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Olemme saaneet aloittaa uuden kirkkovuoden. Adventin 

matka on kulkenut kohti joulun juhlaa. Tänä kirkkovuoden 

aloittavana odotuksen ja paaston aikana laulamme tavan 

takaa alun perin hepreankielistä huudahdusta: hoosianna. 

Virsikirjan ensimmäisen virren myötä helposti miellämme, 

että kyseessä on Jumalalle ja erityisesti Jeesukselle osoitettu 

kiitoshuudahdus. Ja totta on, että Hoosiannaan sisältyy vahva 

ilon elementti. Kuitenkin huudahdus tarkoittaa kirjaimellises-

ti: auta, armahda, pelasta!

Koko kirkkovuotemme siis alkaa huudoin: Herra auta, Herra 

pelasta! Etenkin ensimmäinen adventtisunnuntai on suoras-

taan täynnä hoosianna -huutoa. On ihmeellistä, että juuri 

tämä sana leimaa kirkollisen kalenterin alkua. Voimmehan 

aivan helposti kuvitella, että seurakunta kävisi sisään uuteen 

vuoteensa jollakin aivan toisella tavalla. Eikä tietenkään ole 

tarkoitus sanoa, että seuraavat esimerkit aloittaa kirkkovuosi 

olisivat huonoja. Sen sijaan on tarkoitus sanoa, että asioiden 

järjestys on tärkeä. Asioilla on oma aikansa, paikkansa ja 

järjestyksensä.

Siispä voisimme ajatella, että kirkkovuoden alkua leimaisi vahvasti toinen tuttu hepreasta nouseva 

huudahdus: halleluja. Tämä huuto on kehotus kaikille ylistää Herraa. Tämä huuto ilman muuta kuuluu 

olennaisesti kirkon elämään. Silti juuri hoosianna avaa kirkkovuoden.

Jos jätämme nyt yksittäisten sanojen pohtimisen, niin voisimme myös ajatella, että kirkkovuoden 

alkua luonnehtisi esimerkiksi ajatus omien uhrien tuomisesta Jumalalle. Enkä nyt tarkoita sellaisia 

uhreja, joilla ansaittaisiin jotain Jumalan edessä. Tarkoitan, että esillä olisi kiitollisuus ja kiitosuhri 

siitä, mitä olemme Jumalalta kuluneena vuonna saaneet. Ja jälleen on sanottava, että tällaiselle kiitos- 

uhrille on tietysti myös paikkansa seurakunnan elämässä.

Vielä kolmanneksi kirkkovuosi saattaisi alkaa vahvalla katumuksella. Itse asiassa adventtihan onkin 

katumuksen aikaa, mutta ei itseensä käpertyvää, vaan ulospäin katsovaa. Hyvänä esimerkkinä käy 
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kolmas adventti, jossa kyllä Johannes Kastaja saarnaa 

parannusta, mutta ei jätä meitä omaan hätäämme, vaan heti 

osoittaa avun: Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maail-

man synnin!

Kun siis aloitamme kirkkovuoden on asioiden järjestys se, 

että ensin kaikki huomio kiinnittyy apuun, joka tulee meille. 

Huudamme Herralle: hoosianna, auta, armahda, pelasta. 

Huudamme näin, koska tiedämme, että Jeesus ratsastaa aasillaan, että hän syntyy seimen lapseksi, 

ollakseen apumme. Ennen kuin me ehdimme mitään muuta tehdä, kiittää, ylistää tai tunnustaa, on 

Jumala toiminut jo ensin. Hän on tullut avuksemme. Ja me saamme ottaa avun vastaan. Huudamme: 

Herra auta, ja hän onkin jo meitä auttamassa.

Tämä avunhuuto leimaa koko kristillistä uskoa. Me olemme tyhjiä ja pimeitä. Mutta meille on tullut 

apu korkeuksista. Kirkkauden Kuningas syntyi meille. Kuningas saapui meille. Jeesus ratsasti aasin 

varsalla, ei korkealla hevosen selässä, vaan aivan matalalla, silmien korkeudella. Hän tuli ratsasti 

meidän rinnallemme, otti syntimme ratsaillensa ja suuntasi kohti Golgatan kumpua. Hän saapui meitä 

auttamaan, otti syntimme matkaansa ja vei ne pois meiltä.

Suurinta Jumalan palvontaa on se, että hädässämme huudamme Hänen puoleensa. Näin me tunnustam-

me, että Jumala on tullut tekemään meille ihmeitä. 

Hän on tullut päästämään meidät taakoistamme. 

Hän on rientänyt tykömme ja me otamme avun 

vastaan. Siksi me huudamme: hoosianna. Ja Herra 

on meitä auttanut. Kun meillä on Jeesus näin 

armahduksenamme ja pelastuksenamme, me 

olemme heti kokonaan valmiit. Sinä olet hänen 

apunsa tähden taivaskelpoinen.

vastuupastori,
Stefanoksen lut. srk 

 Antti Leinonen
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Kannatustilillemme maksuja on tammi-lokakuun aikana tullut 19 287€, 

mikä on noin 2 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Kolehtitulot ovat 

viime vuoteen verrattuna laskeneet n. 3100 euroa.  Vastaavana aikana 

kolehtituloja kertyi  8 891 euroa.  Yhteensä tulot ovat lokakuun lopulla 

olleet 28 178€ (v. 2018  29 220€).  Tulomme ovat laskeneet  viime vuodes-

ta 1 100 euroa. Menot ovat olleet vuoteen 2018 verrattuna pienemmät , eli 

menoja on tähän mennessä kertynyt yhteensä 32 546€.  Viime vuonna menoja  oli 33 222€.  Lokakuun 

loppuun mennessä seurakunnalle on kertynyt vajetta noin -4 300 € (v. 2018  -4 000€).

Näiden lukujen valossa saamme  kuitenkin kiittää Jumalan huolenpidosta 

kuluvana vuotena. Rukoilkaamme yhdessä, että matkamme Kristuksen 

seurassa saisi olla turvattu myös taloudellisesti armon vuonna 2020.

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.

Lähetyshiippakunnan työ on kasvanut nopeasti ja tasaisesti ja yhä useammalla paikkakunnalla 

vietetään tänä vuonna joulua seurakuntamme yhteydessä. Tästä kiitos Jumalalle ja teille seura-

kuntalaisille.

Joulunaika tuo mukanaan myös kalenterivuoden päättymisen. Yhteinen työmme vaatii toimiak-

seen myös riittävät varat toiminnan pyörittämiseen ja uuden toiminnan suunnitteluun. Moni 

seurakunnistamme on vasta matkalla kohti omien kulujen kattamista.

Niin kuin muutenkin taloudellisen kannatuksen kohdalla on hyvä muistaa, että seurakuntalaisten 

mahdollisuus antaa on aina kovin yksilöllinen. Tärkeintä on, että osallistumme jokainen kestä-

vällä ja itsellemme mahdollisella tavalla oman seurakuntamme rakentamiseen myös taloudelli-

sesti.

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!
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... Ikuisesti yllättävä joulukalenterimme:

Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa & armorikasta vuotta 2020

toivottaa Stefanoksen luterilainen seurakunta

Avaja porttis, ovesi,
käy Herraas vastaan nöyrästi, 

kun itse taivaan kuningas
sun tahtoo olla vierahas.

Suo ilovirtes kaikua,
on siitä riemu taivaassa.

Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

(vk 2:1)

Immanuel, Jumala meidän kan�amme!
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