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 Markus Romakkaniemi

Hiljaisella viikolla me ja koko kristikunta valmistaudumme Jeesuksen 

kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen suuriin tapahtumiin. 

Meidän tulisi valmistautua seuraamaan Jeesuksen jalanjälkiä aina 

Getsemanen puutarhasta Golgatan ristin juurelle. Hiljaisella viikolla 

seurakunnassamme kokoonnutaan ilta illalta hartaustilaisuuksiin, joissa 

luetaan Jeesuksen kärsimyshistoriaa. Näitä tilaisuuksia kutsutaan 

ahtisaarnoiksi. Jeesuksen kärsimyshistoriaa on koottu eri evanke-

liumeista yhtenäiseksi kertomukseksi ja jaettu 6 ahtiin (latinan sanasta 

actus eli näytös, osa). Ahtisaarnaillat ovat hyvin koskettavia. Jeesuksen 

kärsimystie koskettaa ja kärsimysajan virret luovat oman tunnelmansa. 

Tänä vuonna seurataan Jeesuksen kärsimystietä Luukkaan evanke-

liumin mukaan.

 

Sillä niin kuin on luonnollisen siemenen kanssa, se tulee kylvää 

maahan, jonka jälkeen se kuolee, että uusi oras, uusi tähkä ja uusi sato 

kasvaisivat. Jeesus, tuo maahan pudonnut nisunjyvä, on se siunattu 

siemen, joka ristinkuoleman kautta Isän tahdosta kuolee ja herää 

elämään, kantaen meille hedelmää iankaikkista elämää varten. Meitä 

kutsutaan nisunjyväntielle, vaeltamaan joka päivä kärsimystien kulki-

jan Jeesuksen yhteydessä. Sillä ellemme saa vaeltaa Hänen kanssaan, 

emme saa elää Jumalalle. Silloin emme ole valmiit kuolemaan synnille, 

vaan elämme synnissä ja synnin palkka on kuolema!

Kaikkivaltiaalla Jumalalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antaa rakas ainokainen poikansa kärsi-

mykseen ja kuolemaan meidän syntiemme tähden. Mutta myös näin suuresti hän meitä rakasti, että 

antoi kalleimman uhrinsa meidän pelastukseksemme. Ja näin varma on myös anteeksiantamus. Armo 

kuuluu jokaiselle syntiään katuvalle, myös sinulle ja minulle.
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Lukukappaleet:

Jer 18:19-20

1. Piet 2:21-24

Luuk. 22:39-62
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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 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.
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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!

Jes. 52:13-15

1. Kor.1:18-19

Luuk. 22:63-

           23:12

 

Jes. 49:1-6

Room. 5:6-11

Luuk. 23:13-31

Jes. 25:6-10

Ap. t. 2:42-47

Luuk. 22:14-22

Jes. 53

Hepr. 5:7-1o 

Luuk. 23:32-46

Job. 19:25-27

1. Piet 3:18-22

Mt. 27:62-66
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maanantai - Jeesus Getsemanessa

tiistai - Jeesus tutkittavana

keskiviikko - Jeesus tuomitaan

Kiirastorstai - Pyhä ehtoollinen

pitkäperjantai - Jumalan karitsa

Hiljainen lauantai - Jeesus haudassa
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Vastuupastori,
Stefanoksen lut. srk 

 Antti Leinonen

Iloitse maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle! Palvelkaa häntä iloiten, 

tulkaa hänen eteensä riemuiten. (Ps. 100:1–2). Kirkkovuodessa suuria 

juhlia vietetään pitkään ja hartaasti. Tämä näkyy vaikkapa siinä, että 

pääsiäisen jälkeiselle viikolle on valittu kullekin päivälle omat teks-

tinsä. Pääsiäisen jälkeisen lauantain psalmi (sama kuin joulun 

psalmi) kuvaa Israelin juhlariemua. Tämän riemun kanssa ei 

jäädä kotiin, vaan riennetään Jumalan kasvojen eteen. Mennään 

temppeliin iloitsemaan Herran eteen. Myöhemmin psalmissa 

kuvataan temppelin portteja ja esipihoja: Tulkaa hänen porteil-

leen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. (j. 4). Tuonne 

pyhään paikkaan seurakunta kulki suurta juhlaa viettämään.

Pääsiäinen oli Vanhassa liitossa paitsi Egyptistä vapautumisen juhla 

myös uuden ohrasadon ensimmäisten tähkien juhla. Pelastushistoriallinen 

juhla ja maanviljelykseen liittyvä juhla kietoutuivat toisiinsa. Sama yhtenäisyys voidaan nähdä sekä hellun-

tain kohdalla että syksyisen lehtimajajuhlan kohdalla, jolloin kiitettiin viinisadosta, mutta muisteltiin myös 

autiomaavaellusta. Meillä pääsiäiseen ei liity sadokorjuu, mutta kylläkin kevään tulo. Niinpä pääsiäisen ja 

kevään teemat on saatettu virsissä punoa yhteen: Tänään kevät sielumme / ihanasti loistaa. / Ylösnoussut 

Herramme / synnin talven poistaa. / Päättyi valta kuoleman / voittoon Kristuksemme. / Hän sai voittokunni-

an, / hän saa kiitoksemme. (LV 781:2) Tämä pääsiäisen ja keväänkin riemu on hyvä tuoda kiitoksin Herran 

eteen. Iloita yhdessä läsnäolevan Jeesuksen kanssa.

Kun Jeesus on tullut luoksemme seimeen, ristille ja kulkenut haudan kautta, saamme mekin tulla Jeesuk-

sen tykö. Mutta ei meidän tarvitse mennä Jeesuksen luo korkeuksiin. Uskonpuhdistajallamme Martti 

Lutherilla oli niin sanottu alhaalta aloittamisen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tule lähteä 

omine voiminemme kiipeämään ylös taivaaseen ja tavoittelemaan Jeesusta sieltä. Meidän tulee etsiä Kris-

tusta maan päältä niistä välineistä, jotka hän on meille osoittanut. Jeesus on sanonut itse olevansa läsnä 

sanassaan ja sakramenteissaan. Jeesus laskeutuu tänäkin päivänä sanansa välityksellä meidän keskellem-

me. Meidän ei tarvitse mennä sen kauemmas, kuin vain Raamatun sanan ääreen ja seurakunnan messuun, 

jossa sana ja alttarin sakramentti ovat.

Tämän ylemmäs ei meidän tarvitse päästäkään. Täällä Ylösnoussut on luonamme ja täällä meillä on hänen 

kanssaan pääsiäisen ilo. Kevät loistaa, kun Jeesus on läsnä. Luther sanoo: ”Jos tunnen Jeesuksen sellaisena, 

joksi evankeliumi hänet maalaa, kaipaan häntä, kuin parasta ystävää.” Eikä tarvitse vain kaipailla, vaan saa 

ottaa vastaan: ”On kaikkein arvokkainta, jos joku pystyy pysyt-

telemään tuon miehen luona.” Niin saat tulla Ylösnousseen tykö 

ja olla hänen kanssaan. Herran läsnäolossa on hyvä nauttia 

hänen hyvyyttään, kiittää pääsiäisestä ja nähdä kuinka keväinen 

maa iloitsee.

Herran �kö ilo�semaan!
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Kannatustilille on kertynyt tuloja tammi-maaliskuun aikana 5.980 e (v. 2021 

6.788 e) ja kolehtitulot ovat 2.100 e (v.-21 1.398 e). Kannatus oli viime kuun 

lopulla yhteensä on 8.079 e. Kannatustulot ovat viime vuoteen nähden kuta-

kuinkin samoissa lukemissa tili- ja kolehtitulojen osalta, noin 100 euron 

vajaus viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

Menot ovat olleet maaliskuun lopulla 10.138 e. Maaliskuun lopulla rahatilanne näyttää 2.059 euroa vajausta. 

Vuoden 2021 menot olivat 10.374 euroa, vajaus oli 2.188  e. Menoja on tänä vuonna ollut hiukan vähemmän 

kuin viime vuonna. Siitä johtuen vajaus on runsaan 100 euroa pienempi kuin viime vuonna.

Toiveena tälle vuodelle on, että saisimme viime vuoden vajausta puolella pienennettyä. Se tarkoittaisi seura-

kuntatasolla n. 330 euron lisäystä tuloihin kuukaudessa. Jos jäsenillä on mahdollisuutta lisätä kannatusta 

kuukaudessa 15-16 euroa (3,50-4 e/messu), pystyisimme tähän. Toisaalta, jos katsomme Lähetyshiippakun-

nan pohjoisia seurakuntia kokonaisuutena, voitaisiin ajatella, että mikäli 

kunkin seurakunnan seurakuntalaiset pystyisivät lisäämään kannatusta 6-8 

euroa kuukaudessa (1,50-2 e/messu), jo tämä riittäisi kohentamaan tilannetta 

pohjoisessa merkittävästi.

srk:n talousvastaava

 Kaisa Pöyhtäri

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

STEFANOKSEN LUT. SRK:N TILIKANNATUS: 

Srk:en hengellinen ja talou-
dellinen rakentuminen Rova-
niemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa, Utsjoella sekä
koko Lähetyshiippakunnassa.
Ukrainan sodan ja hädän 
päättyminen sekä kansainväli-
sen rauhan mahdollistuminen.
Turvapaikanhakijoiden autta- 
mistyö ja kristillinen opetus.

Johdatusta Jumalan sanan
mukaisiin ratkaisuihin
lainsäädännössä ja tuomio-
istuimissa.
Koronan väistyminen sekä
sairastuneiden ja hoitohen-
kilöstön terveys.
Talous- ja työllisyystilanteen 
kohentuminen Suomessa ja
maailmalla.

Esirukouspyynnöt:

Pääsiäisviikolla ahtisaarnat päivittäin 11.-14.4 klo 18.00, os. ruokasenkatu 3 (rauhantupa);

Pitkäperjantain Jeesuksen kuolinhetken hartaus 15.4 klo 15.00, os. Kairatie 37 (kairatemppeli);

messu joka sunnuntai klo 10.00 (Kairatemppeli), tarjolla kirkkokahvit.

ääsiäi�ä!
Siuna�ua

Seurakun�mme toivo�aa
koko kri�ikunnalle ...sillä Je�us

nousi kuollei�a!
To�s�� nousi!

Sydämellis�� terveteloa!
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