalit
ja kuoron usein rajutkin puheenvuorot. Teos on mestarillinen ja jännitteinen kuvaus
Jeesuksen matkasta kohti
Golgataa ja kuolemaa. Liput
Johannes-passioon ovat 25
euroa, perhelippu 40 euroa.

Johann Sebastian Bach

Johannes-passio
Haapaveden kirkko la 24. 3. 2018 klo 18.00
Kalajoen kirkko su 25. 3. 2018 klo 16.00

Haapaveden kamariorkesteri
ja

”Kuin hiekanjyväset meren rannalla”
- 145. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla Kalajoella 29.6.-1.7.2018
Suomen
Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (Sley)
järjestää
monipuolisen
juhlaviikonlopun yhdessä
Kalajoen seurakunnan ja
Kalajoen kaupungin kanssa.
Juhla-alueena on Hiekkasärkkien alueella toimiva
Event Park Arena.
Sley on evankelisen herätysliikkeen
keskusjärjestö ja kirkon virallinen
lähetysjärjestö. Se toimii
valtakunnallisesti ja tekee
lähetystyötä kymmenessä
eri maassa. Mainittakoon,
että Kalajoen seurakuntien
vapaaehtoinen lähetysväki
on valmistellut koko talven

ajan innokkaana juhlien lähetysosastoa.
Juhlaohjelmassa on huomioitu kaikenikäiset vieraat: lapsiperheet, nuoret
ja vähän varttuneemmatkin
löytävät varmasti itselleen
sopivaa tarjontaa. Tapahtuma rikastuttaa toivottavasti myös kesälomalaisten
elämää. Ja ensimmäistä
kertaa seurakunta saa olla
mukana järjestämässä hengellistä juhlaa keskellä matkailusesonkia ja -aluetta.
Kalajoella ollaan lähellä
evankelisuuden sydänmaita
ja ohjelmassa onkin paljon
Siionin Kanteleen laulua ja

juurevaa raamattuopetusta.
”Herätysliike-ekumeniaa”
pääsee kokemaan mm.
perjantain Matkalaisten iltamessussa, jossa lauletaan
yhdessä Siionin Kannelta,
Viisikielistä ja Siionin Matkalauluja.
Nuorten
ohjelmassa
on mm. yhteisiä sana- ja
musiikkitilaisuuksia sekä
Särkkien hiekoilla että
juhla-alueelle nousevassa
teltassa. Mm. Rantapartyt ja
skabahappening sekä Evisgaala tapahtumaniminäkin
johdattavat ajatukset vahvasti nuorten maailmaan ja
tähän päivään.

Kalajoen seurakunnan pääsiäinen

Kamarikuoro HEHKU tuo pienoispassion Kalajoen kirkkoon

Katselen Golgatalle –
sävelin ja sanoin Kalajoen
ja Raution kirkoissa

Getsemanen puutarhassa
on Pienoispassio Matteuksen evankeliumin mukaan.
Sen esittää lauantaina 24.3.
klo 18 Kalajoen kirkossa
kamarikuoro HEHKU, johtajanaan Reetta Vasalampi.
Passio on Miia Ratilaisen
vuosina 2015-2016 säveltämä noin tunnin mittainen suomenkielinen teos.
Passiossa on kuoro- ja
solistisuuksien lisäksi kärsimysajan virsiä yhteislauluina. Seurakunta osallistuu
yhteislauluissa olennaisena
osana passion kulkuun.
Kamarikuoro Hehku on
syksyllä 2016 perustettu
jyväskyläläinen sekakuoro.
Kuoroa johtaa Kalajoelta
kotoisin oleva musiikkipe-

Hiljaisen viikon keskiviikkoiltana 28.3. klo 18 Kalajoen
ja klo 20 Raution kirkoissa
kuullaan ”Katselen Golgatalle”- sanoin ja sävelin.
Ilta koostuu kuorolaulusta,
urku- ja laulusooloista, yhteisvirsistä sekä sanasta. Il-

Lapsiperheille
omaa
ohjelmaa on erityisesti
lauantaina, mm. PikkuKakkosesta tuttu Siina ja
Taikaradio-trio,
Riemumessu, musiikkia ja toimintakanavia sekä mukavaa yhdessä oloa.
Juhlaohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta
www.evankeliumijuhla.fi.
Toivotamme Sinut Lämpimästi Tervetulleeksi elämään kesäisiä hetkiä Taivaan Isän hoidossa!
Päätoimikunnan puolesta
Marianne Tuorila/
tiedotustmk

Jokilaaksojen Oratoriokuoro
valmennus Marita Kaakinen
johtaa Timo Hannula

Solisteina:
Annuliina Ikäheimo, sopraano
Laura Mäkitalo, altto
Johannes Vatjus, tenori
Tomi Punkeri, baritoni
Simo Mäkinen, tenori (evankelista)
Mikko Himanka, basso (Jeesus)
Liput 25 e, perhelippu 40 e.

dagogi Reetta Vasalampi.
Hehkussa laulaa yli 40 musiikin harrastajaa, joista osa

on alan opiskelijoita ja ammattilaisia. Urkurina toimii
Kyösti Peltokangas, viulua

Haapaveden kamariorkesteri • Haapaveden seurakunta • Haapaveden kaupunki
Kalajoen seurakunta

Seurakunta verkossa

Kotisivut: http://www.kalajoenseurakunta.fi
Facebook: kalajoenseurakunta
Instagram: kalajoenseurakunta
Snapchat: kalajoensrk
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin Himangan
ja Kalajoen kirkoista:
www.kalajoenseurakunta.fi/verkkokirkko
YouTube: Kalajoen seurakunta

Jos maamme historian vaiheilla olisi kirkolliset nimet,
vuosi 1918 olisi Suomen pitkäperjantai. Tuota surun ja kärsimyksen aikaa muistetaan
seurakunnissa tänä vuonna
kirkon nimeämällä Sovinto
100 –teemalla.
Kalajoella kokoontui keskustelupiiri, jossa luimme Pekka
Jaatisen romaania ”Varjo 19171918”. Sitä ennen kirjailija
kävi luennoimassa sotavuoden tapahtumista. Sovintovuotemme huipentuu 29.4.
pidettävään messuun, kunnianosoitukseen vuoden 1918
molemmilla muistomerkeillä,
sekä sovintojuhlaan, jossa
Pekka Jaatinen on mukana.
Muistovuosi on vienyt minut sadan vuoden takaisten
ihmisten elämään. Kuulemani
tarinat ovat herättäneet eloon
ihmiset ja heidän elinolonsuhteensa, aivan kuin mustaval-

soittaa Anni-Riitta Ylikoski
ja selloa Ruusa Palola. Ohjelman hinta on 10 euroa.

koisiin kuviin olisi tullut värit
ja äänet. Keskustelupiiri jätti
pohtimaan, olisiko vuoden
1918 sota ja kaikki sen kauheat
jälkiseuraukset voitu välttää.
Samankaltaisesti mietin aina
pääsiäisenä, miksi ylösnousemukseen ja uuden elämän
heräämiseen täytyy liittyä
pitkäperjantai; kuolemankauhun kumulaatio, jonka edessä
ihminen voi olla vain hiljaa.
Hiljaisuus jäi myös sisällissodan jälkeen. Häpeä ja
pelko vaiensi monet. Monet
traagisesti kuolleet ihmiset
saivat äänen ja nimen keskustelupiirimme tarinoissa.
Ihmisen nimen ja hänen tarinansa ääneen lausuminen
on kuin ihminen kutsuttaisiin
olemattomuudesta olemaan.
Hän saa identiteetin ja arvokkuuden. Tämä on yksi ylösnousemuksen ulottuvuus.
Suvi Lehtimäki

Kristittyjen marttyyrien
tukiryhmä Kalajoelle
Kalajoen
seurakuntaan
perustetaan
Kristittyjen
marttyyrien
tukiryhmä.
Tukiryhmä kirjoittaa viestejä uskonsa vuoksi vankilassa oleville henkilöille eri
puolille maailmaa. Viesti
saattaa pelastaa vainotun
ihmisen hengen. Tietoisuus siitä, että länsimaassa
on joku, joka tietää ja välittää, voi saada viranomaiset
kohtelemaan vankia asiallisemmin. Viesti antaa voi-

lassa esiintyy Kalajoen seurakunnan Projektikuoro,
Poikakuoro ja Mieskuoro.
Lisäksi sooloja esittävät
kanttorit Heidi Huhtala,
Veli Ainali ja Annukka Palola. Loppuliturgian toimittaa kirkkoherra Kari Lauri.

Iltamessuja Himangalla
kerran kuussa perjantaisin

1918 – Suomen historian
pitkäperjantai

Johannes-passio aloittaa pääsiäisviikon
Jokilaaksojen oratoriokuoro
ja Haapaveden kamariorkesteri solisteineen esittävät J.S.Bachin suurteoksen
Johannes-passion palmusunnuntaina 25.3. klo 16 Kalajoen
kirkossa. Kuoron on valmentanut Marita Kaakinen ja konsertit johtaa Timo Hannula.
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maa saajalleen. Hän tietää,
ettei ole yksin ja että joku
rukoilee hänen puolestaan.
Viestin lähettäjää palkitsee se, että hän täyttää hengellistä tehtävää,
josta on apua kohteelleen.
Ryhmässä ei kerätä rahaa.
Kortteihin ei kirjoiteta
henkilökohtaisia asioita.
Avustusjärjestöjen nimiä
ei mainita. Kohdemaan
viranomaisia ei arvostella.
Kohdehenkilöiden turval-

lisuuden vuoksi viestien
sisältö on tarkasti rajattu
avustusjärjestöjen
antamien ohjeiden mukaan.
Seurakunta saa toimintaan
asiantuntijatukea kristittyjen marttyyrien avustusjärjestöiltä, Marttyyrien Ääni
ry ja Open Doors Finland.
Ryhmä aloittaa toimintansa
9.5. klo 18 Jokelan salissa ja
kokoontuu sen jälkeen aina
kuukauden toisena keskiviikkona samaan aikaan (ei

heinäkuussa). Lisätietoja
saat kalajoenseurakunta.fi
-verkkosivulta ja Suvi Lehtimäeltä p. 044 7229 002.
Kristityt ovat tällä hetkellä maailman suurin
vainottujen ryhmä. Kristittyjä vainotaan ainakin
65 maassa. 215 miljoonaa
ihmistä kokee vakavaa
vainoa. Vuonna 2016 kristinuskonsa vuoksi kuoli yli
1207 ihmistä. (www.opendoors.fi)

Himangan kirkossa kokoonnutaan viikkomessuun kerran kuussa perjantai-iltana
klo 19. Iltojen tunnelmallisissa messuissa syvennytään
Jumalan sanaan ja jaetaan
yhteinen leipä. Viikkomessun kaava on perinteistä
sunnuntaiaamun liturgiaa
kevyempi, ja virsikirjan
sijaan laulamme Viisikielisen laulukirjasta. Iltoja on
vietetty viime syksystä asti,
niiden tavoitteena on tarjota
viikon päätteeksi mahdollisuus hengähtää, tulla kirkkoon ja olla ehtoollisella.

Himangan nuorten kuoro
on usein mukana musiikissa,
ja esimerkiksi toukokuun iltamessussa on mukana lauluyhtye Sointu. Iltamessun
jälkeen messujatkot nuorille
seurakuntakodilla.
Himangan kappeliseurakunnan työntekijätiimi uskoo, että jumalanpalveluselämän monimuotoisuus
on tärkeää, ja toivoo, että
seurakuntalaiset tulisivat
rohkeasti kokeilemaan iltamessuja, osallistumaan
niiden tekemiseen ja antamaan palautetta.

Himangalla pajunkissakahvila, yömessu ja
naisten kävely
Himangan jo perinteinen
pajunkissakahvila Ruonan
saunamajalla avaa ovensa
pääsiäislauantaina
31.3.
klo 19 alkaen koko illaksi.
Kokko sytytetään klo 20.
Saatavana on kahvilaherkkujen lisäksi grillattua makkaraa. Illan tuotto ohjataan
seurakunnan lähetystyölle.
Pääsisäisyön
messua
vietetään Himangan kir-

kossa klo 23. Pääsiäisaamun messu on klo 10 ja
naisia kutsutaan kirkkoon
kävellen klo 8 lähtien merkityiltä lähtöpaikoilta Kensapuun kohdalta, Meri-Himangasta, Kaskenmäeltä,
Pöntiöntien varresta sekä
kasitien levähdyspaikalta.
Kävelyn jälkeen on brunssi
seurakuntakodilla ennen
messua.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumat
tarkemmin seurakuntailmoituksissa.

