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”Hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja 
ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. 
Sinä päivänä sanotaan: ”Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme,  

hän pelastaa meidät. Tämä on Herra, jota me odotimme. 
 Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi!” Jesaja 25: 8-9 
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KATSO KRISTUKSEEN! 

Niin Jeesus tuli ulos orjantappurakruunu päässään ja purppurainen viitta yllään. Pilatus 
sanoi heille: ”Katso ihmistä!” (Joh. 19:5) 

Jeesuksen maallisen elämän matkalla, sen eri vaiheissa, satojentuhansien ihmisten silmät 
kääntyivät katsomaan häntä ja saivat kohdata Hänen katseensa. Monia näistä kohtaami-
sista on kirjattu evankeliumeihin. Niitä lukiessamme olemme ikään kuin silminnäkijöitä, 
todistajia näissä kohtaamisissa. Emme tiedä, mitä liikkui näiden ihmisten sydämissä, mutta 
kun elämä ja Jumalan Pyhä Henki vie meidät samaistumaan heidän osaansa, heidän pai-
kalleen, katsomaan Jeesuksen silmiin, voimme siitä jotain aavistaa: 

-  Haltioitunut vanhus, Simeon, jonka elinikäinen kaipaus täyttyi hänen nähdessään 
Jeesus-vauvassa Jumalan pelastuksen, joka on valmistettu kaikkien kansojen nähtä-
väksi. (Luuk.2:25-32) 

- Nikodemos, joka vilpittömästi halusi päästä selville totuudesta ja tiestä, Jeesuk-
sesta? (Joh.3) 

- Johannes Kastaja, joka kiinnitti katseensa Jeesukseen ja huudahti varmana: ”Katso-
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” vaikka myöhemmin joutui epäi-
lyn valtaan! (Joh.1:29) 

- Samarialainen nainen, joka kaivolla kohdatessaan Jeesuksen hämmästyi ja uteli-
aana yritti saada selville, kuka Hän on. (Joh.4) 

- Mies, jonka oli sairastanut 38 vuotta ja kertoi Jeesukselle, ettei hänellä ole ketään, 
joka voisi häntä auttaa. (Joh.5) 

- Rikas nuorukainen, joka halusi seurata Jeesusta, mutta koki opetuslapseuden vaati-
van liian paljon ja hän kääntyi murheellisena pois. (Mark. 10:17-27) 

- Aviorikoksesta kiinniotettu nainen, jonka juutalaiset tahtoivat kivittää, ja jonka Jee-
sus armahti. (Joh.8:1-11) 

- Vilpillinen rahanahne tullimies Sakkeus, joka halusi nähdä Jeesuksen ja kiipesi met-
säviikunapuuhun ja saikin Jeesuksen vieraakseen. (Luuk.19:1-10) 

- Ihmiset, jotka Nasaretin synagogassa loukkaantuivat Jeesukseen hänen ilmoittaes-
saan olevansa kirjoitusten lupaama Messias. (Luuk.4:61-30) 

- Spitaaliset, saastaisina pidetyt, jotka Jeesus puhdisti ja joista vain yksi kymmenestä 
palasi kiittämään. (Luuk.17:11-19) 

- Ihmiset, joita Jeesus sääli, koska he olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat il-
man paimenta. (Matt. 9:36) 

- Juudas, joka Getsemanessa suudelmalla kavalsi Jeesuksen. (Matt.26:47-49) 
- Ihmiset, jotka varhain aamulla Pilatuksen edessä huusivat: ”Ristiinnaulitse!” 
- Pietari, joka kolme kertaa kiellettyään Herran kohtaa Hänen katseensa. (Luuk.22:54-

62) 
- Epäuskoinen Tuomas, joka nähdessään naulanjäljet Jeesuksen käsissä, tunnustaa: 

”Minun Herrani ja Jumalani.” (Joh. 20:24-29) 
Nämä kaikki eri elämäntilanteissaan olevat ihmiset ja tuhannet muut kohtasivat Jeesuksen 
katseen, joka oli täynnä rakkautta, armoa ja totuutta. Mikä on se sinun elämäntilanteesi, 
jossa tänä pääsiäisenä kohtaat Jeesuksen katseen? Voi olla, että koet vaikeaksi kohottaa 
katseesi Hänen kasvoihinsa. Olipa elämäntilanteesi mikä tahansa, Raamattu kuitenkin ke-
hottaa sinua suuntaamaan katseesi uskon alkajaan ja täyttäjään, ylösnousseeseen Jeesuk-
seen, jotta jaksaisit perille. (Hep.12:1-3) Muista, että Jeesuksen missioon kuuluu etsiä, löy-
tää, pelastaa ja viedä perille juuri sinut! Pian on tuleva päivä, jolloin kaikkien silmät näke-
vät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät! (Ilm.1:7)  
SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ JA KEVÄTTÄ! Juuso 



HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ RAKKAAT SEURAKUNTALAISET !!! 
 
Vuoden suurin juhla on lähestymässä ja siksi on hyvä muistuttaa mieliimme mistä tässä 
juhlassa on kyse. Pääsiäistä vietettiin Israelissa Egyptin orjuudesta vapautumisen muis-
toksi. Se, että juhlaa alettiin viettää Jerusalemissa, teki siitä pyhiinvaellusjuhlan, joka Hel-
luntain ja Lehtimajanjuhlan ohella oli yksi vuoden kohokohdista. 
Pääsiäisjuhla on Jeesuksen ensimmäisen temppelissä käynnin taustana. Koko kärsimyshis-
toria, johon liittyy myös ehtoollisen asettaminen, tapahtui pääsiäisenä. 
Jeesus sanoo olevansa uuden liiton pääsiäislammas ja VT:n karitsa oli vain esikuva hänestä. 
Pääsiäisateria on myös esikuva. Ehtoollinen asetettiin Jeesuksen viimeisellä aterialla ja se 
muistuttaa kuoleman pelosta orjuuden alaisille koittavasta vapautuksesta. 
1. Pietarin kirjeessä kuvataan uskovia Jumalan kansaksi, joka kupeet vyötettyinä lähtee 
liikkeelle tultuaan ensin lunastetuksi virheettömän ja tahrattoman karitsan verellä. 
Kristus on uhrattu sinun ja minun syntiemme puolesta, ja siksi saamme seurakuntana elää 
toteutuneen pääsiäisen juhlaa. 
Jerusalemissa asuessani yksi aikaisempi unelmani täyttyi. Eräänä pääsiäisenä yhdessä Suo-
mesta tulleiden sukulaistemme kanssa saimme kulkea aidoilla tapahtumapaikoilla, lukien 
samalla Raamatusta, mitä kulloinkin oli tapahtunut. Lähes jokaiselle tapahtumapaikalle on 
rakennettu kirkko ja historioitsijat kiistelevät edelleen niiden paikoista. Tärkeinä kuiten-
kaan ei ollut seisoa juuri oikealla paikalla, vaan se mitä oli tapahtunut. Ainakin kaupunki 
on kiistatta oikea. Jerusalemista löytyy kirkko, jonka paikalta kerrotaan ristin puiden ole-
van peräisin. Golgatan paikkoja on kaksi, samoin Jeesuksen oletettuja hautoja. Löytyy 
myös Kukonlaulun kirkko, joka muistuttaa siitä, kuinka Pietari kolmasti kielsi tuntevansa 
Jeesuksen. Getsemanen rinteessä on Kaikkien kansojen kirkko, jonka alttarilla on kivi, 
jonka ääressä Jeesus rukoili ja hikoili ikään kuin verta. Jerusalem, suuren kuninkaan kau-
punki, seisoo historiallisilla perustuksillaan, muistuttaen meitä jokaista pääsiäisen tapah-
tumista ja näin kehottaen vastaanottamaan Golgatan ristillä meille lunastetun syntien so-
vituksen. 
 

Olkaa siunattuja Vapahtajamme Jeesuksen nimessä!  
Hannu Haapasalo 
 
 
Vko 13 
To 1.4. klo 19 Yht.kr. Miesten raamattupiiri Kotikirkolla 
Su 4.4.  klo 14-16 Mahdollisuus osallistua kirkon yläsalissa ehtoolliselle.  
 Juhani M. ja Hannu H.  

klo 17 Pääsiäissunnuntain jumalanpalvelus NETISSÄ 
 Puhe: Mehis Metsala, juonto: Ville I. 
 
 
Vko 14 
Ma 5.4.  klo 19 Rukousilta, Mika H. ALAKERRASSA 
To 8.4.  klo 19 Miesten raamattupiiri ALAKERRASSA 
Pe 9.4. klo 12 Lähimmäisruokailun Take away -kassin jako kirkon etuovelta 
 klo 18-20 Nuorten Zoom-kokous, Minna L., Piia H. ja Juhani M. 
Su 11.4. klo 17 Jumalanpalvelus NETISSÄ 
 Puhe: Mehis Metsala, juonto: Hilkka O., musiikki: Soili ja Eini 
 



 
Vko 15 
Ma 12.4. klo 19 Rukousilta, Pauliina K. ALAKERRASSA 
Ke 14.4. klo 18 Kasvetaan yhdessä raamattupiiri ALAKERRASSA 
Su 18.4. klo 17 Ankkurijumalanpalvelus NETISSÄ 
 Puhe: Mari Mattelmäki, juonto: Milton B. ja Noora M-B 
 
Vko 16 
Ma 19.4. klo 19 Rukousilta, Anne P. ALAKERRASSA 
Ti 20.4. Vapaakirkon paasto- ja rukouspäivä 
To 22.4. klo 19 Miesten raamattupiiri ALAKERRASSA 
Su 25.4. klo 17 Jumalanpalvelus NETISSÄ 
 Puhe: Ismo O., juonto: Hannu H., musiikki: Mika K. 
 
Vko 17 
Ma 26.4. klo 19 Rukousilta, Ismo O. ALAKERRASSA 
Ke 28.4. klo 18 Kasvetaan yhdessä raamattupiiri 
To 29.4.  klo 19 Yht.kr Miesten raamattupiiri Kotikirkolla 
 
Sunnuntaitilaisuudet jatkuvat nettilähetyksinä huhtikuun loppuun asti.  
KK:N ENSIMMÄISENÄ SUNNUNTAINA voit halutessasi osallistua EHTOOLLISEN 
VIETTOON KIRKON YLÄSALISSA KLO 14-16 VÄLISENÄ AIKANA.  
Noudatathan Koronasäädöksiä! 
 

PYHÄKOULU julkaistaan nettipyhäkouluna kerran kuukaudessa. 
 

PIENPIIRIT JATKUVAT VALTIOVALLAN MÄÄRITTELEMIEN KORONARAJOITUS-
TEN MUKAISESTI. 
 

Mikäli sinulla on rukouspyyntöjä tai haluat keskustella mieltäsi painavista asi-
oista niin voit ottaa yhteyttä nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai puhe-
limitse. Lomake löytyy nettisivujen yhteystiedot-välilehdeltä. 
 

Koronasta johtuvat aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Muutokset nähtä-
villä www.huittistenvapaaseurakunta.fi 
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