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Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu
olkoon hän, joka tulee Herran
nimessä! Hoosianna korkeuksissa!

Koristellut pajunoksat ovat meidän vastineemme palmunlehville, joilla Jerusalemin kaupungin
asukkaat ja paikalle saapuneet juhlavieraat ottivat
Jeesuksen vastaan. Tämän he tekivät heiluttelemalla palmunlehviä, tai asettelemalla niitä maahan matoksi. Näin he halusivat toivottaa Jeesuksen juhlallisesti tervetulleeksi.
Palmusunnuntain koittaessa eivät suomalaisessa luonnossa puut vielä availe silmujaan.
Kenties siksi ovat kevättalven hankien keskellä
”henkiin” heräävät pajut valikoituneet palmujen
korvikkeiksi. Ne ovatkin yksi kevään lähestymisen merkki aina enenevän valon kanssa. Lopulta
koko luonto, joka on läpi pitkän talven ollut kuin
kuollut, alkaa hiljalleen herätä lumen alta uuteen
kukoistukseen.
Palmusunnuntain jälkeen ei kuitenkaan koita
vielä valo ja ilo. Tie pääsiäisen aamuun kulkee hiljaisen viikon ja pitkäperjantain kautta.

Joen tuolla puolen
Pajut. Kirkon kuvanpankki / Mikaela Lax

”Mitä pahaa hän on tehnyt?”
kysyi Pilatus. Mutta he vain
huusivat entistä kovemmin:
”Ristiinnaulittakoon!”
Hiljaisella viikolla voi sen sanoman äärellä seurata
Jeesuksen vangitsemista, kuulustelua ja tuomitsemista sekä muistaa sitä, kun hän aterioi viimeisen kerran opetuslastensa kanssa. Jumala itse käy
Jeesuksessa läpi kaiken sen, mitä ihminen voi pahimmillaan joutua kokemaan. Lopulta polku kulkee Golgatalle ja Jeesuksen ristin juurelle. Pitkäperjantaina kirkoissa on alttarilla ainoina kukkina
viisi punaista ruusua muistuttamassa Jeesuksen
viidestä haavasta.

Viisi ruusua. / Seurakunnan kuva-arkisto

Hän on noussut kuolleista.
Talven jälkeen koittaa kevät ja valo valaisee kaamoksen keskellä eläneen Pohjolan. Pitkäperjantain ja hiljaisen lauantain jälkeen koittaa pääsiäisaamu. Tyhjän haudan sanomasta ovat ilon ja
riemun aihe. Eräässä uudessa pääsiäisvirressä (VK
943) kysellään vuoropuhelun omaisesti, kenelle
kukkia kantava ihminen aikoo ojentaa kantamansa kukat. Tämä vastaa aikoneensa viedä kukat Jeesuksen haudalla, mutta sai ilokseen huomata, ettei tähän ole tarvetta: Jeesus on noussut haudasta.

Siunatkoon hyvä
Jumala sinun
matkasi kohti
pääsiäistä!
Niko-Pekka Ovaskainen

Tulppaanit. Kirkon kuvapankki / Mikaela Lax

Jäinen maa
aurinko sulattaa
joen jään
pieniksi puroiksi
ja isoiksi virroiksi.
Kirkko kuin turvapaikka
joen tuolla puolen
kirkossa kuuluu tänään ja huomenna rukous
rukous rauhan puolesta.
Rakas Taivaallinen Isämme
näet et täällä taistellaan ja tapellaan
haluten toiselta jotain itselleen
ja siinä samalla saadaan aikaan tuhoa
yksittäisten ihmisten kodeissa ja elämässä,
paljon pelkoa, kuolemaa ja hätää.
Moni pakenee sotaa
turvallisempaan paikkaan.
Haavoittamista tapahtuu lähelläkin,
myös sanoilla voi haavoittaa ja lyödä,
mitätöidä ja tehdä toisen kelpaamattomaksi.
Viedä toiselta jotain,
mikä hänelle kuuluu
arvostusta ja itsetuntoa.
Jumalalle riittää se, että Hän on meidät luonut.
Se riittää Jumalalle syyksi rakastaa sinua ja minua.
Meidän ei tarvitse kelvata Jumalalle,
ei tarvitse esittää parempaa päivää,
iloisempaa ilmettä.
Saamme mennä Jumalan suojaan ja lämpöön
sellaisena kuin olemme
surullisin mielin
itkuisin silmin
tuntevina ihmisinä.
Jumala sulje meidän rakkautesi lämpöön.
Anna meidän tuntea ja tietää, että olet elävä Jumala.
Tuo meille sovittelevaa mieltä
riitojenkin keskelle
kansojen taisteluiden keskelle.
Anna meille halu rauhaan,
halua auttaa sitä, joka tarvitsee apuamme
tässä lähellä tai kaukana.
Diakonissa Ulla Ketonen
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Katselen Golgatalle –
sanoin ja sävelin
Kalajoen ja
Raution kirkoissa
Hiljaisen viikon keskiviikkoiltana 13.4. Kalajoen kirkossa
klo 18.00 ja Raution kirkossa klo 20.00 kuullaan sanoin ja
sävelin koostettu kokonaisuus ”Katselen Golgatalle”. Ilta
koostuu kuorolauluista, urkusooloista, yhteisvirsistä, raamatunteksteistä sekä hartauspuheesta. Tilaisuudessa laulaa Kalajoen seurakunnan Projektikuoro, mukana kanttorit
Heidi Huhtala ja Lasse Kautto sekä seurakuntapastori
Niko-Pekka Ovaskainen.
Koskettavaa pääsiäisen ajan musiikkia on mm. J. S. Bachin teoksista, myös Martti Syrjäniemen sävellys ”Lounatuulet Golgatalta”, Väinö Havaksen tekstein. Teos on kokonaisuus, sisältäen osuudet sopraanosolistille, sekakuorolle ja
uruille. Solistina on Emma Räihälä. Illan päättää Kari Tikan sävellys ”Herran siunaus”, jonka kuoron säestyksellä
laulaa Niko-Pekka Ovaskainen.
Raamatun tekstit ja musiikin ylevyys puhuttelevat, kutsuvat, kehottavat meitä muistamaan ja seuraamaan Jeesuksen kärsimystietä Pääsiäisen ilosanomaan!

Seurakuntavaalit
järjestetään marraskuussa

Kasvatuksen
tiimi
toivottaa

Hyvää
Pääsiäistä!
laatuinen Jumalan luomana.
Alle kouluikäisille järjestetään päiväkerhoja, minkä lisäksi seurakunnassa on
tarjolla perhekerhoja. Koululaiset voivat osallistua kerhoihin, kuoroon tai leireille.
Myös nuorten ja nuorten aikuisten toiminta on vireää
ja monipuolista – nuorteniltojen, retkien ja tapahtumien lisäksi he voivat kehittää
omaa osaamistaan esimerkiksi isostoiminnan kautta. Lapsia ja nuoria kohdataan myös arjen keskellä, ja
heitä kannetaan rukouksin.
Toivomme, että mahdollisimman moni voisi löytää
oman paikkansa kotiseurakunnasta.

Seurakuntiin valitaan uudet luottamushenkilöt ensi syksyn vaaleissa kaudelle 2023–2026. Vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään
8.−12.11.2022.
Seurakuntavaalit ovat paikallisvaalit. Seurakuntalaisille tämä tuo erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa kirkon työhön omassa lähiympäristössä. Vaaleissa valitaan paikallisen seurakunnan kirkkovaltuuston
jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa oman seurakuntaneuvoston jäsenet sekä yhtymätasoisen kirkkovaltuuston jäsenet.
Kirkkovaltuustot päättävät paikallisesti seurakunnan toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä
asioista.
Seurakuntien luottamushenkilöt vaikuttavat osaltaan laajemminkin siihen, millainen on kirkon tulevaisuus. Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat aikanaan maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on
koko kirkon korkein päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit,
jossa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ehdokkaaksi voi
asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu kirkon jäsen.
Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä
noin 8000 uutta luottamushenkilöä. Kalajoen kirkkovaltuustoon valitaan 27 valtuutettua tulevaksi nelivuotiskaudeksi 2023-2026. Kirkkovaltuusto valitsee
ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston
ja muiden hallintoelimien jäsenet.
Valitsijayhdistysten perustaminen ja
ehdokasasettelu käynnistynyt
Ehdokasasettelu syksyn seurakuntavaaleihin on käynnistynyt, ja se päättyy 15.9.2022.
Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään
10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi 15.9.2022.
Valitsijayhdistysten taustat voivat olla hyvin erilaisia. Yhdistyksen taustalla voi olla esimerkiksi puolue
tai herätysliike, mutta valitsijayhdistyksen voi perustaa myös esimerkiksi kaupunginosan tai jonkin yhdistävän paikallisen teeman äärelle. Ehdokkaita voi
yhdistää ajatus vaikkapa nuorten aseman vahvistamisesta, ympäristötyön tai jumalanpalveluselämän kehittämisestä tai tasa-arvon edistämisestä kirkossa.
”Ehdokkaiksi tarvitaan niin seurakuntakonkareita kuin uusiakin kasvoja. On seurakunnan toiminnan
kehittämisen kannalta hyvä tilanne, jos ehdokkaina

ja siten päättäjinä on eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä”, toteaa viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura.
“Jos oman seurakunnan tai kirkon toiminta ja tulevaisuus tuntuu tärkeältä, nyt on hyvä hetki miettiä,
voisiko ryhtyä ehdokkaaksi”, Heikura sanoo.
Vaalisivut on avattu
Seurakuntavaalit.fi-sivustolle on koottu tietoa ehdokasasettelusta ja valitsijayhdistyksistä.
Sivustonn aineistoa täydennetään vaiheittain. Ensimmäinen vaihe koskee ehdokasrekrytointia ja toinen äänestämistä. Myös vaalien tulostiedot tulevat sivuille vaalien jälkeen.
Englanninkielistä tietoa seurakuntavaaleista tuotetaan kirkon verkkosivuille evl.fi/english, viittomakielistä sisältöä sivustolle viittomakieli.evl.fi ja selkokielistä tietoa selko.evl.fi-sivustolle. Vaalitietoa löytyy
myös saamenkielisiltä sivuilta.

E N N A K KOÄ Ä N E STYS 8 .– 1 2 .1 1 . 2 0 2 2
VA A L I PÄ I VÄ 2 0.1 1 . 2 0 2 2

2 0 .1 1 . 2 0 2 2

Tätä liitettä on ollut tekemässä seurakunnan kasvatuksen tiimi, joka on kuvassa: Niko-Pekka Ovaskainen
(vas.), Annika Alatalo, Maija Siironen, Markus Lindell,
Katja Pudas ja Elisa Kärjä.
Pääsiäisen sanoma kuuluu
kaikille ja myös meidän aikamme ihmiset saavat liittyä tähän samaan iloon.
Toivomme seurakunnan
olevan jokaiselle turvallinen
ja lämmin paikka, jonne jokainen on tervetullut omana
itsenään. Kasvatuksen tiiminä toivotamme tervetulleeksi erityisesti lapset, nuoret ja
perheet rakentamaan yhteisöä, jonka viesti on se, että
jokainen on arvokas ja ainut-
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Yhdessä auttamassa
Ukrainan sodan uhreja
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Diakoniatyössä eletään edelleen koronan varjossa. Vähitellen voimme onneksi kohdata ihmisiä myös kasvokkain.
Ruokakasseja jaetaan apua
tarvitseville ja ryhmät alkavat
kokoontua.
Myös diakoniatyötä on värittänyt viime aikoina Ukrainan
sota. Kalajoellekin on tullut n.
20 ukrainalaista sodan jaloista. He ovat tällä hetkellä pääasiassa majoittuneena Kalajoella asuvien ukrainalaisten
perheissä.
Kalajoella asuvat ukrainalaiset ovat aikaa ja vaivojaan säästämättä järjestäneet
apua suoraa Ukrainaan vaate- ja elintarvikekeräyksellä.
Iso avuntarve on myös heillä,
jotka ovat paenneet sotaa Kalajoelle.
Kalajoella kahdeksan vuotta perheensä kanssa asunut
Marina Hbrako organisoi ukrainalaisten auttamista. Kun
sota alkoi, Marina pisti heti
toimeksi ja järjesti ystäviensä kanssa keräyksen sota-alueille. Marinan organisoimana
tältä alueelta lähti kolme bussia Kiovaan lastinaan ruokaa,
vaatteita, ensiapu- ja hygie-
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niatarvikkeita.
Marina on auttanut myös
Kalajoelle sotaa paenneita rekisteröitymisessä poliisille ja
vastaanottokeskukseen. Marinaa tarvitaan monessa tilanteessa tulkkina. Marina aloittaa työt ukrainalaisten lasten
koulunkäynnin ohjaajana.
Marina järjestää myös ystäviensä kanssa ruokakeräyksen kaupoissa tänne tuleville
ukrainalaisille. Voit lahjoittaa säilyviä elintarvikkeita
kaupoissa oleviin keräyskärryihin. Pappilan kellariin voi
tuoda torstaisin ja perjantaisin klo 16-18 liinavaatteita ja
petivaatteita. Vaatteita ei tässä vaiheessa oteta vastaan.
Kysyttäessä, mitä apua ukrainalaiset toivovat kalajokisilta, Marina vastaa, että asuntojen löytyminen olisi nyt tosi
tärkeä. Jos joku miettii mahdollisuutta majoittaa kotiin
ukrainalaisia, kannattaa tutustua kotimajoitusverkoston
sivuihin netissä ja facebookissa. Sieltä löytyy paljon tärkeää
tietoa kotimajoitukseen liittyvistä asioista. Kotimajoitusverkosto myös organisoi kotimajoituksia.

Voit osallistua Kotimaanavun hätäapukeräykseen
Suomeen sotaa paenneiden
ukrainalaisten auttamiseksi
lähettämällä tekstiviesti AUTA40 tai AUTA20 numeroon
16588, niin lahjoitat 40 tai 20
euroa tai Mobile Pay 45595.
Voit lahjoittaa myös tilille FI54
1596 3000 1028 99, saaja: Kotimaanapu, viite 10773. Näistä keräysvaroista voimme hakea myös Kalajoelle tuleville
ukrainalaisille apua.
Yksi tapa auttaa sotaa paenneita on tulla mukaan ystäväperhetoimintaan. Ystäväperhetoiminnan kautta voit saada
oman/omia ukrainalaisia ystäviä. Heidän kanssaan voi tehdä yhdessä esim. luontoretkiä,
kutsua kotiin syömään yms
yhdessäoloa. Järjestämme
myös yhteisiä kokoontumisia
ystäväperheiden kesken. Jos
olet kiinnostunut ystäväperhetoiminnasta, ota yhteyttä
Heliin p. 044-7229023.
Iloitsemme siitä, että ukrainalaisten auttamiseen on löytynyt vapaaehtoisten joukko,
jotka omien huolienne keskellä jaksatte kantaa huolta myös
sotaa pakenevista.
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Pääsiäiskivet ja
ylösnousemusmunat
Tässä on pari ideaa, joilla perhe voi muistella pääsiäisen
keskeisiä tapahtumia ja puuhailla yhdessä. Tällaisen puuhan voisi tehdä myös vaikka
kummilapsen tai lapsenlapsen kanssa. Pääsiäisen tapahtumat voi maalata vaikka kiviin, tyhjiin kananmuniin tai
Mignon-muniin. Tai jos talossa on vanhoja muovimunia
suklaamunien jäljiltä, niihin
voidaan laittaa pikkuisia tavaroita, joiden avulla voi muistella, mitä pääisäisenä tapahtui.
Kivet, jotka kertovat
pääsiäisen keskeiset
tapahtumat
Kivet voi laittaa esille yhdellä kertaa tai sitten Palmusunnuntaina (aasi), Kiirastorstaina (leipä ja malja),
Pitkäperjantaina (ristit), hiljaisena lauantaina (hauta) ja
Pääsiäispäivänä (ylösnoussut Jeesus). Kiviin voi maalata esimerkiksi pulloväreillä
tai muilla akryylimaaleilla. Ne
voi suihkuttaa pariin kertaan
venelakalla, jos haluaa kestävät kuvat. Voit käyttää samoja kiviä pääsiäisestä toiseen.
Jos et löydä kiviä, voit tehdä
kiven tapaisia taikataikinasta
(vehnäjauhoja, suolaa ja vettä) tai DAS-massasta tai savesta tai maalata kananmunia tai

Nämä pääsiäisasetelman kivet on maalattu Raution toimintaillassa.
puumunia. Kananmuniin voisi myös piirtää kuvat tussilla.
Kivien tai munien taakse voisi maalata tai piirtää kivien
tai munien Raamatun kohdat. Pienempien lasten kanssa
voisi käyttää lasten Raamattua. Lasten kanssa voi myös
muistella tapahtumia omin
sanoin. Ikätason mukaan.
Ylösnousemus-munat
Jos teiltä löytyy kotoa suklaamunien muovimunia, niihin voi laittaa pieniä tavaroita, jotka kertovat pääsiäisen
tapahtumat. Muniin voi laittaa myös Raamatun kohdat
pienille lapuille. Kotoa tai joltain tutulta löytyy ehkä sopivia vanhoja leluja tai sitten
hahmoja voi muovailla vaik-

ka fimo-massasta, DAS-massasta tai taikataikinasta. Ne
voi sitten maalata. Esimerkiksi palmun lehvän voisi leikata vaikka huovasta tai pahvista. Tai laittaa pienen pajun
oksan. Ristin voi tehdä vaikka
tulitikuista. Ylösnousemusmunat voisi ehkä piilottaa ja
antaa lasten etsiä ne. Tai ne
voisi laittaa esille päivittäin.
Ylösnousemus-munia voi olla joillekin keskeisille päiville
tai sitten niitä voi olla Palmusunnuntaista alkaen kaikille
hiljaisen viikon päiville ja toiselle Pääsiäispäivälle. Toisena
Pääsiäispäivänä siitä voisi löytyä vaikka sandaalit ja Emmauksen tien Raamatun kohta.
Katja Pudas

Poika ja aasi
J
eesuksen aikaan eli pieni poika, jonka nimi oli Joel. Siinä maassa, jossa
hän asui oli melkein aina lämmintä.
Jaloissaan hän käytti varvastossuja jotka
oli kiinnitetty nauhoilla jalkoihin. Joelin
kotona oli aasinvarsa, joka oli hänelle luvattu omaksi.
Siinä maassa missä Joel ja Jeesus asuivat oli pääsiäinen tärkein juhla, silloin ihmisiä kokoontui yhdessä juhlimaan. Jeesus ja opetuslapset olivat myös matkalla
Jerusalemiin, kun Jeesus pyysi kahta opetuslasta menemään lähellä olevaan kylään ja etsimään sieltä aasinvarsan.
Opetuslapset löysivät aasinvarsan, se
oli Joelin oma. ”Minne te viette aasinvarsaa?” kysyi Joelin isä opetuslapsilta.
”Herra tarvitsee sitä”, he vastasivat. Jee-

Hiljaisen viikon ja pääsiäisajan tapahtumat kirkoissa
KALAJOKI
Su 10.4. Klo 10 Messu kirkossa, lit. Jarkko Kuusisto, saarna Suvi Lehtimäki,
kanttori Lasse Kautto, Lapsikuoro. 70ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat,
rippikouluryhmä.
Ma 11.4. Klo 18 Iltakirkko kirkossa, lit.
Kari Lauri, puhe Juhani Alaranta, musiikissa avustaa Heikki Saukko (laulu) ja
lasten lauluryhmä.
Ti 12.4.2022 Klo 9.45 Lasten pääsiäiskirkko kirkossa. Klo 18 Iltakirkko kirkossa lit. Suvi Lehtimäki, puhe Veli Siljander, kanttori Heidi Huhtala, musiikissa
avustaa Kalajoen Mieskuoro.
Ke 13.4. Klo 18 ”Katselen Golgatalle”
-sävelin ja sanoin kirkossa, Niko-Pekka
Ovaskainen, Heidi Huhtala, Lasse Kautto ja Projektikuoro.
To 14.4. Klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen kirkossa, toim. Kari Lauri, avust.
Suvi Lehtimäki, kanttori Heidi Huhtala,
musiikissa avustaa Fermaatti Emma Räihälän johdolla.
Pe 15.4. Klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa toim. Suvi Lehtimäki, kanttori Heidi Huhtala, musiikissa
avustaa Kalajoen Kirkkokuoro.
Su 17.4. Klo 10 I Pääsiäispäivän messu kirkossa, lit. Kari Lauri, saarna NikoPekka Ovaskainen, kanttori Lasse Kautto, Tuomaskuoro.
Ma 18.4. Klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa, toim. Kari Lauri, kanttori Lasse Kautto, avust. Annika Alatalo, talvirippikoulu.
RAUTIO
Ma 11.4. Klo 19 Iltakirkko kirkossa lit. Niko-Pekka Ovaskainen ja puhe Antti To-

kola. Kanttori Lasse Kautto, musiikissa
avustaa Sami Okkonen ja Jouni Myllylä, laulu.
Ti 12.4. Klo 19 Iltakirkko kirkossa lit.
Jarkko Kuusisto ja puhe Stig-Erik Enkvist. Kanttorina Lasse Kautto ja musiikissa avustaa Solinat, Kirsi Niemelän johdolla.
Ke 13.4. Klo 9.30 Lasten pääsiäiskirkko
kirkossa. Klo 20 ”Katselen Golgatalle”
-sävelin ja sanoin kirkossa, Niko-Pekka
Ovaskainen, Heidi Huhtala, Lasse Kautto ja Projektikuoro.
To 14.4. Klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen
kirkossa, toim. Jarkko Kuusisto, kanttori
Lasse Kautto, Raution mieskuoro.
Pe 15.4. Klo 12 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa, toim. Suvi Lehtimäki, kanttori Heidi Huhtala, musiikis-

sa avustaa Kalajoen Kirkkokuoro.
Su 17.4. Klo 12 I Pääsiäispäivän messu kirkossa, lit. Kari Lauri ja saarna Niko-Pekka Ovaskainen, kanttori Lasse Kautto.
Raution kirkkotilaisuuksia on nyt
myös mahdollisuus kuunnella nettiradiossa: kalajoenseurakunta.fi/
verkkokirkko

HIMANKA
Su 10.4. Klo 10 Palmusunnuntain perhekirkko kirkossa, toim. Aapo Kaivosoja, Markus Lindell, Elisa Kärjä, Varpu
Pahkala, kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Ma 11.4. Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko kirkossa, Aapo Kaivosoja, Eetu Raittila, musiikissa nuorten messubändi ja

Markus Lindell.
Ti 12.4. Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
kirkossa, toim. Aapo Kaivosoja ja Elisa
Kilpivaara, musiikissa Lapsikuoro.
Ke 13.4. Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
kirkossa, toim. Aapo Kaisvosoja ja Elisa Kilpivaara, musiikissa Kirkkokuoro.
To 14.4. Klo 10 Lasten pääsiäiskirkko Himangan kirkossa. Klo 18 Kiirastorstain
messu kirkossa, toim. Aapo Kaivosoja, kanttori Elisa Kilpivaara, diakoniatyöntekijä Maria Paananen, Lauluyhtye Sointu.
Pe 15.4. Klo 15 Pitkäperjantain jumalanpalvelus kirkossa, toim. Suvi Lehtimäki.
Su 17.4. Klo 10 Pääsiäisen messu kirkossa. toim. Aapo Kaivosoja, kanttori Elisa Kilpivaara.
Ma 18.4. Klo 18 Iltakirkko Himangan
kirkossa, puhe Niko-Pekka Ovaskainen, lit. Kari Lauri. Iltapala seurakuntakodilla ja Niko-Pekan lähtöhetki uusiin tehtäviin.

Muut tapahtumat kirkollisissa
ilmoituksissa ja seurakunnan
kotisivuilla.

sus oli käskenyt heidän vastata niin, jos
joku
kysyisi. Joel ymmärsi, että Jeesus tarvitsi hänen aasinvarsaansa. Joel halusi nähdä miksi Jeesus tarvitsi hänen varsaansa, ja meni opetuslasten perässä.
Opetuslapset laittoivat vaatteita varsan
selkään. Jeesus istui niiden päälle, ja lähti hiljaa ratsastamaan kohti Jerusalemin
kaupunkia. Joel seurasi perässä koko ajan.
Paljon ihmisiä oli kokoontunut tienvarrelle, he heiluttivat palmunoksia ja levittivät
viittojaan tielle. Ihmiset ottivat Jeesuksen
vastaan suurena kuninkaana.
Joel oli ylpeä ja iloinen kun Jeesus oli
lainannut hänen aasinvarsaansa, jonka
opetuslapset palauttivat hänelle. Joel otti aasin ja lähti iloisena kotiin.

