Ravintoa monessa muodossa
”Leipää pellolta maan ruumiin ruoaksi saamme. Nälästä varjele, Herramme, siunaa kylväjät
maamme.” Virsi 59:1
Tarvitsemme elääksemme kahdenlaista leipää. Ensimmäinen leipä on sitä tavallista, sitä mitä
saamme syödäksemme. Ravintoa, jolla jaksamme tehdä päivittäisiä askareitamme. Toinen leipä
mitä tarvitsemme, on sanallista, hengellistä leipää. Sanan leipää saamme Raamatusta ja sen
sisältöön pohjautuvista hengellisistä teksteistä, lauluista ja virsistä: neuvoja, opastusta, lohdutusta..
Sanallisen leivän äärelle on helppo päästä osallistumalla jumalanpalveluksiin. Palmusunnuntaina
9.4. jokaisessa kirkossamme tämä on mahdollista. Se on juhlapäivä, jota seuraa hiljainen viikko.
Kutsumme lapsiperheitä erityisesti Pulkkilan ja Pyhännän perhekirkkoihin. Olen ollut mukana
useassa lapsille ja perheille suunnatussa kirkossa. Ne ovat aina hyvin puhuttelevia, joita on mukava
muistella jälkeenpäin. Perhekirkot pyrimme toteuttamaan kaikkein pienimmät osallistujat huomioon
ottaen.
Jumalanpalveluksissa on mukava seurata lasten tutkivia ja tarkkaavaisia katseita, kun päivän sanaa
tuodaan esille lasta houkuttelevalla tavalla. Joskus olemme kirkossa etsineet kadonneita lampaita,
toisinaan tutustuneet raamatun henkilöihin näytelmien kautta tai heilutelleet huiveja Hoosianna huutojen kaikuessa. On ilo seurata pieniä käsiä, jotka menevät ristiin samalla, kun huulet tapailevat
pikku hiljaa tutuksi tulleen Isä meidän -rukouksen sanoja. Sydäntä lämmittää myös lasten laulu
kanttorin soittaessa tuttuja virsiä.
Aina pieni ihminen ei kuitenkaan malta pysyä täysin hiljaa ja paikoillaan, kun suuressa kirkkotilassa
on paljon aihetta ihmettelyyn ja kysymyksiin. Se ei haittaa, lapselle on aina tilaa kirkossa. Jeesuskin
huomasi lapset, nosti esikuvaksi opetuslapsilleen. Pieni lapsi on esillä myös kertomuksessa, jossa
Jeesus siunasi pojan eväät. Näin viidestä leivästä ja kahdesta kalasta riitti syödä kaikille nälkäisille.
Siunattua leipää myös meidän on mahdollista saada ehtoollispöydässä. Palmusunnuntaina
Pulkkilassa on perhemessu, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä osalliseksi Jeesuksen ruumiista ja
verestä, osallistua yhteyden ja kiitoksen ateriaan hänen muistolleen. Kutsumme erityisesti
lapsiperheitä mukaan. Rohkaisemme teitä tulemaan lasten kanssa ehtoolliselle. Lapset pääsevät
alttarilla siunattavaksi. Se on monelle lapselle hieman jännittävä mutta positiivisesti mieleen
painuva kokemus, josta riittää kerrottavaa pitkäksi aikaa.
”Leipää alttarin myös syömme keskellä matkaa. Väsyneet sielumme elpyvät, jälleen jaksamme
jatkaa.” Virsi 59:3
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