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6/Elonkaari
LEPPÄVIRRAN
SEURAKUNTA

Hiljaisen viikon iltakirkot ja pääsiäisen tilaisuudet
7.4.-13.4.
Iltakirkko ti 7.4. klo 18. Ryytty, Hiltunen
Iltakirkko ke 8.4. klo 18. Tapanainen, Rissanen
Kiirastorstain messu 9.4. klo 18. Ritari, Rissanen,
Ryytty
Pitkäperjantai jumalanpalvelus 10.4. klo 10. Viisteensaari, Rissanen, Ryytty
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus su 12.4. klo 10. Tapanainen, Hiltunen, Ritari
2.pääsiäispäivän jumalanpalvelus ma 13.4. klo 10.
Ritari, Hiltunen, Viisteensaari
Em. jumalanpalvelukset toteutetaan ilman kokoontuvaa
seurakuntaa. Niitä voi kuunnella tietokoneella tai matkapuhelimella internetsivujemme kautta. Leppävirran
kirkko on avoinna henkilökohtaista hiljentymistä varten
sunnuntaisin klo 11 - 13. Tällöin on myös mahdollista tavata pappia. Pidämme kuitenkin turvallisen välimatkan.
Epidemian aikana pappien ja diakonien kanssa on paras keskustella puhelimitse: Antti Viisteensaari 040 354
2207, Kirsti Tapanainen 040 758 0494, Sanna Ryytty
040 512 2460, Teppo Ritari 040 550 8200, Pia Huovinen 040 705 4642, Mira Hahtala-Säde 040 581 1282.
Kirkolliset toimitukset eli kasteet, vihkimiset ja hautajaiset toteutetaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja
läsnäolijoiden määrää rajoittaen. Kaikki muut seurakunnalliset tilaisuudet perutaan toistaiseksi. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin (ei 13.4.), tiistaisin ja
torstaisin klo 9 -15 ajanvarauksella, puh. 040 176 6263.
Koronaepidemian aikana emme ota odotustilaan henkilöitä. Pyrimme hoitamaan välttämättömät kohtaamiset
vain yhden tai kahden henkilön kanssa kerrallaan.
Seurakunnan kaikkiin työntekijöihin voi olla yhteydessä
puhelimitse tai sähköpostilla. sähköpostiosoitteet ovat:
etunimi.sukunimi@evl.fi, yhteystiedot ym. löytyy kotisivuiltamme leppavirranseurakunta.fi
Kuolleet: Erkki Eerikki Kalevi Kuokkanen Sorsakoskelta 86 v

Erkki Kuokkanen
on saatettu haudan lepoon 4.4.2020.
Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitämme terveyskeskuksen II osaston henkilökuntaa
hyvästä hoidosta.
Omaiset

Meille kaikille niin rakas
täti ja mummu

Hilkka Maria
IIVANAINEN
o.s. Kolehmainen
* 16.4.1934 Leppävirta
† 13.3.2020 Leppävirta
Meillä on ikävä
Marita, Pekka ja
lapset perheineen
Soili, Jari ja lapset perheineen
Meke ja Arska
Hyssy ja Helena
Jari ja Heli perheineen
Tarja ja Hannu perheineen
Siskot perheineen
Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt, kaikkesi annoit.
Jäi jälkeesi kaipuujäi sanaton suru.
Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos Kotirannan henkilökunnalle
Hilkan hyvästä hoidosta.

Läpi lukkojenkin!
Voimaksi
viikolle
Jari
Jolkkonen

”

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä,
opetuslapset olivat
illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he
pelkäsivät.” Evankeliumin
mukaan apostolit pelkäsivät valtaapitäviä. Sotien
aikana suomalaiset pelkäsivät pommeja.
Kuluvana keväänä
olemme suojautuneet
kotiovien taakse jotakin
sellaista, joka on niin pieni, ettei sitä voida silmin
havaita. Näkymättömyys
tekee siitä hankalan vastustajan. Se osaa kätkeytyä, ehtii aina edelle, ujuttautuu elimistöön ja iskee
sisältä käsin.
Epidemia on muuttanut
oudolla tavalla arkeamme.

Kättely ei käy, koskettaminen ei sovi ja väistämisestä
on tullut outoa kohteliaisuutta.
Kärsivien lista on pitkä.
Yrittäjät pelkäävät koko
omaisuutensa puolesta,
työntekijät työpaikkojensa
puolesta. Eniten kärsivät
ne, jotka muutenkin ovat
heikossa asemassa: vanhukset ja perussairaat.
Maailman mittakaavassa
kehittyvät maat kärsivät
enemmän kuin länsimaat.
Yhteiset vastoinkäymiset kirkastavat myös sen,
että kuulumme yhteen.
Siksi on ollut rohkaisevaa
seurata, kuinka ihmisissä
on herännyt myötätunto,
vastuuntunto ja luova
auttamishalu. Tästä selvitään yhdessä. Tulee aika,
jolloin lapset palaavat
kouluun ja erityksissä ollut isovanhempi saa lämpimän halauksen.
Nilsiäläinen Sirkka
totesi johtavassa maakuntalehdessä jotakin
oivaltavaa: ”Minä olen

jo 91-vuotias, tässä iässä
eivät taudit enää pelota.”
Hän tuskin tarkoittaa
välinpitämättömyyttä. Pikemminkin kuulen siinä
elämänkokemuksen, ehkä
uskonvakaumuksenkin
tuomaa levollisuutta. Asiat
ovat hyvin. En murehdi
huomisesta. Luotan siihen, että mitä tahansa tapahtuu, minusta pidetään
huolta. Elänpä tai kuolen,
minulle käy hyvin.
Kristillisen uskon mukaan toivo suuntautuu
tulevaisuuteen, eikä katso
taaksepäin. Se suuntautuu
hyvään, toisin kuin pelko
tai viha. Se syntyy kamppailujen ja vaikeuksien
keskeltä. Siksi velvoittaa
meitä myös itse ponnistelemaan hyvän tulevaisuuden puolesta.

”

Toivo suuntautuu tulevaisuuteen, eikä
katso taaksepäin.

Perimmäinen toivo tulee
meille ulkopuoleltamme.
Lukittujen ovien takana
pelkäävien keskelle ilmestyy itse Ylösnoussut: ”Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän
keskellään ja sanoi: Rauha
teille!”. Tämän sanottuaan
hän näytti heille haavansa.
”Ilo valtasi opetuslapset,
kun he näkivät Herran.”
Ylösnoussut Kristus
on elämän ja kuoleman
Herra. Hän kärsi puolestamme, sovitti syntimme
ja kukisti kaiken pahan
vallan. Siinä kukistui kuoleman valta, myös sen näkymättömän hyökkääjän.
Siksi toivon, että tänä
pääsiäisenä laulamme
lujaa ja iloisesti niin, että
kuuluu aina seinänaapureille saakka: ”Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla
voi, kuolleista hän noussut
on!”
Riemullista pääsiäistä
lukkojen keskelle!
Kirjoittaja on Kuopion hiippakunnan piispa

Harjulan rukouspolulla
voi löytää vastauksia
Leirikeskuksen metsässä on Leppävirran oma
Via Dolorosa tai Santiago de Compostela -vaellus.
KARI VOUTILAINEN

Kari Voutilainen

Leppävirran seurakunnan
Harjulan leirikeskuksen viereisessä metsässä on jälleen
kuljettavana kilometrin mittainen rukouspolku. Polun
varrella on 12 taulua, joiden
ääreen voi pysähtyä lukemaan tauluissa olevia hengellisiä tekstejä.
– Polun perustaminen on
useamman henkilön idean
summa. Olin nähnyt tällaisia
samanlaisia muualla. Harjulasta vastaava seurakuntakoordinaattori Tero Huvi
otti kopin ideasta ja niin jo
viime keväänä polku avattiin, kertoi seurakuntapastori
Kirsti Tapanainen.
Seurakunnan miesten
puutyöpiiri rakensi puiset taulutelineet. Tauluihin
on asennettu vedenkestävälle materiaalille tekstejä
ja kuvia. Kuvat on tehnyt
Emma Lappi opinnäytetyönään.

LEPPÄVIRRAN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Ei tilaisuuksia.
Lisätietoja: lhsrk.net
Siunattua pääsiäistä!

Harjulan leirikeskuksen rukouspolku on taas valmiina ottamaan vastaan vierailijoita.
Kappalainen Sanna Ryytty ja seurakuntapastori Kirsti Tapanainen kävivät puhdistamassa ja tarkistamassa tekstitaulut.
– Tavoitteena on tukea
yksittäisen ihmisen hengellisyyttä. Tämä on yksi
hiljentymisen muoto, kertoi
kappalainen Sanna Ryytty.
– Tämä on levähtämisen ja pysähtymisen paikka kiireisessä elämässä,
hetki itselle, hetki luonnossa, hetki elämää läpiluotaavan tekstin ääressä,
Ryytty kuvailee.

TAULUISSA on raamatun
tekstejä, psalmeja, mietiskelytekstejä ja rukoustekstejä.
– Tekstien tarkoitus on
palauttaa ihmiset miettimään ketä me olemme ja
sitä mikä meidän tehtävä
on elämässä, Ryytty sanoo.
Rukouspolulla saa käydä
vapaasti milloin tahansa.
Polku alkaa Harjulan aitan
kulmalta, missä on myös

vieraskirja. Polku päättyy
rannan nuotiopaikalle.
Metsäpolulla on opastenuolet.
Kävijöitä pyydetään
laittamaan polulta kuvia
instagramiin #harjulanrukouspolku. Lisäksi Sanna
Ryytty tekee viikoittain
seurakunnan sosiaaliseen
mediaan kustakin polun
taulusta pienen pohdinnan.

