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Pääsiäisen valo

V

alo näkyy ja erottuu
vain pimeyttä vasten.
Pääsiäinen alkaa palmusunnuntaista, jolloin osa
iloitsee ja riemuitsee, osa punoo pimeyden keskellä Jeesuksen murhaa.
Jeesus on jo varoittanut
opetuslapsiaan lähestyvästä
surusta. Pääsiäisajan keskellä
hän toistaa varoituksen useaan
kertaan. Yksi kauniimmista
varoituksen sanoituksista on
Johanneksen evankeliumista
löytyvä kohta: ”Älköön sydänenne olko levoton” (Joh.14:1).
Jeesus ei pyydä, etteivät
opetuslapset surisi hänen kuolemaansa, sillä ystävää tuleekin saada surra. Surua ei saa
häädettyä tuosta vain, eikä se
olisi hyväksikään. Sillä on oma
tehtävänsä. Sen sijaan hän
pyytää, että heidän sydämessään säilyisi surussakin toivo
ja rauha, jotta sydän ei olisi pimeydenkään keskellä levoton.
Ennen valon syttymistä
kaikki pimenee. Ristin juurella ei ole montaa surijaa. Suu-

rin osa pelkää. Sielun pimeyden keskellä maahan laskeutui
konkreettinenkin pimeys Jeesuksen kuolinhetkellä. Pääsiäisaamun kuvauksissa naiset saapuvat linnunlaulun ja
auringonvalon keskellä Jeesuksen haudalle. Mutta kuinka
surullista onkaan, että kaikista Jeesuksen seuraajista vain
kolme on jaksanut lähteä haudalle. Kuulevatko hekään lintujen laulua ja laulavatko linnut todella vai ovatko ne hiljaa? Jaksavatko naiset iloita
auringonpaisteesta? Onko aamu edes aurinkoinen vai onko niin varhaista, että haudalle
kuljetaan monessakin mielessä
hämärässä? Sydämet ovat joka
tapauksessa levottomat. Mietitään vartijoita, haudan kiveä ja
sitä, tuleeko matkasta mitään
vai onko se tehty turhaan.
Valo löytyy etsimällä rauha pimeyden keskeltä. Naiset
kohtaavat pelkonsa ja huolensa ja kun he palaavat haudalta, kaikki on toisin. Ei ole enää
väliä sillä laulavatko linnut, on-

ko pimeää vai aurinkoista. He
ovat itse niin täynnä valoa ja
iloa. Mutta moni Jeesuksen
seuraaja on aluksi yhä ihmeissään, yhä surussa elävä.
Ennen kuin valo syttyy, jokaisen täytyy kohdata pimeys
omalla tavallaan. Pietarin täytyi saada tunnustaa virheensä
Jeesukselle ja saada anteeksianto. Tuomas epäili loppuun
asti, kunnes löysi varmuuden
ja toivon. Niin Damaskoksen
kuin Emmauksen tien kulkijoiden silmien ja sydänten täytyi avautua. Maailman pimeys
ei kadonnut, mutta sen keskellä oli rauha ja sitä myöten
myös valo. Jeesuksen sanat
palasivat varmasti pääsiäisenä opetuslasten mieleen.
Jeesuksen kauniit sanat opetuslapsille ovat myös
meille pääsiäisen aikaan: ”Älköön sydämenne olko levoton”. Siten löytyy myös pääsiäisen valo. #
Sami Tolvanen
Euran kirkkoherra
Sami Tolvanen

Kirkkoherra Sami Tolvanen kertoo, että tänä korona-aikana seurakunnan pääsiäisenkin ajan tapahtumat on pitänyt miettiä aivan uudella tavalla.

Jeesuksen
tyhjä hauta
on keskeinen asia
pääsiäisen
sanomassa.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on
yksi Suomen suurimmista vuosittain
järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja
lähimmäisenrakkauden kansanliike.
Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % keräyksen tuotosta
ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun. 20 %
keräystuotosta jakautuu kotimaisille
erityiskohteille siten, että 10 % Kirkon
diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen

yhdessä paikallisseurakuntien kanssa,
toinen 10 % Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka
toteuttaa maksuttomia digitaitojen koulutuksia vähävaraisille ikäihmisille vuodesta 2022 lähtien. 20 % keräystuotosta
ohjataan paikallisseurakunnan kautta paikallisiin ikäihmisiä tukeviin toimiin tai
diakonia-avustuksiin.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti ja vuoden 2021 keräyksen
esimiehenä piispa Matti Repo.
Yhteisvastuuterveisin,
Mari Vuorinen, diakonissa

Miten voi osallistua Yhteisvastuukeräykseen?
Voit tehdä lahjoituksen myös seuraavien
tilinumeroiden kautta
(Euran srk:n viitenumero 301055):
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
• Mobile Pay 53674 (Euran srk:n numero)
Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi,
Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.
Keräyslupa ÅLR 2020/4355, 1.9.2020–31.8.2021, Ahvenanmaa,
myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.
Kiitos, että olet mukana hyvässä työssä!
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Jumalanpalvelukset
pääsiäisen aikana 2021

Lastenohjaaja Päivi Lehtonen (vasemmalla), varhaiskasvatuksen ohjaaja Riikka Rantanen ja lastenohjaaja
Satu Tammisto ovat valmistaneet yhdessä toisten lastenohjaajien kanssa pääsiäisvideolla näkyvät lavasteet.

Pääsiäisvaellukselle
videon matkassa
T
änä vuonna pääsiäisen
tapahtumiin pääsee tutustumaan videon välityksellä. Video on nähtävissä
niin Euran seurakunnan Facebook- kuin YouTube -sivuilta.
Ohjelma on tehty varhaiskasvatusta ajatellen, mutta
kun pääsiäisvaelluksia ei voida muuten järjestää, niin tämä on erinomainen tapa kenelle tahansa päästä pääsiäistunnelmaan.
Pääset käymään kaikissa pääsiäisen pyhissä ja näkemään tapahtumapaikkoja. Näet muun muassa, kuinka Jeesus ja opetuslapset ovat
koolla pääsiäisaterialla ja kuinka naiset saavat tyhjän haudan
luona kuulla enkelin välittämän ilosanoman.
Musiikista vastaavat kanttori Timo Meriläinen, varhaiskasvatuksen ohjaaja Riikka
Rantanen ja lastenohjaajat Päivi Lehtonen ja Satu Tammisto.
Kuvassa ja videolla näkyvät

Sami Tolvanen

Palmusunnuntai 28.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus , Tolvanen, Silvola
Maanantai 29.3.
klo 18 iltakirkko, Kakko, Silvola
Tiistai 30.3.
klo 18 iltakirkko, Tolvanen, Meriläinen
Keskiviikko 31.3.
klo 18 iltakirkko, Hemanus, Silvola
Kiirastorstai 1.4.
klo 18 iltakirkko, Tolvanen, Meriläinen, Silvola
Pitkäperjantai 2.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus, Reuna, Meriläinen
Hiljainen lauantai 3.4.
klo 23 pääsiäisyön sanajumalanpalvelus,
Reuna, Meriläinen, Silvola
1. pääsiäispäivä 4.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus, Kakko, Meriläinen, Silvola
2. pääsiäispäivä 5.4.
klo 10 vanhan käsikirjan jumalanpalvelus
Hemanus, Tolvanen
klo 14 sanajumalanpalvelus, Reuna, Silvola
**********************************************************
Konsertit:
Keskiviikko 14.4. klo 18 Sopusointujen ilta, Kansanlähetys.
Sunnuntai

Pääsiäisvideota elävöittävät lyijyjalkanuket ovat seurakunnan
lastenohjaajien tekemiä.

hahmot ovat seurakunnan lastenohjaajien tekemiä.
Suuressa kirkossa hahmot
eivät kauempaa katsottuna näkyisi, mutta videolla pienetkin
yksityiskohdat pääsevät oikeuksiinsa.
Pääsiäisen tapahtumista löytyy internetistä toki muitakin
kuvauksia aina legohahmoilla toteutetuista pääsiäiskertomuksista ilmaisiin kokoillan
Jeesus-elokuviin ja passioihin.

Ilmoittaudu
seurakunnan
päiväkerhoon!
Seurakunnan päiväkerhot ovat
kirkon varhaiskasvatustoimintaa
3–5-vuotiaiden parissa.
Syksyllä 2021 alkaviin päiväkerhoryhmiin
voi ilmoittaa 3 vuotta joulukuun loppuun
mennessä täyttävät sekä vanhemmat alle
kouluikäiset lapset.

Myös seurakunnan omat
hiljaisen viikon iltakirkot ja
pääsiäisen jumalanpalvelukset ovat katsottavissa internetin kautta. Iltakirkoista ja pääsiäisen pyhistä muodostuu
oma pääsiäisvaelluksensa.
Iloista pääsiäistä ja tervetuloa vaeltamaan omasta kodista käsin! #

***********************************************************
Jumalanpalvelukset ja konsertit lähetetään Facebookin kautta ja
ovat myöhemmin katsottavissa YouTubessa kahden viikon ajan.
Ajankohtaisimmat tiedot muutoksista ja voimassa olevista
rajoituksista löydät nettisivuiltamme www.euranseurakunta.fi.

Sami Tolvanen
Euran kirkkoherra
Salla Lappalainen

Miten nähdä jumalanpalvelus?
Lähetämme korona-aikana jumalanpalveluksia, hartauksia sekä
konsertteja internetin kautta. Nämä kaikki ovat nähtävissä seurakunnan Facebook- ja YouTube-sivuilta. Seurakunnan kotisivujen
(www.euranseurakunta.fi) etusivulta löytyvät linkit Facebookiin ja
YouTubeen. Mutta kaikki ei ole ollut niin helppoa kuin toivoisimme.
Suoria lähetyksiä eli livelähetyksiä pystymme lähettämään vain
Facebookin kautta. Facebookin ongelmana on, että se mainostaa
kirjautumista Facebookiin. Videot voi katsoa kirjautumatta, mutta
kirjautumismainosten ohitus tehdään hankalaksi. Sulkupainikkeet
ovat pienellä ja mainosruudut ovat erilaisia eri laitteilla. Ei ole helppo
ohjeistaa, kuinka videot saa katsottua ilman kirjautumista.

Alma Raitanen, Nelli Tolvanen ja Nilla Vallin

Päiväkerhotoimintaa järjestetään eri puolilla seurakuntaa, ja ryhmät
kokoontuvat 2 kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kerhoryhmän toiminta
alkaa, kun ryhmässä on vähintään 6 ilmoittautunutta lasta. Kerhon lukukausimaksu on 35 €. Ryhmät ja kerhopaikat näkyvät ilmoittautumislinkistä.
ILMOITTAUTUMINEN:
Päiväkerholaisten ilmoittautuminen on ajalla 24.3–11.4.2021 sähköisesti
Euran seurakunnan kotisivujen kautta www.euranseurakunta.fi. Tieto lapsen
päiväkerhoryhmästä, paikasta ja ajasta lähetetään perheille sähköisenä.
Lisätiedot: Riikka Rantanen • 044 777 1571.

18.4. klo 17 Konsertti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Kanttorit Timo Meriläinen ja Janne Silvola
esittävät Hyvän Paimenen sunnuntain ja pääsiäiseen
liittyvää kirkkomusiikkia.

YouTube ei ehdota kirjautumista ja on näin helpompi käyttää, mutta
sieltä pystymme lähettämään vain nauhoituksia. Esimerkiksi sunnuntain jumalanpalvelus lähetetään Facebookin kautta klo 10 ja se
lisätään YouTubeen jossakin vaiheessa päivää.
Moni voisi tarvita apua videoiden katseluun, mutta koronarajoitukset
estävät kotona vierailut ja yhteisen opiskelun. Tilanne ei ole miltään
osin helppo. Seurakunnan työntekijöiltä voi kysyä puhelimitse apua.
Yleisradio lähettää TV:n ja radion kautta hartausohjelmistoa, mutta
olisi mukavaa, jos kotiseurakuntakin tavoittaisi sinut. Jos me emme
tavoita sinua, niin yritä sinä tavoittaa meidät ja katsotaan, mitä
voimme yhdessä tehdä.

