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PÄÄSIÄISEN VIESTIT
Pian on suuri kevään juhla, pääsiäinen.
Miksihän juhlimme pääsiäistä. Siihen liittyvät puput, tiput, rairuoho,
virpomisoksat ja suklaamunat..
Mutta pääsiäistä juhlitaan erityisesti kirkoissa ja juhlan merkitys tuleekin
Raamatusta. Kerran Israelin maassa, kun Jeesus vielä eli maan päällä,
tapahtui jotain suurta.
Mitähän näiden värikkäiden pääsiäismunien viestit tästä kaikesta
kertovat.
Ensin avaamme vihreän munan. Sieltä löytyy lehti.
PALMUSUNNUNTAI
Eräänä erityisenä pääsiäisenä Jeesus oli opetuslapsineen tulossa
Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Hän pyysi hakemaan itselleen aasin.
Aasilla Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ihmiset olivat kuulleet, mitä Jeesus oli
tehnyt; auttanut sairaita ja opettanut ihmeellisiä asioita Jumalasta. He
odottivat uutta kuningasta ja ajattelivat, että tämä kuningas voisi olla
Jeesus.
Ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan kuin kuninkaan. Jeesus ei kuitenkaan
tullut hevosella tai kamelilla kultavaatteissa ja kruunu päässä. Jeesus
ratsasti pienellä aasin varsalla tavallisena miehenä. Aaseja oli tavallisilla
ihmisillä apuna monissa töissä, kuten kantamassa tavaraa ja kyntämässä
pellolla.
Jeesus halusi näin näyttää, että Hän ei ole maanpäällinen kuningas. Hän
on Jumalan poika ja näin Taivaan kuningas.

KIIRASTORSTAI
Seuraava muna on violetti/sininen.
Sen viestinä löytyykin pieni juomapikari ja leipää.
Nämä kertovat meille siitä, kuinka Jeesus söi opetuslasten, ystäviensä,
kanssa juhla-aterian. He söivät lihaa, kalaa, hedelmiä, leipää ja viiniä.
Jeesus sanoi aterialla opetuslapsille:
”Minä en ole kauan teidän kanssanne. Syökää ja juokaa näin yhdessä ja
jakakaa leipä ja viini. Muistakaa minua näin minua. ”
Opetuslapset tekivät näin ja vielä tänäkin päivänä me vietämme kirkoissa
ehtoollista ja muistamme tätä ateriaa ja Jeesusta.
PITKÄPERJANTAI
Seuraava muna on tummansävyinen. Sieltä löytyy risti ja kivi.
Aterian jälkeen Jeesus ja opetuslapset menivät puutarhaan rukoilemaan.
Siellä Jeesus otettiin kiinni ja vangittiin. Kaikki eivät halunneet Jeesuksesta
uutta kuningasta ja halusivat Hänelle pahaa.
Siksi Jeesus vangittiin, joutui ristille ja kuoli. Opetuslapset ja Jeesuksen
ystävät olivat surullisia ja hautasivat Hänet kalliohautaan. Munan tumma
värikin kertoo surusta. Haudan suulle laitettiin suuri kivi.
PÄÄSIÄINEN
Viimeinen muna on iloisen keltainen. Sieltä löytyy iloisen valkoinen
kynttilä ja höyhen. Mistähän nämä kertovat?

Kolmantena aamuna pitkäperjantaista Jeesuksen ystävistä naisia lähti
Jeesuksen haudalle. He halusivat viedä sinne hyväntuoksuisia yrttejä ja
kukkia. Kun naiset tulivat haudalle, he huomasivat, että suuri kivi oli
vieritetty haudan suulta ja hauta oli tyhjä.
Höyhen voisi kuvata erästä tärkeää hahmoa. Naisille nimittäin ilmestyi
enkeli, joka sanoi:
”Te etsitte Jeesusta, Hän ei ole enää täällä. Jumala nosti Jeesuksen ylös
kuolleista ja Hän elää! ”
Naiset saivat kuulla ilosanoman. He lähtivät sitä kiireesti kertomaan
eteenpäin. Hauta on tyhjä. Jeesus elää.
Pääsiäinen on ilon juhla. Mekin saamme tätä suurta juhlaa viettää
kodeissa ja kirkoissa. Tyhjä risti on pääsiäisen vuoksi meille tärkeä.
Se on Jumalan rakkauden merkki.
Jeesus loi yhteyden meidän ihmisten ja Taivaan Isän välillä näiden
pääsiäisen tapahtumien kautta. Jeesus antaa meille pääsiäisen ilon.

