NettiPyhis Maaliskuu 16 Pääsiäisen kertomus

Matkalle nyt lähdemme Jerusalemiin,
pääsiäisen aikoihin pyhään kaupunkiin.
Vihreä eli palmusunnuntai:
”Virvon varvon vitsasella, tällä pajunoksalla,
Jeesuksen Jerusalemiin tulemisen muistoksi.”

Palmusunnuntaina saatatte nähdä virpojia kulkemassa ovelta ovelle tai käytte ehkä
itsekin virpomassa. Virpomisella halutaan toivottaa hyvää mieltä ja Taivaan Isän
siunausta niille, joille virvotaan. Kauniisti koristellut virpomavitsat ovat pohjoinen
vastine palmunoksille, joilla ihmiset Jeesusta Jerusalemin kaduilla tervehtivät.

Palmunoksia heiluttamalla ei tervehditty ketä tahansa. Puhumattakaan, että tuota
”hoosiannaa” olisi huudettu ihan huvin vuoksi. Hoosianna on hepreaa, ja tarkoittaa
”auta, armahda”. Sitä huudettiin vain kuninkaalle. Jeesus oli nöyrä kuningas, joka
ratsasti aasilla.

Hoosianna, laulamme Kuninkaallemme.
Vaatteita ja lehviä heiluttelemme.

Tunnelma Jerusalemin kadulla oli riemullinen, ihmiset levittivät palmunoksia ja
vaatteitaankin Jeesuksen tielle ja kaikki olivat iloisia. Pääsiäisen aika, hiljainen
viikko tai pääsiäisviikko, alkaa palmusunnuntaina. Silloin muistamme, kuinka Jeesus
tuli viimeistä kertaa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Hänet otettiin vastaan kuin
kuningas. Mutta sitten kaikki muuttui. Ylipapit ja lainoppineet eivät pitäneet Jeesusta
kuninkaana. Heitä harmitti, kun niin monet uskoivat Jeesukseen. Siksi me hiljaisella
viikolla joka vuosi seuraamme Jeesuksen kulkua kohti kärsimystä ja ristinkuolemaa.

Violetti eli kiirastorstai:
Hiljaisen viikon torstaita kutsutaan kiirastorstaiksi. Kiirastorstaita vietetään sen
muistoksi, että silloin Jeesus asetti ehtoollisen. Hän söi pääsiäisjuhla-aterian yhdessä
opetuslasten kanssa. Jeesus mursi leipää ja tarjosi viinin. Hän kiitti Jumalaa ja jakoi
ne lähimmilleen siunaavilla käsillään: ”Olkaa yhdessä ja nauttikaa tätä minun
muistokseni.” Me saamme myös nauttia ehtoollista uskomme vahvistukseksi ja
muistutuksena siitä, että Jeesus on kanssamme.
Juudas Iskariot, yksi opetuslapsista, lähti pöydästä kertomaan sotilaille, missä Jeesus
on. Jeesus tiesi tämän.
Jeesus lähti rukoilemaan opetuslasten kanssa Getsemanen puutarhaan ja rukoili
voimia Jumalalta tulevia tapahtumia varten. Yön pimeydessä sotilaat tulivat ja ottivat
Jeesuksen kiinni. Opetuslapset lähtivät karkuun ja Jeesus jäi yksin.
Kiirastorstain iltana kirkko puetaan mustaan ja kaikki kukatkin viedään pois.

Leipää sekä viiniä Jeesus tarjoaa.
Ehtoollista nauttikaa, Häntä muistakaa.

Musta eli pitkäperjantai:

Kaikki eivät rakastaneet Jeesusta ja halunneet hänestä uutta kuningasta. Siksi Jeesus
vangittiin, tuomittiin, vietiin Golgatalle ja hän joutui ristille. Jeesus kuoli.
Pitkäperjantai on kirkkovuoden surullisin päivä, siksi sen väri on musta. Jeesus
otettiin pois ristiltä ja vietiin kalliohautaan.

Golgatalla risti on, merkki sovinnon.
Jeesus kuoli vuoksemme, meillä rauha on.

Valkoinen eli pääsiäinen:

Kun tuli kolmas päivä, kaikki oli toisin. Pimeys väistyi, aurinko paistoi, linnut
lauloivat. Enkeli oli vierittänyt kiven haudalta. Jeesuksen ystävät naiset menivät
haudalle. Enkeli kertoi heille, että Jeesus ei ollut enää haudassa. Jeesus oli sanonut
ystävilleen jo aiemmin että hän nousee kuolleista. Siitä viesti lähti eteenpäin.
Siksi pääsiäinen on niin iloinen juhla, Jeesus elää! Se on ilon, valon ja toivon
valkoinen juhla. Pääsiäinen ei ole vain Jeesuksen ylösnousemuksen muistojuhla, vaan
Jumalan rakkauden juhla meitä kohtaan. Jeesuksen avulla me saamme yhteyden
Taivaan Isään.
Pääsiäisen sanoman tänään kuulla saan.
Jeesus nousi haudasta, kaikki iloitkaa!
Ystävämme Jeesus on, Hänet tunnemme.
Joka päivä seurassaan, mekin kuljemme.
(Laulu Ilona Nyman Lasten virsi 2012)

Mikä kuva kuuluu mihinkin päivään?

