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Maria, armoitettu
Marian ilmestyspäivänä muistetaan
sitä hetkeä, jolloin enkeli Gabriel tuli
Marian luo, ja sanoi: Ole tervehditty,
Maria, sinä armon saanut!
”Niin kuin nainen kerran kantoi
osuutensa kuolemaan, samoin kantaisi nyt nainen osuutensa elämään”.
Nämä Vatikaanin II kirkolliskokouksen
sanat Mariasta ovat ensi lukemalta arvoituksellisia, mutta ne ilmaisevat Jumalan suunnitelman maailmaa varten.
Aadam sanoi kerran Jumalalle: Nainen
– antoi minulle sen puun hedelmän, ja

minä söin. Syntiinlankeemus turmeli
kerran ihmisen ja maailman, nyt Maria
kantoi kohdussaan lasta, joka korjaisi
tuon onnettomuuden.
Entä mitä merkitsee ”armon saanut”, ”armoitettu”? Jumala valitsi nuoren naisen Galilean Nasaretista tuohon suureen tehtävään. Hän oli tavallinen tyttö, hyvinkin nuori vielä. Hänen
valintansa oli ainoastaan armosta, ei
omista suorituksista.
Evankelis-luterilainen kirkko ei painota Mariaa esirukoilijana syntisten

Hyvät haapavetiset!

puolesta taivaassa, kuten Rooman kirkko, vaan se asema kuuluu Marian synnyttämälle Vapahtajalle, Jeesukselle
Kristukselle.
Marian aulis suostuminen Jeesuksen äidiksi, mistä seurasi ilon rinnalla
myös surua ja tuskaa, oli kuuliaisuuden
osoitus. Näin hän sopii kristityn esikuvaksi. Marian ilmestyspäivän perusvire
on ilo, liturginen väri on valkoinen, ja
suuren juhlan kunniaksi alttarilla palaa kuusi kynttilää.
Jari Lehto

Kirkon keittiöllä
”Keittiö on kodin sydän”,
sanotaan. Kirkon keittiö lienee siten kirkon sydän. Meidän, Mirvan ja Ullan, tehtävänä on keittää kahvit ja laittaa ruokatarjoilut erilaisiin
kerhoihin: seurakuntakerhoon, KorSi-kerhoon, sururyhmään, juhlapyhien tarjoiluihin, kokouksiin ja tapahtumiin. Perhekerhopäivänä
tuoksuu usein sämpylä, kun
kerholaisille paistetaan tarjolle tuoreet sämpylät kahvin ja mehun kera.
Lisäksi on pitopalvelua
erilaisissa elämän taitekohdissa. Esimerkkeinä muistotilaisuudet, hääjuhlat, syntymäpäivät ja kastejuhlat. Niihin valmistamme toiveiden
mukaan ruuat ja kahvitukset. Ruuan ja kahvin äärelle
kokoontuminen on tärkeä
osa juhlaa. Työ seurakunnan keittiöllä on mukavaa,
koska siinä kohtaa ihmisiä
ja saa palvella heitä. Juhlat
ovat aina erityinen tilanne juhlaväelle, siitä nauttii
myös työntekijänä. Se tuo
työhön juhlan.
Hammasniemen toiminta
on vilkasta. Siellä Ulla valmistaa herkkuruuat lasten
leireillä, rippileireillä, erilaisilla rovastikunnallisilla
leireillä ja virkistyspäivien
iloksi. Leirien ruokailut ovat
iso osa leirin ohjelmaa, kotiikäväkin voi unohtua, kun
saa maukasta ruokaa. Ulla toteaakin, että on ihana
hemmotella lapsia ja nuoria kotitekoisella ruualla ja
leipomuksilla.
Kirkkokahvien keittäminen on viime vuosina ollut pääasiassa jumalanpalvelusryhmien vastuulla. Se
on hieno osa seurakunnan
vapaaehtoistoimintaa.
Talkoolaiset ovat suuri rikkaus ja heidän apua arvostetaan. Keittiöllä talkoolaiset
pääsevät leipomaan esim.
munkkeja, pullia, rieskoja,

Koronavirustilanne muuttaa seurakunnan
tapaa toimia.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset hoidetaan kaikissa tilanteissa. Samoin
välttämätön diakonia-apu. Kaikki muu toiminta, kerhot, leirit, kuorot ja muut tapahtumat keskeytetään määräajaksi.
Mahdolliset tartuntariskit minimoidaan. Jumalanpalvelukset toteutetaan sanajumalanpalveluksina kiirastorstaihin saakka, jolloin
tilanne tarkastellaan uudelleen. Seuraamme tilannetta, noudatamme terveysviranomaisten antamia ohjeita ja tiedotamme
toimintaan liittyvistä muutoksista.
Kirkollisissa toimituksissa voimme riskiarvion pohjalta yhdessä omaisten kanssa harkita toimituksen siirtämistä, vierasmäärän
rajoittamista tai muita ennaltaehkäiseviä
toimenpiteitä.
Palvelukotien hartauksista luovumme väliaikaisesti myös, mutta säilytämme valmiuden ja mahdollisuuden yksityiseen ehtoolliseen. Ehtoollisesta tulee sopia palvelukodin henkilökunnan kanssa.
Kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti. Asioita voi hoitaa myös puhelimitse.
Keskustelua ja sielunhoitoa varten seurakunnan työntekijät päivystävät vuorollaan
numerossa 044 3598512 viraston aukioloaikoina. Seurakunnan työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät kotisivultamme www.
haapavedenseurakunta.fi ja työntekijöillemme voit soittaa niin kuin ennenkin. Papit
ovat tavoitettavissa kokoaikaisesti.
Minut tavoitat sähköpostitse
mauno.soronen@evl.fi tai
puhelimitse 044 3598516.
Toivon ja lohdutuksen Jumala olkoon
meidän kaikkien kanssamme!
Mauno Soronen, kirkkoherra

limppuja, ja myös joululaatikot, simat ja juustokeitto
tehdään talkoovoimin. Äitienpäivälounaalla on myös
ruuan valmistamista, tarjolle laittoa sekä tarjoilua noutopöydästä. Lounaiden tuotto menee eri kohteisiin ympäri maailman lähetystyön
kautta sekä oman seurakunnan diakoniatyöhön. Näin
konkreettisen työn kautta
jokaisella on mahdollisuus
tehdä oman osuutensa lä-

himmäisten hyväksi lähellä
ja kaukana.
Kirkon keitto on nyt yhden kerran keitetty. Sinne
toivotaan jatkossakin kaikkien seurakuntalaisten löytävän tiensä. Yhteisellä aterialla voi jokainen tulla kohdatuksi. Myös keittiön näkökulmasta on ihanaa, kun
seurakuntalaisista muodostuu erilaisia ryhmiä talkoovuoroihin. Yhdessä tekeminen on hauskaa.

Mukava mieli tuntuu joka kerta, kun joku uusi talkoolainen tulee mukaan
kokeneempien talkoolaisten joukkoon. Talkoissa voi
käydä yhden kerran tai olla mukana niissä kaikissa.
Yksikin kerta on meille iso
ilo. Toiveemme on, että kynnystä ei olisi ollenkaan, vaan
mukaan olisi helppo tulla.
Mirva Jantunen ja
Ulla Ruuska
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