Jesajan luterilaisen seurakunnan pääsiäiskirje
Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi
heille ja sanoi: ”Juokaa tästä
kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Ja heidän syödessään Jeesus
otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
”Ottakaa ja syökää; tämä on
minun ruumiini”.

Matt.26:26-28

Hiljaisella viikolla seurakunta seuraa Herraa Jeesusta hänen kärsimystiellään. Kunkin päivän Raamatun lukukappaleet muodostavat
yhdessä kärsimysnäytelmän.
Sen sisältö on niin runsas ja rikas,
että hiljaisella viikolla on saarnattu
kunakin päivänä oma ahtisaarnansa. Herran seuraaminen kärsimystiellä tekee ainakin yhden asian
selväksi. Lihaan ja vereen tullut
Jumalan Poika on todellinen.
Jeesuksen lihaan tuleminen,
ihmisenä eläminen sekä hänen kärsimyksensä ja kuolemansa puhuvat
aivan toisenlaista kieltä kuin aikamme uushenkinen höttö. Jeesuksen kärsimystien seuraaminen
ei olekaan samalla tavalla miellyttävää ja viihdyttävää kuin ihmisen
mielikuvituksesta ja riivaajien
opeista alkunsa saaneet uskonnolliset sadut. Tämä ei kuitenkaan syö
pääsiäisevankeliumin uskottavuutta, vaan päinvastoin, vahvistaa sen.
Jumala ei kätkeydy salatiedon
syövereihin tai paljasta itseään vain
vihkiytyneille. Jeesuksessa Jumala
tuli todellisesti meidän keskellemme, historiallisesti ja julkisesti
(1.Joh.1:1; 2.Piet.1:16). Hän ei ole
kaukana yhdestäkään meistä. Hän
ei ole kärsimyksemme suhteen välinpitämätön.

Kuva: Antti-Jussi Koponen

Jeesuksen tähden voimme olla
varmoja, että Jumala on nähnyt
hätämme. Hänen rakkautensa ja
armonsa on todellista. Hän antoi
Poikansa kärsimykseen saadakseen meidät omakseen. Hän uhrasi itsensä pelastaakseen meidät
ottamalla pois meidän syntimme
(Hepr. 4:15; 9:28).
Kärsimysviikon ensimmäinen
”ahti” eli kohtaus on Kiirastorstain
ehtoollisen asettaminen. Sinä iltana, kun Jeesus kavallettiin hän söi
opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian. Jeesus ”halajamalla halusi”
syödä pääsiäislampaan heidän
kanssaan (Luuk.22:15). Ateriayhteys todisti syvästä yhteydestä
aterioitsijoiden välillä. Näin Jeesus halajamalla halajaa aterioida
myös meidän kanssamme. Herrojen Herra kutsuu seuraansa syntisiä ihmisiä. Juhlien isäntä vastaa
kaikista järjestelyistä. Hän tekee
itsessään kelvottomat vieraat kelvolliseksi seuraansa.
Tuon pääsiäisaterian yhteydessä Jeesus asetti pyhän ehtoollisen. Hän ei jättänyt opetuslapsiaan yksin. Yhä hän halajamalla
halajaa olla yhtä seurakuntansa
kanssa mitä läheisimmällä tavalla.
Herra kutsuu meitä ehtoollispöytäänsä.

Seurakunta ei saavu sinne omassa
erinomaisuudessaan, vaan kasteessa Kristuksen vanhurskauteen
vaatettuna ja uskossa Herran lupauksen sanaan luottaen. Juuri
tässä - siunatussa leivässä ja maljassa - Herra antaa oman ruumiinsa ja verensä syntien anteeksiantamiseksi. Niiden kautta yhdistymme Herran Jeesuksen kanssa.
Tällä tavoin saamme viettää Herramme kanssa pääsiäistä aina siihen saakka kunnes hän tulee.
Ehtoollisella seurakunta tulee
yhdeksi myös toistensa kanssa.
”Koska leipä on yksi, niin mekin
olemme yksi ruumis…” (1.Kor.
10:17). Herra antoi esikuvan rakkaudesta ja palvelusta pesemmällä ennen ehtoollista opetuslastensa jalat (Joh.13:14). Seurakunnan
ei tule vältellä Herraansa eikä toisiaan, vaan hakeutua ehtoollisyhteyteen ja palvelemaan toisiaan
nöyryydessä ja rakkaudessa.
Herraa kärsimystiellä seuraava ei taatusti jää kylmäksi. Pyhällä
ehtoollisella hän täyttää seurakuntansa armollaan ja rakkaudellaan ja lähettää sen murrettavaksi
maailmalle.

”Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!”
www.lhpk.ﬁ
www.luterilainen.net
Rukous pääsiäisenä

Ylistys sinulle, kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka Poikasi kuoleman kautta kukistit synnin ja kuoleman
ja hänen riemullisessa ylösnousemuksessaan lahjoitit puhtauden ja iankaikkisen elämän, niin että perkeleen
vallan alta vapautettuna eläisin palvellen sinua valtakunnassasi. Kiitos, että saan varman lohdutuksen Poikasi ylösnousemuksesta. Sinä olet minun elämäni; älä anna kuoleman kauhistaa sydäntäni. Suo minulle autuas varmuus, että koska sinä herätit Kristuksen kuolleista, en minäkään jää haudan vangiksi, vaan päivieni
lopussa herätät minut uuteen elämään. Kun aikani kerran loppuu, anna Kristuksen ylösnousemuksen olla
minulle varma vakuus taivaassa odottavasta katoamattomasta perinnöstäni. Johdata minua sanallasi koko
elämäni, ja kuollessani lahjoita minulle elämän kruunu. Silloin yhdessä enkelten ja kaikkien pyhien kanssa
ylistän sinua iankaikkisesti. Aamen. (Luterilaisia virsiä kirjasta)
MESSUT
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 10, 11:15, 12:30
Ilmoittautuminen: www.lhpk.ﬁ/jyvaskyla
Os. Ilmarisenkatu 18, Jyväskylän Adventtikirkko.
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RUKOUSAIHEITA
Kiitos kaikkinaisesta varjeluksesta kulkutautiaikana!
Kiitos pääsiäisestä ja pääsiäisjuhlasta, kun kirkon ovet saavat olla avoinna!
Seurakunnan vuosikokous
Pastori perheineen
Seurakunnan vastuunkantajat
TULEVAA
Seurakunnan vuosikokous ma 5.4. klo 18. Katso lisätiedot ja osallistumisohjeet seurakunnan sähköpostista! Tervetuloa kaikki Jesajan seurakunnan jumalanpalveluelämässä mukana olevat jäsenyyteen katsomatta!

Ollaan yhteydessä!
pastori Pekka-T. Hyppönen
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
pekka.hypponen@lhpk.ﬁ
p. 040 7360862

PÄÄSIÄISLAHJA SEURAKUNNALLE!
Seurakuntien talous on ollut alkuvuodesta laskusuhdanteessa.
Annetaan uskollisesti siitä, mitä Herra on helmaamme uskonut!
Kannatus: Suomen Luthersäätiö FI59 1023 3000 2354 52.
Viite: 9001
Rahankeräyslupa: kts. https://www.lhpk.ﬁ/kannatus/

Puheenjohtajan pääsiäistervehdys
Rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa!
Tämä vuosi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen. Olemme joutuneet opettelemaan toisenlaista arkea koronan keskellä. Olemme joutuneet noudattamaan tarkkoja rajoituksia kokoontumisissa, ja jättämään pois
monia työmuotoja, jotka olivat lähteneet hyvään kasvuun ennen koronaa. Erityisen surullista on ollut pyhäkoulutoiminnan tyrehtyminen. Jumalalle kiitos, olemme kuitenkin pystyneet säilyttämään viikottaiset messut! Jopa siinä mittakaavassa, että osallistujapaikkoja on ollut yhtä paljon kuin aktiivisia messukävijöitä ennen koronaa. Se on suurta tilanteessa, joissa monen kirkon ovi on ollut kokonaan suljettuna. Suurta on myös
se, että yhteiskuntaamme on siunattu lääketieteellisellä osaamisella ja viisailla toimintaohjeilla kriisitilanteessa.
Pääsiäisen sanoma kutsuu meitä seuraamaan Kristuksen kärsimystietä, ja ihmettelemään hänen
tyhjää hautaansa. Hän on kuollut meidän puolestamme ja noussut kuolleista meidän pelastajaksemme.
Tämä on se sanoma, jonka ympärille meidänkin seurakuntamme on syntynyt, ja jota viemään meidätkin on
lähetetty. Tämä on totta niin normaaliolosuhteissa kuin koronankin keskellä. Kun katsomme kirkon historiaa, huomaamme, että tämä ei ole ensimmäinen eikä suurin kulkutauti, joka on seurakuntaa koetellut. Ja
itse asiassa nämä koettelemukset ovat olleet kirkolle kasvun aikaa. Muinaisen Rooman kristityt erottuivat
aikalaisistaan siinä, että he eivät sulkeutuneet turvaan ja hylänneet sairaita kadulle kuolemaan, vaan auttoivat niin omiaan kuin vieraitakin sairaita. Usko Kristukseen antoi rohkeuden toimia, ja rakkaus lähimmäisiin
antoi eväät selvitä.
Olkoon meitä ennen vaeltaneiden sisarien ja veljien esimerkki rohkaisuna meillekin. Meidänkin tulee
etsiä keinot, joilla viedä evankeliumia eteenpäin nyt, kun emme voi estoitta kokoontua. Se on välttämätöntä, koska vaikka ei olekaan syytä olettaa pandemia-arjen jäävän pysyväksi asiantilaksi, se voi kuitenkin kestää vielä huonossa tapauksessa vuosia. Emme voi vain sulkeutua ja odottaa myrskyn laantumista, vaan
meidän on vietävä evankeliumia eteenpäin.
Mekin saamme luottaa ylösnousseeseen Jeesukseen, joka on luvannut olla kanssamme kaikki päivät
maailman loppuun asti. Hänen armoonsa turvautuen toivotan teille kaikille siunattua pääsiäistä!
Seurakuntaneuovoston puheenjohtaja
Matti Hyttinen

