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”[Näin] tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään 

katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, 

nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa.” 

(1. Kor. 15:42–43).

Elämä on lyhyt! Tartu hetkeen! Kerää kokemuksia! Elä, kuin olisi 

viimeinen päiväsi! Tällaiset kehotukset ovat joskus paikallaan. 

Joskus on hyvä, että meitä kannustetaan nousemaan television 

edestä sohvalta ja elämään tätä elämää. Usein tuollaisiin kannus-

tuksiin kuitenkin sisältyy ajatus, että on olemassa vain tämä 

elämä. Sen aikana pitäisi kokea mahdollisimman paljon. Pitäisi 

ehtiä joka paikkaan ja nähdä kaikki, koska kuoleman jälkeen ei ole 

mitään jäljellä. Mitä Paavali opettaa tästä asiasta tuossa lukemassam-

me korinttolaiskirjeen kohdassa?

Ensiksi hän vertaa ihmisen ruumista ja maanpäällistä elämää vähäpätöiseen siemeneen. Elämässämme 

on siis paljon iloja, mutta voimme kokea valtavia vaikeuksia ja kärsimyksiä, jotka estävät saavuttamas-

ta kaikkea hyvää ja kaunista. Joudumme monesti olemaan vähäisissä oloissa eikä meillä mene elämäs-

sä niin hyvin. Masentunutta ei masennuksessa lohduta, jos sanon: ”Elämä on lyhyt! Ei kannata murjot-

taa!” Oma onni ei aina ole omissa käsissä. Siksi Jeesuskin tuli heikoksi ja kärsiväksi ristin mieheksi. 

Hän tuli vähäpätöiseksi, koska sellaisia me ihmiset usein olemme. Ja Jeesus tulee edelleenkin vähäpä-

töisessä kirjassa, tavallisessa kastevedessä ja ehtoollisleivässä sekä -viinissä ahdistuneen luokse.

Toiseksi Paavali opettaa, että vasta ylösnousemuksessa paljastuu todellinen kauneutemme. Siemen 

kasvaa kokonaiseksi kasviksi. Meistä tulee todella se kaunis, komea, vahva, taitava, viisas, kekseliäs ja 

ystävällinen ihminen, miksi olemme luodut. Uutta luomakuntaa kuvataan usein paikaksi, jossa palvo-

taan Jumalaa. Tämä on totta, mutta sillä ei ole tarkoitus sanoa, etteikö uudessa luomakunnassa tehtäisi 

mitään muuta. Kukaan uuteen taivaaseen ja maahan päässyt ei jää harmittelemaan, ettei ehtinyt kokea 

kaikkea tämän elämän aikana, sillä hänellä on kaikkeen hyvään varattuna iankaikkisuus. Tätä kuvataan 

Narnian tarinoiden viimeisen kirjan lopussa. Voit ajatella, että nämä sanat koskevat tulevaa elämää 

kerran ajan lopun ylösnousemuksessa: ”'Lukukausi on päättynyt, loma on alkanut. Uni on ohitse: tämä 

on aamu.' -- Mutta kaikki, mitä sen jälkeen rupesi tapahtumaan, oli niin suurta ja kaunista, etten minä 

niistä osaa kirjoittaa. -- Nyt oli alkamassa ensimmäinen luku siitä suuresta kertomuksesta, jota kukaan 

maan päällä ei ole lukenut.”

Todellisen elämän alku
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Omasta kirjahyllystäni löytyy muutamia rukous- ja hartaus-

kirjoja, joissa on hyvin laajat osiot rukouksia ahdistuksen, sairau-

den ja kuoleman koskettaessa. Esimerkiksi englanninkielinen Starck’s 

Prayer Book sisältää lähes 200 sivua rukouksia näihin tilanteisiin. Usein olen ihmetellyt näitä sivumää-

riä, mutta en kuitenkaan enää. Alla on mainitusta rukouskirjasta osa rukousta, jonka päällekirjoitus on 

tämän tekstin otsakkeena (s. 381–382):

Oi Herra, kun Sinä sanoit, “Etsikää Minun kasvojani,” minun sydämeni vastasi Sinulle, “Herra, minä 

etsin Sinun kasvojasi” (Ps. 27:8). Ei sinulle ole mieleen syntisen kuolema, vaan sinä tahdot, että hän 

kääntyy ja elää. Niin me kammoamme itseämme ja kadumme tomussa ja tuhkassa. Älä katso meidän 

lukemattomia syntejämme; armollisesti julista meidät syyttömiksi. Lohduta meitä ahdistuksessamme ja 

siirrä kaikki rangaistus meidän yltämme. Me olemme tehneet syntiä isiemme kanssa; olemme tehneet 

vääryyttä ja harrastaneet pahuutta. Käske tuhon enkeliä, joka käyttää koston miekkaa, pysähtymään. 

Sano hänelle: “riittää.” Anna meidän elää, niin me kunnioitamme Sinun nimeäsi. Vaikka emme ansait-

sekaan mitään armoa, me olemme sen tarpeessa. Vaikka olemme kuoleman perillisiä, Sinä olet katuvai-

sille luvannut, että osoitat heille oikeuden sijasta armoasi.

Oi, lahjoita meille Sinun armosi ja elämäsi, Jeesuksen tähden, hänen, joka on ainoa välimiehemme ja 

puolustajamme. Ole laupias, armahda meitä, oi Jumala armahda! Ole armollinen meille; säästä 

meidät, sillä Sinä olet hyvä! Ole armollinen meille; auta meitä, sinä, joka olet hyvä, meidän Jumalam-

me! Anna armosi köyhille ja vaivatuille, joihin tämä ankara kulkutauti on iskenyt, joiden täytyy kärsiä 

puutetta ja surua, jotka ovat vailla hoitoa tai eivät saa apua, ja ovat muiden hylkäämiä. Johda heitä 

Sinun laupeutesi tuntemiseen, sen laupeuden, joka on Kristuksessa, Sinun rakkaassa Pojassasi. Avusta 

heitä runsaalla lohdutuksellasi ja lahjoita Pyhä Henkesi todistamaan yhdessä heidän henkensä kanssa, 

että he ovat Jumalan lapsia, vaikka heidän olisi kuoltava tässä taudissa. Oi Herra, kuule rukouksemme! 

Suojele maatamme, että me saamme sanoa: Herra on tehnyt meille suuria tekoja. Niin, Sinä voit 

vapauttaa kaikki, jotka tulevat luoksesi.

Koska Hän meidän on, emme pelkää mitään voimaa, emme maailmaa, syntiä tai kuolemaa. Hän vartioi 

ja siunaa hädässä suuressa; Hän voi kaiken kääntää 

yhdessä hetkessä. Siksipä kerrotaan Hänen kirkkaudestaan 

sydämin ja suin; Kaikki taivas hänessä aina huutaa: Halle-

luja! Me riemuin laulamme, iloiten yli surun, rakastaen ja 

ylistäen Häntä. Ja vielä veisaamme iäti: Halleluja! 

Aamen.
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Esirukouspyynnöt:
seurakuntien hengellinen ja
taloudellinen rakentuminen
Rovaniemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa, Utsjoella sekä
koko Lähetyshiippakunnassa

Kannatustilillemme ja kolehteihin on maksuja tullut tammi-maaliskuun 

aikana ilahduttavan paljon, yhteensä 8 869 €, ja olemme näillä näkymin 

muutaman satasen plussan puolella. Tulot ovat viime vuoteen verrattu-

na nousseet 1600 euroa (7269 €).  Menojen osalta tietoja on saatavilla 

tammi- ja helmikuulta, 5575 €. Viime vuonna vastaavana aikana 

menoja oli 5692 €.  Tammikuussa tulomme riittivät kaikkiin maksuihin 

ja ylijäämää jäi 400 euroa, helmikuussa meni pari sataa euroa miinukselle.

Maaliskuussa tulomme kattavat menot, jos menot pysyvät kutakuin-

kin samoissa lukemissa kuin viime vuonna. Seurakuntalaiset ovat 

tämän mahdollistaneet lahjoituksillaan. Siitä suuri kiitos! srk:n taloudenhoitaja

 Kaisa Pöyhtäri

Lähetyshiippakunnan seurakuntia yhdistää äärimmäisen kevyt taloudellinen rakenne. Kulurakenne 

on hyvin kevyt, eikä supistettavaa juuri ole. Pastorin palkka ja vuokrakustannukset ovat suurin osa 

menoista. Ymmärrämme, että palkkakustannuksia ei voi leikata, nyt jos koskaan tarvitsemme 

pastoreita hajallaan olevien laumojen paimeniksi. Viime vuosina kannatusrakenne on muuttunut 

siten, että kolehtipainotteisesta tulorakenteesta olemme hiljalleen siirtyneet kohti tilikannatuspai-

notteista tulorakennetta. Edelleenkin hieman vajaa puolet (43%) seurakuntien tuloista tulee koleh-

deista. Ikävä tosiseikka tässä tilanteessa siis on, että seurakuntien tulot romahtavat, jollei tilikanna-

tus nouse.

Käytännössä elämme niin, että jokaisen kuukauden menot katetaan edellisen kuukauden tuloilla. 

Toisin sanoen tileillä rahaa vain noin puolentoista kuukauden menoihin. Tämä puskuri kulutetaan 

nopeasti loppuun, mikäli seurakuntien kannatus romahtaa. Jos käteistä rahaa tarvitaan lisää, tulee 

rahastoitua omaisuutta ryhtyä myymään. Osakemarkkinoiden romahtamisen takia tämä ei ole tässä 

tilanteessa hyvä ratkaisu – myytävistä rahasto-osuuksista saadaan huono hinta.

Luonnollisesti tässä tilanteessa kaikkia menoja tulee arvioida tarkasti ja jättää pois ne, mitkä pysty-

tään. Pienetkin purot padotaan. Varsinainen ratkaisu tilanteeseen on kuitenkin se, että aiemmin 

kolehtiin ohjautunut kannatus saadaan kohdennettua uudelleen tilikannatukseksi. Tarvitsemme 

tässä tavoitteessa ihan kaikkien panosta.

LHPK:n TALOUS KORONAVIRUSEPIDEMIAN KESKEYTTÄESSÄ JULKISEN TOIMINNAN

Lhpk:n seurakuntien kannatustiedot tilisiirtoineen löytyvät osoitteesta www.lhpk.fi/kannatus

Stefanoksen lut. srk:n tilikannatus: 

Saaja: Suomen Luther-säätiö    Tili: FI59 1023 3000 2354 52    Viite: 8688

sairastuneiden ja heidän
läheistensä terveys ja
jaksaminen

poikkeustilan aikana
työskentelevien terveys ja
jaksaminen
turvallisuus kodeissa ja niiden
ulkopuolella
talous- ja työllisyystilanne
Suomessa ja maailmalla
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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

Lukukappaleet:
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Joh. 18:1-27

Jes. 52:13-15

1. Kor.1:18-19

Joh. 18:28-40

 

Jes. 49:1-6

Room. 5:6-11

Joh. 19:1-16

2.Moos. 24:4-11

1.Kor. 11:23-29

Joh. 13:1-15

Jes. 53

Hepr. 5:7-1o tai

Gal. 6:14

Joh. 19:16-30

Job. 19:25-27

1. Piet 3:18-22

Mt. 27:62-66
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Tarjolla etäopetusta pastori Antti Leinosen vetämänä
ke 8.4. klo 16.30. Jatkossa viikoittaisen opetuksen
ajankohta esillä osoitteessa www.lhpk.�/rovaniemi

Opetukseen pääset osallistumaan Skype-lähetyksen 
välityksellä (muista päivittää ohjelmasi) linkistä 
https://join.skype.com/Nc4NZH47YfnM

Opetuksen aikana sekä sen jälkeen on mahdollista 
esittää kysymyksiä ja kommentoida, puhuen tai kirjoit-
taen. Opetusaiheet ovat Johanneksen kirjeistä.

LÄHETYSHIIPPAKUNNAN ETÄTARJONTA

AVOIMET OVET

SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ! T: STEFANOKSEN LUT. SRK

Hyvää sanomaa odotuksen aikaan:
ON-LINE OPETUS
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Kristus nousi kuolleista,

kuolemalla kuoleman
voitti;

ja haudoissa oleville
elämän antoi!

Ohessa linkkejä, joita käyttäen voit seurata jumalanpalvelusta ja kuunnella saarnoja. 

 Kuuntele jumalanpalvelusta Koinonia-keskuksesta: www.lhpk.�/nettimessu/

 Katso samaa jumalanpalvelusta Lähetyshiippakunnan Youtube-kanavalta.

 Jumalanpalveluksissa veisataan virsiä myös Lähetyshiippakunnan omasta Luterilaisia  
 virsiä -kirjasta, jonka löydät täältä: www.lhpk.�/luterilaisiavirsia/

 Kirkkovuoden mukaiset tekstit löydät luterilanen.net sivuston osiosta
 http://www.luterilainen.net/kirkkovuosi-kalenteri/
   
 Lähetyshiippakunnan seurakunnissa pidettyjä saarnoja voit kuunnella osoitteesta  
 www.lhpk.�/saarnoja (vanhoja saarnoja esimerkiksi kirkkovuoden pyhän mukaan
  rajattuna. Näin saat edellisvuosien saarnat muun muassa Marian ilmestyspäivältä
 kuunneltavaksesi).
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