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Paastonajan terveiset teille kaikille täältä Helsingin Luther-kirkolta. Tämä on ollut
todellinen paastonaika, jolloin olemme joutunaat tutkistelemaan itseämme Jumalan
edessä. Pääsiäisviikko on alkamassa. Tämän vuoden paastonaika ja pääsiäisviikko
sujuvat meidän perheessämme yhdessä kotona aikaa viettäen. Koska lapsemme ovat
opiskelleet kotoa käsin, kotoielämä ja asioiden järjestyksessä pitäminen ovat olleet
haasteellisia. Tämä Covid-19 tilanne tulee muuttamaan asioita yksityis-, työ- ja
seurakuntaelämässä. Tällä hetkellä monet kirkot ovat joutuneet opettelemaan
nykyaikaista mediateknologiaa ja siirtämään toimintansa nettiin.
Tämä aikana olen itse työskennellyt kotoa käsin, valmistellut puheita ja tallentanut
niitä nettiin seurakuntalaisteni katseltaviksi. Olen itse asiassa puhunut paljon
enemmän kuin yleensä, mutta yritän samalla saada kiinni teknologian kehityksestä.
Tänään tapasin yhden seurakuntalaisen Jumbossa hänen pyynnöstään. Hän näytti
siellä minulle oleskelulupaansa, jonka oli juuri saanut Migriltä. Tämä oli todellinen
ilon hetki! Tämä on ollut yksi pitkään vaivannut koettelemus, ja nyt yhden Asian
ratkettua siirrymme seuraavaan. Viimeisten viikkojen aikana olemme saaneet kuulla,
että useita turvapaikanhaun haastatteluja ja oikeudenkäsittelyjä on lykätty.
Koronaviruksen vaikutukset ovat todellisia, mutta meidän uskomme on siitä
huolimatta lujasti suuressa Jumalassamme.
Rukoile, että Jumala siunaisi kasteopetustamme, jonka järjestämisessä on ollut
vaikeuksia. Jotkut oppilaat eivät uskalla tulla kirkolle, sillä he pelkäävät tartuntaa
julkisista kulkuneuvoista. Silti se ei pysäytyä Jumalan sanaa.
“Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään
kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte
ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin,
vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui,
jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:
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Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee! Hän
tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan
varsalla.
Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli
käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden
selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään.
Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle,
toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja
ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään,
huusi: -- Hoosianna*, Daavidin Poika! Siunattu olkoon
hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!
(Matt. 21:1–9)

Lähde: Wikimedia Commons

Jumala siunatkoon sinua, kun valmistaudut riemuiten vastaanottamaan kuninkaamme
tässä kruunajaisjuhlassa. Hän lähestyy valtaistuintaan viime sunnuntain
evankeliumitekstissä. Me seuraamme ja riemuitsemme tällä pääsiäisviikolla niitä
tapahtumia, jotka kauan sitten valmistivat meille pelastuksen. Sinun ja minun syntini
ovat puolestamme maksettuja ja anteeksi annettuja. Kaikki nämä lupaukset kuuluvat
myös meille – syntien anteeksiantaminen, ylösnousemus ja iankaikkinen elämä ja
kirkkaus yhdessä Jeesuksen kanssa. Hän, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu! Aamen.

Rukoile myös meidän puolestamme kun kärsimme vaivaa tämän karanteenin aikana.
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