PÄÄSIÄISEN VÄRIT
Elämme vielä paastonaikaa, mutta katseet ovat jo vahvasti tulevassa pääsiäisessä. Ja sitähän
paastonaika onkin, valmistautumista pääsiäisen juhlaan. Tällä kertaa lähestymme pääsiäisen aikaa
Jukka Salmisen tekemän hienon laulun ”Pääsiäisen värit”- sanoin. Laulu löytyy Lasten Virsi- kirjasta
numerolla 35.
Palmusunnuntaina pääsemme virpomaan niin sukulaisia, tuttavia kuin
naapureitakin. Virpomisoksat tulee tietenkin valmistaa jo etukäteen.
Pajunkissaoksia voi koristella vaikkapa höyhenillä, silkkipaperikukilla,
kreppipaperisuikaleilla, piippurassikoristeilla tai millä vain keksitkään!

Virpojien vitsakimput
kirjavina kukkivat.
Mistä niihin värin saivat
lasten sormet sukkelat?

Virpomisella toivotetaan Jumalan siunausta
Auringolla hallussaan on
toiselle ihmiselle. Se tarkoittaa sitä, että
kirjo koko paletin.
toivomme toiselle kaikkea hyvää: terveyttä,
Pääsiäisen värit kaikki
onnea ja iloa. Palmusunnuntaina muistellaan
loihti Luojan sivellin.
sitä, kuinka Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemin
(Lasten Virsi 35:1)
kaupunkiin. Ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan
heiluttaen palmunoksia ja levittäen maahan
vaatteita. Jeesusta juhlittiin kuninkaana ja auttajana. Meillä Suomessa
palmunoksat on korvattu pajunoksilla.

Valkoinen on pajunkissa
taikka poski täysikuun.
Valkoinen on munankuori,
piirrän sille silmät, suun.
Auringolla hallussaan on
kirjo koko paletin.
Pääsiäisen värit kaikki
loihti Luojan sivellin.
(Lasten Virsi 35:2)

Pääsiäisen valmistamiseen kotona kuuluu myöskin kananmunien
koristelu ja värjääminen. Kananmunia voi värjätä samalla kun
niitä keitetään. Kiehumisveteen voi lisätä vaikka sipulinkuoria tai
punajuurta tai mustikkaa tai elintarvikeväriä. Keitetyt munat
eivät tietenkään säily montaa päivää, joten ne pitää muistaa
syödä!

Jos puhaltaa kananmunan
kuoren tyhjäksi (tekemällä
varovasti neulalla reiät
kananmunan molempiin
päihin, sen voi puhaltaa
tyhjäksi), kuoria voi koristella ja värittää monella tapaa ja silloin
munankuoret säilyvät monta vuottakin, kunhan niitä ei purista
rikki.
Kananmunat (ja suklaamunatkin!) kertovat meille uuden elämän
ihmeestä ja pääsiäisaamun yllätyksestä, tyhjästä haudasta ja iankaikkisesta elämästä.

Hyvissä ajoin ennen pääsiäistä, ainakin viikkoa aiemmin, voi kotona
laittaa ohueen multakerrokseen kasvamaan rairuohon siemeniä tai
ohran jyviä. Pienesti kastelemalla ja auringon valossa siemenet itävät
muutamassa päivässä ja kaunis vihreä, uusi elämä, alkaa kasvunsa.
Pääsiäisruohon voi istuttaa myös isolle tarjottimelle, jolloin siitä voi
lähteä rakentamaan pääsiäispuutarhaa, jossa kaikki pääsiäisen
tapahtumat mahtuvat olemaan. Sinne voi sijoittaa Jeesuksen haudan
ja pääsiäisaamuna enkelin ja naiset haudalla.

Keltainen on kananpoika,
narsissikin, tiedän sen.
Sininen on taivaan väri,
iltarusko punainen.
Auringolla hallussaan on
kirjo koko paletin.
Pääsiäisen värit kaikki
loihti Luojan sivellin.
(Lasten Virsi 35:4)

Vihreänä ruohotupsu
lautaselta ponnistaa,
vaikka ruskeana vielä
ulkona on kaikki maa.
Auringolla hallussaan on
kirjo koko paletin.
Pääsiäisen värit kaikki
loihti Luojan sivellin.
(Lasten Virsi 35:3)

Pääsiäisaamuna koko maa juhlii ja riemuitsee, Jeesus elää, Jeesus
on noussut kuolleista! Tätä suurinta sanomaa voi juhlistaa kaikilla
mahdollisilla kauniilla väreillä ja ihanilla herkuilla!
Pääsiäispuutarhassa kukat loistavat ja kanit loikkivat. Me etsimme
piilotettuja pääsiäismunia, niin kuin naiset, jotka pääsiäisaamuna
tulivat etsimään Jeesusta.
Monet pääsiäiskoristeet, kuten puput, pääsiäismunat ja tiput,
ovatkin ylösnousemuksen ja uuden elämän vertauskuvia.
Pääsiäisen värit ovat valoisia ja kirkkaita: pääsiäisliljojen keltainen
ja ruohon vihreä. Kirkossa pääsiäisenä väri on valkoinen.

