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Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät 

Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille kahdestakymmenestä 

hopeasekelistä. Ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin. (1. Moos. 

37:28) Tunnistat varmastikin, mistä kertomuksesta on kyse. 

Joosef oli yksi suuresta veljesten joukosta. Hänen 10 vanhinta 

veljeänsä eivät pitäneet Joosefista, vaan ottivat hänet eräänä 

päivän suorastaan vangikseen ja heittivät kuivan kaivon pohjalle. 

Myöhemmin veljet muistelivat, miten Joosef oli itkenyt ja pyytä-

nyt, että he päästäisivät hänet menemään. Mutta ohi kulki Egyp-

tiin matkalla olleita orjakauppiaita, ja veljet myivät Joosefin 

Egyptiin vietäväksi.

Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo tästä raamatunkohdasta 

erikoisesti: “Ellei meillä olisi Raamatussa muita kertomuksia 

kuin tämä, oppisimme jo tästäkin, kuinka ihmeellistä hallintaa 

Jumala toteuttaa maailmassa. Hän on lähinnä siinä, missä luul-

laan paholaisen ja kuoleman olevan käsillä.” Mitä Luther tarkoit-

ti? Eikö tosiaan näyttänyt siltä, että nuoren Joosef-pojan elämä ei 

olisi voinut mennä yhtään kauheammaksi? Millaista kärsimystä 

hän joutuikaan kokemaan? Helposti ajattelisimme, että Jumala 

oli hänet kokonaan unohtanut, että Jumala oli vihastunut häneen. Mutta asia onkin kokonaan toisella 

tavalla. Tuossa synkimmässä epätoivon hetkessä Jumala olikin aivan vieressä. Juuri tuossa pimeydessä 

Jeesus oli Joosefin kanssa.

Sinä varmaankin muistat, mitä Joosefille lopulta tapahtui. Hän joutui paljon kärsimään, mutta vuosien 

perästä hänestä tehtiin koko Egyptin maan hallitsija. Vain Egyptin farao oli hänen yläpuolellaan. Ja 

silloin Joosef pelasti koko Egyptin ja ympäröivät maat, myös omat veljensä kuolemasta nälkään. 

Maahan tuli kato. Sadot menetettiin. Ei ollut syötävää, paitsi Joosefin keräämissä viljavarastoissa. Niin 

voimme nähdä, että kun Joosef myytiin orjaksi, oli Jumalalla mielessään pelastaa koko Lähi-idän 

kansa.

Tänä päivänä meillä on sama kolmiyhteinen Jumala, joka hallitsi koko maailmaa Joosefinkin aikana. 

Meillä on sama Kaikkeuden Kuningas Jeesus. Meilläkin on Jumalan sana, joka pelasti Joosefin kaikes-

ta hädästä. Ei Jumala tahtonut hylätä Joosefia, vaikka siltä varmasti näytti. Ei Jeesus hylkää tänäänkään 
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omiaan, vaikka kaikki näyttääkin hankalalta. Sinulla saattaa olla 

elämässä vaikeita asioita. On ahdistuksia ja pelkoja. Meillä on 

maailmassamme monenlaisia vaikeuksia. Kulkutauti meitä nyt 

ankarasti koettelee. Mutta meillä on yhä Jumalan evankeliumi, 

joka ei meitä petä, sillä se on Jumalan sana, eikä Jumala valehtele.

Meillä siis on se sama Vapahtaja, kuin Joosefilla; Vapahtaja, joka 

tuli Jeesuksessa vieläpä veljeksemme. Kun Jeesus sitten oli 

työnsä täyttänyt, käski hän seurakuntansa tekemään kaikki kansat 

kasteen ja opetuksen kautta hänen opetuslapsikseen. Jeesus myös 

lupasi: Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät, maailman 

loppuun asti. Niin me kristityt saamme olla Jeesuksen käsissä 

hyvässä turvassa, vaikka meitäkin moni asia pelottaa. Sillä Jeesus 

itse on tullut taivaasta ihmiseksi. Hän tuli palvelijan ja orjan 

kaltaiseksi. Hänet myytiin tuomittavaksi ja surmattiin ristillä. 

Kaikki näytti menneen pieleen. Mutta juuri silloin hän sai voiton. 

Ristillä Jeesus hankki meille anteeksiantamuksen kaikesta 

synnistä. Hän nousi kuolleista. Ja niin me Jeesuksen omina 

olemme Jeesuksen tähden kaikista ylhäisimpiä Jumalan lapsia.

Rukoilemme: 

Rakas Taivaan Isä, Pyhä Jumala. Sinä olet antanut Poikasi Jeesuksen syntyä ihmiseksi maailmaan, 

kaiken kärsimyksen alle. Sinä Jeesus olet hankkinut meidät 

ristillä omaksesi. Olet luvannut pitää meistä huolen. Olet 

meidän lähellämme. Anna meille voimaa, silloinkin kun 

meillä on vaikeaa. Ole niiden kanssa, joilla on elämässään 

paljon kärsimystä. Auta meitä olemaan avuksi toisillemme. 

Aamen

Vuoden 2020 osalta seurakuntamme taloustilanne on ollut kaksijakoinen. 

Kun maaliskuun puolesta välistä messut jäivät tauolle, pyydettiin, että 

muistaisitte muuttuneessa tilanteessa seurakuntaa tililahjoituksin. Kesä-

kuuhun asti taloudellinen tilanne olikin erittäin hyvä. Kuitenkin jälkim-

mäisellä vuosipuolikkaalla oli talouden osalta näkyvissä selkeä väsäh-

dys. Tilikannatus laski. Messut saatiin aloittaa jälleen, mutta kolehdin 

kerääminen on ollut hankalampaa. Niinpä epäsäännöllisempien kävijöiden kolehtipurot ovat ehtyneet. 

Vuoden 2020 osalta taloustilannetta korjasi vuoden lopulla saatu 4750 euron suuruinen testamentti. 

Lopulta viime vuoden talousluvut osoittavat 2216 euron alijäämää. Kaiken kaikkiaan tulot kasvoivat 

noin 250 euroa vuodesta 2019. Menot puolestaan pienenivät noin 1100 euroa.

Alkuvuosi, eli tammi-helmikuu 2021, on osoittanut, että tililahjoittaminen on ollut teillä hyvin mieles-

sä. Tilille on lahjoitettu 4100 euroa, mikä on yli 300 euroa enemmän kuin viime vuonna. Kolehtitulojen 



tippuminen vaikuttaa kuitenkin sen, että kaiken kaikkiaan tuloja on tullut vajaa 500 euroa edellisvuotta 

vähemmän. Voimme kuitenkin nähdä, että suunta on ollut positiivinen: helmikuun tulot olivat selvästi 

tammikuuta paremmat. Vaikka tällä hetkellä olemme 1250 euroa alijäämäisiä, ei tarvitse tapahtua mul-

listuksia, että tilanne kohentuisi. Jos tulot pysyvät helmikuun tasolla, ollaan kestävällä pohjalla.

Millä ajatuksilla siis eteenpäin? Tärkein seikka on se, että mietimme taloutta pitkällä tähtäimellä. 1. 

Seurakuntalaisen ja messukävijän osalta tämä tarkoittaa, että ajattelisit seurakunnalle lahjoittamistasi 

pitkäjänteisesti. Mikä on se summa, jonka voit kuukausittain kestävästi antaa. Kenenkään ei tarvitse 

venyä yli varojensa. Se, jolle Jumala on enemmän suonut, voi harkita olisiko hänen mahdollista antaa 

kuukausittain hiukan suurempi lahja. 2. Seurakuntaneuvosto miettii, mitkä ovat ne askeleet, joilla 

seurakunnastamme voi tulla muita tukeva seurakunta, niin että voisimme vaikka parilla eurolla auttaa, 

oman työmme lisäksi, muita (montako uutta lahjoittajaa vuoden kuluessa 

tarvitaan, miten taloudesta tiedotetaan, pitääkö pastorin työosuutta 

siirtää Rovaniemeltä toiseen seurakuntaan, jne.) 3. Kolehdinkeräämiseen 

hankitaan pitkävartinen haavi. Kolehdin summa ilmoitetaan aina messun 

yhteydessä. 

Esirukouspyynnöt:
srk:en hengellinen ja taloudel-
linen rakentuminen Rovanie-
mellä, Sodankylässä, Meri-
Lapissa, Utsjoella sekä koko
Lähetyshiippakunnassa

sairastuneiden ja heidän
läheistensä terveys ja
jaksaminen

koronatartuntojen leviämisen 
estyminen

talous- ja työllisyystilanne
Suomessa ja maailmalla
turvapaikanhakijoiden autta- 
mistyö ja kristillinen opetus
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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
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Hiljaisen viikon keskiviikko - Jeesus tuomitaan

Kiirastorstai - Pyhä ehtoollinen

pitkäperjantai - Jumalan karitsa

Hiljainen lauantai - Jeesus haudassa
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