Laskiaissunnuntain perhemessun toteutus koululaisille ja vanhemmille
Teksti ja toteutus Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen
Pieni on Suurin -lehden numerossa 1/20 on julkaistu laskiaissunnuntain perhemessu (sivut
41--43). Lupasimme lisätä verkkoon toteutuksen, joka sopii erityisesti koululaisille ja
vanhemmille.
Laskiainen on mainio juttu. Lasketaan mäkeä ja pidetään hauskaa. Samalla ajatukset saavat
laskeutua huomaamaan, miten tärkeää rakastaminen on. Pääsiäistä edeltävä paastonaika on
tarkoitettu rakastamisen harjoittelemiseen. Paastonaika kestää noin seitsemän viikkoa. Sait
kirkkoon tullessasi paastonajan kalenterin, jossa on kahdeksan kuvaa. Siis yksi jokaiselle viikolle ja
lisäksi risti, joka kuuluu toisaalta vain pitkäperjantaihin ja toisaalta ihan jokaiseen päivään. Sinulla
on siellä myös kynä, voit kirjoittaa omaan paastokalenteriisi oman lupauksen kullekin paastonajan
viikolle.

DIA: ANKKURI
Tämän päivän kertomus tapahtuu kaupungissa, jossa tuskin koskaan tarvittiin pulkkaa. Korintto oli
satamakaupunki nykyisen Kreikan alueella. Kreikassa sataa erittäin harvoin lunta. Meri ei jäädy.
Kun merimiehet nousivat maihin, he laskivat ankkurin mereen, jotta laiva pysyisi paikollaan.
Kaupungissa oli villi meno. Joidenkin mielestä se oli tosi hauskaa. Toisilla ei ollut yhtään mukavaa,
koska hauskanpito oli meluisaa ja vaarallista. Sellaisessa paikassa usein varsinkin lapsilla on
toivoton olo.
Ankkuri on toivon merkki. Kun Paavali saapui Korinttoon kertomaan Jeesuksesta, monet
kaupungin asukkaat innostuivat. Jeesuksen seuraaminen tekisi elämästä uudenlaista. Jeesukselle
kaikki ihmiset ovat rakkaita ja arvokkaita. Kukaan ei voi pitää itseään toista parempana.

DIA: RISTI
Paavali kertoi, että Jeesus oli Jumalan poika. Hän sanoi, että Jeesus kuoli ristillä ihmisten pahojen
tekojen takia. Paavali sanoi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja Jeesuksen Pyhä Henki eli
hänessä ja muissakin Jeesuksen seuraajissa. Paavalin puheet olivat ihmeellisiä. Ihmiset olivat
niistä montaa eri mieltä. Kukaan ei voinut varmaksi tietää, oliko kaikki tuo oikeasti tapahtunut.
Mutta monet uskoivat. Risti on uskon merkki. Usko vaikutti ihmisiin niin, että he saivat elämäänsä
turvan. He halusivat luottaa siihen, että Jumala oikeasti on lähettänyt poikansa pitämään ihmisistä
huolta. Ne, jotka uskoivat, pitivät yhtä. He kokoontuivat jumalanpalveluksiin niin kuin mekin
olemme kokoontuneet tänne.

Kun Korinttoon oli syntynyt seurakunta, Paavali matkusti muualle jatkamaan työtään. Silloin ei ollut
puhelimia eikä autoja, joten yhteyden pitäminen ei ollut niin helppoa kuin nykyään. Paavali kuuli,
että Korinton seurakunnalla oli ongelmia. Niinpä hän lähetti heille kirjeen. Tässä on osa siitä.
Luetaan 1. Kor.

DIA : SYDÄN
Paavali halusi siis korinttolaisten ja meidänkin muistavan, etteivät usko ja toivo riitä. Rakkautta
tarvitaan. Mutta mitä rakkaus oikein on? Pyydän sinua kirjoittamaan paastokalenteriisi jokaisen
sydämen kohdalle yhden teon, jonka voit tehdä rakkauden lisäämiseksi. Rakkaus on sitä, että
toivoo toiselle hyvää ja haluaa toimia niin, että tuo hyvä toteutuu. Rakkaus on myös se tunne, joka
syntyy, kun saa kokea rakkautta. Ensimmäinen sydän on varattu sen miettimiselle, että Jumala
rakastaa sinua. Sinä olet rakas. On tärkeää, että sinä olet olemassa. Toinen sydän kutsuu sinua
rakastamaan Jumalaa. Kolmas sydän on varattu sille, että muistaisit käskyn “rakasta
lähimmäistäsi” ja neljäs muistuttaa siitä, että itseäkin on syytä rakastaa. Viidennen sydämen
kohdalla pysähdymme luonnon eteen. Kuudes on Jeesuksen hankala käsky: rakasta vihollistasi.
Anna hetki seurakunnalle aikaa lupausten kirjoittamiseen.
Kerro kolehtikohde ja muistuta, että myös luvatut hyvät teot ovat myös osa kolehtia.
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Säkeistössä viisi tehdään käsillä isoa ympyrää – nostetaan lasta ylös.
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