Pääsiäinen

Ylösnousemuksen
voima
P

ääsiäiskynttilään sytytetään tuli pääsiäisen sanoman merkiksi. Mutta mikä saa syttymään uskon
tulen? Pääsiäisaamuna Jeesuksen
haudalle tulleet naiset ja Jeesuksen
opetuslapset näkivät edessään ihmeen. Kivi oli vieritetty pois haudan
suulta, ja hauta oli tyhjä. Kristinusko
syntyi ylösnousemususkona. Kukaan
ihminen ei kuitenkaan nähnyt, kun
Jeesus nousi haudasta.
Mutta millä voimalla Jeesus nousi
ylös? Jeesuksen Kristuksen pelastustyö on kolmiyhteisen Jumalan
pelastustyö. Raamatun mukaan Isä
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.
Raamatussa apostoli Paavali kuvaa
Jumalan voiman suuruutta. Hän
sanoo tuon saman mittaamattoman
voiman vaikuttavan kristityissä.
Jokaisessa Jeesukseen uskovassa ja
häneen turvautuvassa vaikuttaa sama väkevä voima, jota Jumala osoitti
herättäessään Kristuksen kuolleista.
Siinä ei ole kysymys meidän ihmisten teoista tai vaikutuksista.
Sama Pyhän Hengen vaikuttama
voima saa aikaan sen, että pysymme
Jeesuksessa Kristuksessa tässä maailmassa ja tulemme kerran osalliseksi
samanlaisesta kirkkauden ruumiista.
Inhimilliselle elämälle on ominaista,
että kaikki katoaa. Ihmisen osana

on kerran kuolla ja tulla haudatuksi.
Ylösnousemus on Jumalan vastaus
kaiken katoavaisuuteen.
Ilman Jeesuksen uhrikuolemaa ei
olisi syntien anteeksiantamusta
eikä näin ollen kukaan voisi päästä
taivaaseen. Jeesuksen kuolema ja
ylösnousemus kuuluvat yhteen.
Kristuksen ylösnousemus merkitsee,
että mekin saamme uskoa ruumiin
ylösnousemukseen. Iankaikkinen
elämä odottaa Jumalan luona taivaassa. Sinne meitä edelleen kutsutaan. Pääsiäiskynttilän tuli kertoo
pääsiäisen sanoman. Kristus on
maailman valo, joka on noussut haudan pimeydestä. Jumalan voiman
vaikutus synnyttää meissä uskon. Se
saa syttymään uskon tulen.
Hebrealaiskirjeen mukaan ”Usko on
sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen
näkemistä, mitä ei nähdä”. Tietoisuus
ylösnousemuksesta ei ole ainoastaan hetkellinen häivähdys mielikuvissamme, vaan jotain sellaista,
mikä vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Jumalan todellisuus ei katoa
toivoon vaan se kiinnittyy tulevaisuuteen jo tässä hetkessä.
Ylösnousemuksen iloa ja valoa
elämään.
Arja Kalliopaasi, kappalainen

Pääsiäinen kirkoissa
Hiljaisen viikon iltakirkot

- tiistai 			 15.4. klo 19 Uudenkaupungin ja Pyhämaan kirkko
- keskiviikko 16.4. klo 19 Uudenkaupungin, Kalannin ja
								
Pyhämaan kirkko
Uudenkaupungin kirkko on avoinna tiistaina ja keskiviikkona
hiljentymista varten klo 12-18 ja pappi tavattavissa klo 12-15.
Kiirastorstai, 17.4.
- Messu 					
klo 19
- Ehtoolliskirkko klo 19
- Ehtoolliskirkko klo 19
- Ehtoolliskirkko klo 19

Uudenkaupungin kirkko
Kalannin kirkko
Lokalahden kirkko
Pyhämaan kirkko

Pitkäperjantai, 18.4.
- Jumalanpalvelus klo 10
- Messu 					
klo 10
- Jumalanpalvelus klo 10
- Jumalanpalvelus klo 10

Uudenkaupungin kirkko
Kalannin kirkko
Lokalahden kirkko
Pyhämaan kirkko

Lauantai 19.4.
- Pääsiäisyön messu klo 23 Uudenkaupungin ja Lokalahden kirkoissa.
Lokalahdella Martat tarjoavat messun jälkeen kahvia/teetä Paanulassa.
1. pääsiäispäivä, sunnuntai 20.4.
- Messu					
klo 10 Uudenkaupungin kirkko
- Pääsiäiskirkko
klo 10 Kalannin kirkko
- Jumalanpalvelus klo 12 Pyhämaan kirkko
Huom! Lokalahden kirkossa ei jumalanpalvelusta.
2. pääsiäispäivä, maanantai 21.4.		
Koko seurakunnan yhteinen messu klo 10 Kalannin kirkossa.
Palveluksen jälkeen kirkkokahvit Kalannin srk-kodissa.
Huom! Uudenkaupungin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa ei
jumalanpalvelusta.

Pääsiäiskertomus
Pitkäperjantaina 18.4. klo 18

kirkon 150. juhlavuotena Uudenkaupungin kirkossa
Tuire Erholm, Teija Rundgren, Ari Hirvonen. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Pop up -toritapahtuma
Lauantaina 19.4. klo 10-14 Uudenkaupungin seurakunnat ovat
yhdessä mukana Pop up -tapahtumassa Uudenkaupungin torilla.

Kirkon Soundi -konsertti
2. pääsiäispäivänä, maanantaina 21.4. klo 18
Uudenkaupungin kirkossa
Laulajat: Susanna Pihlaja, Kiia Riuttula,
Pauli Aaltonen, Jukka-Pekka Hyytiä,
Jere Pensikkala ja Cantilona-kuoro.
Yhtye: Tommi Aaltonen (lyömäsoittimet), Petri
Hatakka (koskettimet), Jari Jalonen (kitara),
Jarmo Kankaanranta (puhaltimet)

Hyvää pääsiäistä!

Juonto: Minna Bergström
Uusikaupunkilaiset muusikot juhlivat 150-vuotiasta kirkkoa.
Konsertin kesto on noin 1 h 15 min. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Uudenkaupungin seurakunta · Koulukatu 6 · 23500 Uusikaupunki · p. 02 840400 · www.ukisrk.fi

Uudenkaupungin seurakunta 1/2014

Kolme hetkeä tiellä vaeltaen
Kevään kuluessa on Uudenkaupungin seurakunnassa järjestetty Kolme
iltahetkeä – Tiellä vaeltaen -tilaisuutta. Perheneuvoja Minna Ala-Kaila kertoi
retriittikokemuksestaan, Tapani Caselius pyhiinvaelluksestaan Santiago de
Compostelaan ja kirkkoherra Esa Mierlahti jumalanpalveluksen mystiikasta.
Hiljaisuus
Hiljaisuuden retriitti on
usein viikonvaihteen mittainen vetäytyminen pois
arjen rutiineista ja kiireestä.
Retriitti voi olla osallistujalle
paikka levähtää, kuunnella
itseään ja Jumalaa kaikessa
rauhassa.
Perheneuvoja Minna AlaKaila kertoi seurakunnan
järjestämässä Iltahetkessä

syksyisestä retriittikokemuksestaan. ”Luonto on
ennen antanut tilaa hiljaisuudelle työn ja vapaan
vuorotellessa. Nykyajan
kiireinen elämäntyyli ei
siihen juuri tarjoa mahdollisuuksia. Ympäristössä kun
on koko ajan ääntä, valoa ja
monenlaista virikettä.
Retriittiin laskeudutaan ja
siitä noustaan pois sekä
mielen että kehon tasolla.
Mielen tasolla voi mennä
ikään kuin tyhjän laukun
kera, ei tarvitse tuoda eikä
osata mitään. ”
Retriittiin tullessaan osallistujat saavat oman huoneen
ja ohjeet sekä päiväohjelman perjantaista sunnuntaihin. Ohjelmaa rytmittävät ruokailut, aamiainen,
lounas ja päivällinen sekä
näiden yhteydessä olevat
rukoushetket ja ohjaajan
virikepuheenvuoro. Tarvittaessa käydään lyhyt
keskustelu hänen kanssaan. Muu aika on vapaata
itsensä kanssa olemista ja
kuuntelemista. Televisiota,
radiota, puhelinta ja nettiä
ei ole, mutta kirjasto on
käytössä.
Retriittipaikat ovat yleensä
luonnon helmassa, joten
kävely, luonnon katselu ja
tutkiskelu ovat rauhoittavia

ja mieltä avaavia. Yhteisissä
kokoontumisissa aterioilla
ei puhuta, taustalla voi
soida huilumusiikki. Vaikka
sanoja ei ole, löytyy yhteys
hiljaisuuden kanssamatkustajiin.
Pysähtymisessä aistit
herkistyvät. Retriitillä on
aikansa – niin kuin kaikella
elämässä. Jollekin se voi ol-

la tärkeä vuosittain toistuva
kokemus. Minna Ala-Kailan
retriittipaikkaan, saareen,
meni silta. Se oli myös
vertauskuvallinen silta
arkipäivästä uuteen hiljaisuuden tilaan, kysymysten
ja ihmettelyn ilmapiiriin,
matkaan itseen. Kokemukseen, joka avaa uusia ovia.
Verkkoretriitti on mahdollista Hiljaisuuden ystävien
kotisivulla www.hiljaisuudenystavat.fi.

Mystiikka
Kirkoherra Esa Mierlahti
alusti kolmannen iltahetken
keskustelua jumalanpalveluksen mystiikasta Seppo
ja Riitta Teinosen kirjan,
Keskustelua mystiikasta,
pohjalta. Seppo Teinonen
(1924-1995) on toiminut
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professorina.
Teinosen kirjassa mystiikan
tie jaetaan vaiheisiin. Nämä
prosessit voivat kulkea
osittain sisäkkäinkin.
Lähteminen on heräämistä
siihen tietoisuuteen, että
on muutakin kuin mitä
näkyy.
Puhdistumisessa ihminen alkaa tajuta armon ja
anteeksiantamisen sekä
Jumalan puhdistavan
voiman. Jumalanpalveluksessa synnintunnustus ja
synninpäästö ovat puhdistautumista.

”Kun ihmisiltä kysyttiin
viime seurakuntavaalien
jälkeen, mitä he kirkolta
odottavat, viesti oli selvä: meidän pitää auttaa
heikompiosaisia, kuunnella
enemmän jäseniä, uudistua
rohkeammin. Toiveet kertovat siitä, että kirkolla on
merkitystä,” sanoo seurakuntavaalien projektipäällikkönä aloittanut pappi ja
tiedottaja Mari Leppänen.
Lisäten vielä, että uudet
päättäjät valmistelevat
myös kirkon rakenneuudistusta.

Asetu ehdokkaaksi!
Ehdokkaina voivat olla 18
vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan
jäsenet. Ehdokasasettelu
päättyy 15.9. Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Vaalien äänestäjille
ja ehdokkaille on suunnattu www.seurakuntavaalit.fi
-verkkosivu. Siellä voi myös
kertoa kiinnostuksesta
toimia kirkon päättäjänä
ja täyttää yhteydenottopyynnön.

Kirkkovaltuusto päättää
seurakunnan toiminnan
ja talouden päälinjoista,
kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen
perustamisesta. Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat

Tapani Caselius kertoi
iltahetkessä pyhiinvaellusmatkoistaan Santiago de
Compostelaan.

(Lisää: www.ukisrk.fi > Uutiset,
17.1.2014).

Seurakuntavaalien avulla
kirkko saa päättäjiä ja
tulevaisuuden rakentajia.

Kirkkovaltuusto on
seurakunnan ylin
päättävä elin

Pyhiinvaellus

Tietynlaista retriittiä on
myös kävely, sillä matkalainen voi kulkea pitkiä aikoja
omien ajatustensa kera.
Miksi lähteä pyhiinvaellusmatkalle? Syitä on Caseliuksen mukaan monia, esimerkiksi uskonto, mietistely,
veljeys, pääsee irti kaikesta.
Matkalla on muitakin,
historia on läsnä, samoin
argeologia. Myös suorittaminen ja halu kokeilla omia
rajojaan voivat houkutella.

Syksyllä seurakuntavaalit

Valaistuminen liittyy
siihen, kuinka jumalanpalveluksessa Sanassa, lauluissa ja sakramentissa Herra
ilmestyy meille ja ihminen
voi ottaa vastaan jotain
uutta.
Yhdistymisvaiheessa ei
ole erotusta ihmisen ja Jumalan välillä. Jumalanpalveluksessa yhdistymisessä
on kyse ehtoollisen syömisestä ja juomisesta.
Yhteisessa keskustelussa
todettiin, että mystisiä

Piispa Kaarlo Kalliala kehottaa
rohkeasti asettumaan ehdolle
seurakuntavaaleissa.

myös kirkolliskokouksen
maallikkoedustajat. Seurakuntavaaleilla valitaan joka
neljäs vuosi jäsenet seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Vaalit isänpäivänä
Varsinainen vaalipäivä on
isänpäivä 9.11. ja ennakkoäänestys maanantaista
27.10. perjantaihin 31.10.

Nuoret toista kertaa
vaaliuurnilla
Äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa ovat kaikki 16
vuotta täyttäneet kirkon
jäsenet.

Usko hyvän tekemiseen
Vaalien kampanjoinnin ja
teeman Usko hyvän tekemiseen avulla halutaan
nostaa äänestysprosenttia,
joka viime vaaleissa Uudenkaupungin seurakunnassa
oli 19,7.
Valtakunnallisessa kampanjassa kasvojen ja tarinoiden
kautta kerrotaan siitä, millaista kirkon elämä on, mikä
siinä kenellekin on tärkeää
ja miksi kirkkoon kannattaa
kuulua.
Askel-lehden
haastattelussa
3/2014 Teemu
Selänne kertoo
uskovansa
hyvän tekemiseen; se on
hänelle yksi tapa
välittää uskoa
myös muille.

uskoontulon kokemuksia voi
olla tai sitten ei. Kokemus
kuitenkin avaa tietoisuuden
Jumalan olemisesta ja kutsun lähteä seuraamaan tietä,
joka on tavallista elämää.

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO¤											

Pyhiinvaellusta lähiseudulla:
- Pyhämaan Pamprinniemen
raamattuluontopolun kesän
avaus sunnuntaina 8. 6. Lähtö
Hauintieltä, parkkipaikalta
klo 18. Hartaus ja kahvit ristin
luona niemen kärjessä.

www.ukisrk.fi		

