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Kun suuri merkkihenkilö saapui antiikin aikana viralliselle vierailulle johonkin kaupunkiin, hän pysäytti 

kulkueensa kaupungin muurien ulkopuolelle. Kulkueen palvelijat puhalsivat torviinsa, jotta kaupungin 

ylimystö tiesi tulla tätä merkkihenkilöä vastaan. Seuraavaksi koko joukko käveli yhtenä kulkueena kaupun-

kiin. Tällainen kuva apostoli 

Paavalilla oli mielessään, kun hän 

kirjoitti Tessalonikan kaupungin 

kristityille: Itse Herra laskeutuu 

taivaasta ylienkelin käskyhuudon 

kuuluessa ja Jumalan pasuunan 

kaikuessa, ja ensin nousevat ylös 

ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen 

uskovina. Meidät, jotka olemme 

vielä elossa ja täällä jäljellä, 

temmataan sitten yhdessä heidän 

kanssaan pilvissä yläilmoihin 

Herraa vastaan. (1. Tess. 4).

Omassa ajassamme on saanut 

kristittyjen keskuudessa vahvan 

jalansijan opetus niin sanotusta 

salaisesta ylöstempaamisesta. Se on 1800-luvulla ensimmäisen kerran kehitetty ajatus, jonka mukaan ennen 

Jeesuksen paluuta uskovat temmataan pois maan päältä. Saatetaan konkreettisesti ajatella, että tapahtuu 

jopa liikenneonnettomuuksia, kun uskova otetaan kesken matkan auton ratista Jeesuksen tykö. Mitä sitten 

tällaisen ylöstempaamisen jälkeen opetetaan tapahtuvan? Ajatellaan alkavan niin sanottu ahdistuksen aika, 

jolloin maapallolle jääneet voivat vielä kääntyä kristityiksi.

Huomaamme, ettei mainittu salaisen ylöstempaamisen oppi sovi yhteen Paavalin konkreettisten sanojen 

kanssa. Apostoli nimittäin kirjoittaa, että eivät vain elävät, vaan myös kuolleet nousevat ylös. Samoin hän 

kertoo temmattujen menevän Kristusta vastaan. Jos sinä menet jotakuta vastaan vaikkapa junalle, et tarkoi-

ta, että jäät juna-asemalle, vaan että tulet sitten takaisin. Näin Paavali siis kuvaa suuren, aikojen lopun ylös-

nousemuksen, jossa kaikki pyhät menevät ruumiissaan Herraa vastaan. Tämän jälkeen riemusaatto tulee 

maan päälle ja koittaa tuomio sekä uuden luomakunnan elämä.

Mitä Paavali tarkoittaa tempaamisella?
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Miksi Paavali kirjoitti tämän kuvauksen noille kristityille? Eräs syy oli siinä, että hänen vierailunsa jälkeen 

jotkut kristityt olivat kuolleet. Seurakunta kyseli, mitä kuolleille tapahtuisi, kun he eivät ole näkemässä 

Jeesuksen paluuta. Paavali kiinnittää katseensa ylösnousemustoivoon. Kuolleet heräävät kerran, aivan 

kuten Jeesus on kuolleista noussut. Tänäkin päivänä kristillisissä hautajaisissa sanotaan: Maasta sinä olet 

tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä.

Tähän toivoon me saamme kiinnittää katseemme, kun paastonajan jälkeen saamme viettää Kristus ylös-

nousemusjuhlaa. Jeesuksen ylösnousemus kertoo, että sinäkin nouset kerran ruumiillisesti ylös mullista. 

Tästä ylösnousemuselämästä me saamme jo esimakua kristillisessä jumalanpalveluksessa. Ylösnoussut 

Jeesus on läsnä ja ehtoollispöydässä antaa sitä taivaan leipää, jossa syömme hänen elämää antavan ruumiin-

sa ja juomme hänen elämää antavan verensä.
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Seurakunnan taloustilanteen kehittymistä vuoden alun osalta voimme 

tällä hetkellä arvioida tammi- ja helmikuun tulojen perusteella sekä vertaa-

malla niitä budjettiin ja edellisen vuoden vastaavan jakson tilanteeseen. 

Alkuvuoden taloustilanteesta tullaan tiedottamaan lisää, kunhan saamme 

tarkat tiedot tammi-maaliskuun jakson tuloista ja menoista.

Seurakunnan tulot tammi- ja helmikuun aikana olivat yhteensä 5359 €. Tästä tilikannatusten osuus oli 3104 

€ ja kolehtien 2255 €. Vuoden 2017 budjetissa vastaavan ajanjakson menoiksi oli arvioitu 6800 €. Kuluvan 

vuoden kahden ensimmäisen kuukauden osalta Stefanoksen seurakunnan taloustilanne näyttäisi siis olevan 

miinuksella noin -1400 €. Seurakunnan tulojen kertyminen vuoden aikana ei ole tasaista, minkä vuoksi 

tämän lyhyen ajanjakson lukuja on hyvä verrata myös edellisen vuoden vastaaviin. Vuoden 2016 tammi-

helmikuun tulot olivat yhteensä 5527 €, josta tilikannatusten osuus oli 3404 € ja kolehtien 2122 €. Tämän ja 

edellisen vuoden tammi-helmikuun tuloissa oli siis eroa yhteensä vain -168 €, joten taloustilanteen kehitys 

näyttää alkuvuoden osalta edellisen vuoden kaltaiselta.

Esirukouspyynnöt:
-seurakunnan rakentuminen
Rovaniemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa
-lähetystyö Suomessa ja maail-
malla
-seurakuntien talous

-Jumalan tahdon kuuleminen
poliittisissa päätöksissä
-Raamattu-/rukouspiiri
-avioliiton säilyminen raamatullisena
-pastorit perheineen
-Lähetyshiippakunta
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Kuten jo monesti aiemmin on todettu, Stefanoksen seurakunnan samoin kuin koko lähetyshiippakunnan 

työ on seurakuntalaisten antamien lahjoitusten varassa. Seurakuntamme on pieni ja sen vuoksi on jokaisen 

jäsenen ja messuvieraan antama taloudellinen tuki merkittävä. Seurakuntana voimme kiittää kaikista teistä, 

jotka kuukaudesta toiseen lahjoitatte omastanne seurakuntamme kautta tehtävään hengelliseen työhön ja 

toivotamme siihen edelleen kestävyyttä. ”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme 

ajan tullen niittää, jos emme väsy” (Gal 6:9). Niitä, jotka eivät vielä ole käyttäneet mahdollisuutta tukea 

seurakuntaa tilikannatuksen kautta, kannustan siihen vaikka pienelläkin kuukausittaisella summalla. Jokai-

nen lahja on arvokas sen suuruudesta riippumatta ja tärkeä seurakunnan toiminnalle.

Ma 10.4.2017 klo 18.00 
Ahtisaarna (hiljaisen viikon maanantai)

  
Ti 11.4.2017 18.00 

Ahtisaarna (hiljaisen viikon tiistai)

Ke 12.4.2017 klo 18.00
Ahtisaarna (hiljaisen viikon keskiviikko)

To 13.4.2017 klo 18.00
Kiirastorstain rippi ja ehtoollinen

Pe 14.4.2017 klo 15.00
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki

Su 16.4.2017 klo 10.00
Messu

Stenfanoksen

luterilainen

seurakunta

Messu 

joka sunnuntai

klo 10.00

Ruokasenkatu 3

(Rauhantupa)

Ole
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Herrani Jeesus Kristus, sinä menit oppilainesi Getsemanen puutar-

haan, missä sinut täytti epätoivo ja murhe. Pyydän kärsimisesi ja 

kilvoituksesi tähden: Auta minuakin valvomaan ja rukoilemaan, 

etten lankeaisi kiusaukseen. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti!

Rakas Vapahtaja, sinä seisot häväistynä ja kansan pilkattavana. Kuin 

teuraaksi joutuva karitsa sinä vaikenet tuomitsijoittesi edessä. Anna 

meille rohkeutta tunnustaa sinut elävän Jumalan Pojaksi, anna kestä-

vyyttä seurata sinua epäilyn, pettymysten ja pelon pimeydessä. 

Kuule meitä, sinä joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti!

Rakas Vapahtaja. Sinä sanot: “Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä-

ni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” 

Auta meitä Jumalan valtakunnan tähden kulkemaan ristintiemme. 

Herra, anna meille voimaa suostua siihen. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti!

Herra Jeesus Kristus, sinä ehtoollisessa läsnä oleva Vapahtajamme. 

Saamme julistaa sinun kuolemaasi siihen asti, kun tulet takaisin 

kunniassa. Anna meidän ehtoollisen salaisuudessa löytää elämä. 

Suo, että tuntisimme pelastustyösi voiman ja kokisimme yhteyttä 

sinuun ja toisiimme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Rakas Vapahtaja, sinä voitit ristillä pahan vallan ja avasit meille 

taivaan. Sinä olet hyvä paimen, sinä annoit henkesi meidän edestäm-

me. Me kiitämme sinua rakkaudestasi. Lahjoita meille armo, jonka 

olet ansainnut kärsimiselläsi ja kuolemallasi. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä et säästänyt ainoaa 

Poikaasi, vaan annoit hänet kuolemaan, jotta meillä olisi elämä. 

Hänen hautaamisellaan sinä pyhitit meidän hautamme lepokammi-

oksi. Valmista sydämemme Pyhällä Hengelläsi hänen asuinsijak-

seen, niin että hän pysyy meissä ja pysymme hänessä. Anna meidän 

päästä ristin ja vaivan jälkeen rauhaan ja nousta iankaikkiseen 

elämään. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 

Herramme kautta.

Hiljaisen viikon maanantai- Jeesus Getsemanessa

Hiljaisen viikon tiistai - Jeesus tutkittavana

Hiljaisen viikon keskiviikko - Jeesus tuomitaan

Kiirastorstai - Pyhä ehtoollinen

pitkäperjantai - Jumalan karitsa

Hiljainen lauantai - Jeesus haudassa
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