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STEFANOS – USKOLLA TÄYTETTY

Joulun ajan liturginen väri on valkoinen. Toisena joulupäi-

vänä väri vaihtuu kuitenkin yhden päivän ajaksi punaiseen. 

Tuo väri tuntuu sopivan hyvin jouluun. Kuitenkin kirkko-

vuoden kulussa punainen väri on usein kuvaamassa kristil-

listä todistusta, jonka tähden uskovia on myös surmattu. 

Toinen joulupäivä onkin omistettu veritodistajista ensimmäi-

selle Stefanokselle.

Marttyyri ensimmäinen / keskellä tuskien / sai nähdä 

Herran suuren, / avoinna taivaiden. / Jokainen tunnustaja / 

on hänen laillansa / maan päällä vaivattuna, / kruunattu 

taivaassa. (Lv 798:7)

Apostolien tekojen luvut 6–8 kertovat Stefanoksesta. Jerusalemin alkuseurakunnan elämässä tuli eteen 

apuvoimien valinta apostoleille. Nuo kaksitoista keskittyisivät seurakunnassa saarnaamiseen ja opettami-

seen sekä seurakunnan rukouksen eli jumalanpalveluksen johtamiseen. Seurakunnan keskuudesta valittiin 

seitsemän miestä johtamaan seurakuntalaisten avustamista. Oli nimittäin herännyt epäilyksiä siitä, että 

joitakuita oli suosittu avustuksia jaettaessa. Tilannetta ei voitu ratkaista valitsemalla vain joku tai jonkun 

tietyn osapuolen suosikki. Tuli valita kaikkien arvostamia, luottamuksen arvoiseksi osoittautuneita miehiä.

Stefanos mainitaan tehtävään asetetuista ensimmäisenä. Hänestä todetaan, että hän oli “täynnä uskoa ja 

Pyhää Henkeä.” Stefanos myös “täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.”  

Ihmeet ja tunnusteot kertovat, että viimeiset ajat olivat Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen myötä alka-

neet. Näin jo Pietari oli helluntain puheessaan maininnut, Jooelin kirjan profetiaan viitaten. Tiettyjen syna-

googien väki Jerusalemissa ryhtyi väittelemään Stefanoksen kanssa. He eivät kuitenkaan kyenneet kumoa-

maan suurella viisaudella puhunutta Stefanosta. Niinpä Stefanos vietiin valheellisin todistuksin suuren 

neuvoston tuomittavaksi.

Stefanoksen puolustuspuheen läpi kulkee kaksi teemaa: 1. Vanha testamentti osoittaa tavan takaa, miten 

Jumalan lähettiläitä on vastustettu. 2. On väärin turvata sillä ajatuksella temppelin uhreihin, että kunhan 

vain tuodaan uhrit, mutta ei kuunnella Jumalan sanaa, kaikki olisi kunnossa. Niinpä temppeli ei tulisi 

olemaan kuulijoiden turvana, kun he ovat nyt hylänneet Jeesuksen. Näiden sanojen seurauksena Stefanos 

surmattiin kivittämällä.
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Esirukouspyynnöt:
-seurakunnan rakentuminen
Rovaniemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa & Utsjoella
-lähetystyö Suomessa ja
maailmalla

-seurakuntien talous
-rukouspiiri
-pyhäkoulutyö ja varhaisnuorten
toiminta
-seurakuntien pastorit perheineen

Stefanoksen lut. srk
vastuupastori

 Antti Leinonen

Kuolemansa lähestyessä Stefanos näki taivaat 

avoinna. Hän sai näkymän Jumalan kuninkaal-

liseen valtaistuinsaliin. Ja hän näki Jeesuksen, 

kaikkeuden Hallitsijan. Mutta Jeesus ei istunut-

kaan, vaan oli noussut seisomaan. Jännittikö 

Jeesus, miten Stefanoksen käy. Oliko hän nous-

sut kannustamaan Stefanosta? Ei. Jeesus oli 

noussut ottamaan vastaan hurskaansa. Niin 

Stefanoksen nimi sai täyttymyksensä. Nimi 

tarkoittaa voittajan laakeriseppelettä. Tuo 

kruunu painettiin hänen päähänsä taivaan salis-

sa. Viimeisellä hetkellään Stefanos vielä rukoili 

surmaajiensa puolesta.

Seurakuntamme nimikkopyhimykseksi on valittu Stefanos. Hän on meille esikuva kristillisestä todistukses-

ta, seurakuntalaisten avustamisesta, rohkeudesta ja anteeksiantavasta mielestä. Ennen kaikkea hän muistut-

taa, että mekin saamme uskon kautta olla yhtä Jeesuksen, Vapahtajamme kanssa. Myöhemmin nimittäin 

alkoi kristittyjen vaino, jota johti Saul. Tämä Saul pysäytettiin myöhemmin Damaskon tiellä, ja Jeesus 

kysyi: “Miksi vainoat minua?”. Vaikka Saulhan vainosi kristittyjä eikä Jeesusta. Mutta koska uskovat ovat 

osa Kristuksen ruumista, se joka koskee kristittyyn, koskee Jumalan omaan. Tämä asema Kristuksen omina 

meilläkin on, kun saamme tulla yhä uudelleen sanassa ja sakramenteissa toimivan Pyhän Hengen työn alla 

uskolla täytetyiksi.

Jumala, taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua siitä, että saamme viettää Vapahtajamme syntymäjuhlaa. 

Täytä sydämemme hänen rakkaudellaan, että osaisimme marttyyri Stefanoksen tavoin rukoilla vihamies-

temme puolesta ja antaa heille anteeksi. Vahvista meitä sanoin 

ja teoin todistamaan Pojastasi silloinkin, kun kohtaamme 

vastarintaa ja vihaa. Tätä rukoilemme hänen nimessään, joka 

yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee 

iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.
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 Kaisa Pöyhtäri 
srk:n talousvastaava

Jouluna juhlistamme seurakunnissa suurinta lahjaa, Vapahtajamme syntymää. Joulunaika on monel-

le meistä ehkä rakastetuin kristillinen juhla-aika. Näin on varmasti osin senkin takia, että joulu on 

perinteisesti myös yhdessäolon aikaa perheen kanssa. Tämän kirjeen aluksi onkin hyvä toivottaa 

kaikille lukijoille iloista ja rauhallista joulua! Pysähdytään yhdessä joulun ihmeen äärelle.

Joulunaika tuo mukanaan myös kalenterivuoden päättymisen. Lähetyshiippakunnan työ on kasvanut 

jälleen kuluvana vuonna ja yhä useammassa paikassa vietetään tänä vuonna joulua seurakuntamme 

yhteydessä. Tästä kiitos Jumalalle ja teille seurakuntalaisille! Tarvitsemme yhteiseen työhömme 

myös riittävät varat. Tänä vuonna tähän ei vielä aivan ole päästy.

Seurakuntien ja Lähetyshiippakunnan taloutta hoitaa Suomen Luther-säätiö, jonka varsinainen 

toiminta on alijäämäinen marraskuun lopulla noin 42 000 €. Summa kuulostaa toki suurelta kiriä 

kasaan näin joulukuussa, mutta jos sitä hieman havainnollistaa, niin se muuttuu jo ymmärrettäväm-

mäksi. Seurakuntiemme jäsenistölle jaettuna luku on hieman reilu 20 € tai loppuvuoden messukävi-

jöille jaettuna noin 5-8 € kävijää kohden.

Taloudellisen kannatuksen kohdalla on hyvä muistaa, että seurakuntalaisten mahdollisuus antaa on 

aina kovin yksilöllinen. Tärkeintä on, että osallistumme jokainen kestävällä ja itsellemme mahdolli-

sella tavalla oman seurakuntamme rakentamiseen myös taloudellisesti.

Toivomme, että pysähtyisit nyt hetkeksi pohtimaan mahdollisuutta osallis-

tua ylimääräisellä lahjalla seurakuntasi kulujen kattamiseen myös näin 

joulun alla. Voisiko seurakuntasi saada joululahjan ylimääräisen kannatus-

maksun muodossa?

Joululahja seurakunnallesi

Siunausta joulunaikaasi!

Saaja: Suomen Luther-säätiö Tili: FI59 1023 3000 2354 52 Viite: 8688
Rahankeräysluvan numero: RA/2017/1337

Vapaaehtoisen kannatuksen varaan rakentuva taloutemme muodostuu 

kolehdeista ja kannatustilisiirroista. Koko Lähetyshiippakunnan tasolla 

negatiivinen tulos on tällä hetkellä pienentynyt viime vuoteen nähden, mutta 

Stefanoksen seurakunnan talousvaje on  puolestaan viime vuotta suurempi. 

Marraskuun lopussa seurakuntamme tulot olivat 32.016 euroa ja menot 

36.421 euroa, joten kokonaisvajeeksi muodostui 4405 euroa .

Ilahduttavaa on kuitenkin todeta, että jo nyt loppuvuonna messuihin on osallistunut enemmän ihmisiä kuin 

v. 2017 ja kolehtikertymä on vastaavasti  kasvanut n. 300 euroa viime vuoteen verraten. Vastapainoisesti 

kannatustilisiirtoja on kertynyt n. 1300 euroa vähemmän kuin viime vuonna. 

Ohesta löytyvät tiedot kannatustilistä, johon liittyvä viitenumero on tärkeä huomi-

oida, mikäli haluat kohdentaa apusi Rovaniemen hengellisen työn tukemiseen.
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