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Pääkirjoitus

Hartaus

Ristin tie –kärsimyksestä voittoon
Kuljemme nyt hiljaisella viikolla ristin tietä. Elämme yhdessä
tapahtumia läpi Jeesuksen ristille ja lopulta pääsiäisen riemuun,
tyhjälle haudalle. Ristin tietä voi
päästä kulkemaan tai seuraamaan
myös konkreettisesti. Itse osallistuin eräänä kesänä rippikoulussa
ristin tien kulkemiseen, hiljaisen
viikon tapahtumien läpikäymiseen, pysähdyspaikkojen muodossa. Nuoret kulkivat isosryhmittäin
tapahtumia läpi Jeesuksen kärsimystiellä. Ristin tien kulkeminen
on vahva kokemus ja auttaa ymmärtämään, miksi kaikki tapahtui, miksi Jeesuksen piti kuolla,
ja mitä hänen kuolemansa merkitsi. Myös täällä Rovaniemellä seurakunta järjestää paraikaa Pääsiäisvaelluksen, joka päättyy kiirastorstaihin. Siinä käydään läpi Jeesuksen elämää keskittyen pääsiäisajan tapahtumiin.
Tänä vuonna pääsiäinen on
ajoittunut aivan huhtikuun loppuun. Kevät on alkanut ja saamme nauttia luonnon heräämisestä ja valosta. Aivan kuin luontokin iloitsisi yhdessä Kristuksen ylösnousemisesta ja kuoleman voitosta. On aika luoda uutta ja hämmästellä: Jeesus kuoli

juuri minun puolestani, jotta saisin
elää! Jumalan rakkaus näkyy tyhjässä ristissä.
Jokaisella hiljaisen viikon päivällä on oma aiheensa. Hiljaisen viikon maanantaina olemme seuranneet sitä, miten Jeesus tuskissaan
rukoili Getsemanen puutarhassa ennen vangitsemistaan, kuinka Pietari
kielsi hänet ja Jeesus vangittiin. Hiljaisen viikon tiistaina raamatuntekstit kertoivat meille siitä, miten Jeesus oli tutkittavana neuvoston, Pilatuksen ja Herodeksen edessä.
Hiljaisen viikon keskiviikkoa eli
tätä päivää vietetään puolestaan sen
muistoksi, että silloin Jeesus tuomittiin kuolemaan Pontius Pilatuksen edessä ja vietiin Golgatalle.
Syytön mies joutui tuomittavaksi.
Ja kaiken lisäksi Jeesusta nöyryytettiin ja satutettiin, ja lopulta hänet
vaadittiin ristiinnaulittavaksi.
Hiljaisen viikon torstaita kutsutaan kiirastorstaiksi. Sana kiira tarkoittaa muinaissuomella pahaa ja
sen karkottamista, ja ruotsin sana
skära tarkoittaa puhdistamista. Siitä
tuo meille hieman erikoinen nimitys ”kiirastorstai”. Kiirastorstai sijoittuu tapahtumiin juuri ennen Jeesuksen vangitsemista, ja sitä vietetään sen muistoksi, että silloin Jee-

sus asetti ehtoollisen. Kirkko puetaan mustaan ja kaikki kukatkin viedään pois kiirastorstain iltana. Pitkäperjantai on musta päivä, kirkkovuoden surullisin päivä. Se on päivä, jolloin Jeesus kuoli.
Hiljainen lauantai on surun päivä.
Jeesus on haudassa. Lankalauantaiksikin pitkäperjantain ja pääsiäissunnuntain välistä lauantaita sanotaan. Kirkolliset vaatteet ovat silloinkin mustat ja suremme kuollutta Jeesusta.
Pääsiäispäivänä edessämme on
tyhjä risti. Kristus on totisesti noussut kuolleista! Pääsiäinen on valon,
ilon ja toivon valkoinen juhla. Se on
juhlien juhla. Meidät on vapautettu
kuoleman ja tuonelan vallasta. Kristuksen ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. Kuolemaa ei tarvitse pelätä. Tyhjässä ristissä on sanoma kuoleman voitosta:
ikuinen elämä.
”Älkää te pelätkö. Minä tiedän,
että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.”
(Matt.28: 5-6)
Maija Konttinen
pastori

Viikon sana

”Otti orjan muodon”
Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
olla Jumalan vertainen
vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon
ja tuli ihmisten kaltaiseksi.
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
hän alensi itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
ristinkuolemaan asti.
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
ja antanut hänelle nimen,
kaikkia muita nimiä korkeamman.
Jeesuksen nimeä kunnioittaen

on kaikkien polvistuttava,
kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,
ja jokaisen kielen on tunnustettava
Isän Jumalan kunniaksi:
”Jeesus Kristus on Herra.”
(Fil 2)

Rukous
Pysäytä meidät ajattelemaan
Poikasi kärsimystä ja kuolemaa.
ristin sanomassa rakkautesi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Koti-ikkuna

Elinikäinen prosessi
Miten puhua niin,
että toiselle tulee halu kuunnella.

Terveen erillisyyden vastakohta on
jatkuva miellyttäminen.

Miten kuunnella niin,
että toiselle tulee halua puhua.

Itsellisyys ja erillisyys
näkyy kykynä lohduttaa itseään
		 ja säilyä erillisenä
			 toisen tunnekuohuissa

Miten puhua niin,
että kertoo toiveensa
		 syytösten sijasta.
Aggression ja vihan vastuullinen esiin tuominen
edesauttaa parisuhteen ja omaa hyvinvointia

Se on elinikäinen prosessi:
erillistyminen omaksi itseksi
		 toisen läheisyydessä!

Miellyttäminen ja myötäileminen
kääntyy hyvinvointia vastaan
		 Se on epäreilua toista kohtaan.
			 Itseen kertyy katkeruutta ja vihaa.
Läheisyyden ja jakamisen lisäksi
on tarpeen saada kasvaa ja elää
		 itsenäisenä ihmisenä
			 yhdessä, rinnakkain

Helka Lappalainen
perheneuvoja

Jeesus yksin
Osallistuin äskettäin kirkon evankelioimistyön konferenssiin. Sen teemana oli Jeesus. Tunnustan nöyrästi, että aluksi teema tuntui sekä liian tutulta että ylimalkaiselta. Onko
aihetta kolme päivää askaroida teeman äärellä?
Iloitsin, että juuri tänä aikana aiheeksi oli nimetty pelkkä
Jeesus. Siihen sisältyy paljon. Tunsin olevani päivien aikana kuin kerran opetuslapset kirkastusvuorella. Siellä Jumala puhui ja näytti paljon. Kun opetuslasten ydinjoukko lähti
paluumatkalle, he näkivät Jeesuksen yksin. Virsirunoilija on
saman ilmaissut seuraavasti.
Vain yksi nimi meille riittää,
se yksin riittää pelastukseksi.
Sen voimaa tahdon aina kiittää,
se kylmän talven muuttaa kevääksi.
Oi Jeesus Kristus, sinun nimesi
minulle kaikkea on kalliimpi.

Olen viime viikkoina hämmentävien uutisten äärellä katsonut Sanan peiliin ja kysynyt, mikä on juuri nyt kirkossa minun tehtäväni. Hengen silmin näen seurakunnan suureksi
tehtaaksi, jossa jokaisella on oma tehtävä. Seurakunnan
työ menestyy ainoastaan silloin, kun jokainen hoitaa saamansa leiviskän uskollisen palvelijan sydämellä.
Työ menestyy, kun olemme valmiit noudattamaan Jeesuksen menetelmää. Ensin on etsittävä Jumalan valtakunta ja
hänen vanhurskas tahtonsa. Tehtävämme on Pyhän Hengen johdatuksessa jatkaa Jeesuksen suorittamaa palvelusta. Siihen kuuluu sekä pelastuksen että parantumisen lahja. Valtuutus koskee sairaiden parantumista ja evankeliumin
välityksellä iankaikkisen elämän kirkastamista.
Jokaiselle Jumala on suunnitellut oman tehtävän. Ne ovat
hyvin erilaisia, mutta jokainen on yhtä arvokas. Kaikkien
panos on tärkeä. Työ on suoritettava oikealla ajalla. Kärsimysviikko ja pääsiäinen saavat tutkimaan omaa vaellustani. Muistan, miten nuorten pappina toimiessani nuoret aina uudestaan halusivat laulaa hengellisen laulun ”Golgatan
veressä voima on”. Tajusin, miten valtavan lahjan Jumala on
antanut meille Jeesuksen uhrikuolemassa. Yhä tunnen, miten Jeesus tarjoaa yltäkylläisen armon, joka sytyttää uskon
ja rakkauden palavaksi.
Evankeliumi luo kansan ja antaa tehtäväksi julistaa Jumalan suuria tekoja. Tähän liittyy vahva luottamus Raamatun
sanaan. Evankeliumi on elävä ja toimiva, sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
Lyhyen elinaikamme keskellä on korostettava Jumalan
sanan opetusta synnistä, pelastuksesta ja tehtävästämme maailmassa. Pyhä Henki kirkastaa syntiemme sovituksen Jeesuksen nimen ja veren turvin sekä Jumalan antaman anteeksiannon.
Golgatan Uhrikaritsa ja pääsiäisen Ylösnoussut Herra asuu
uskon kautta sydämissämme ja
antaa meille ilosanoman tuojan
jalat. Voitko kanssani sanoa: Oi
Jeesus Kristus, sinun nimesi, minulle kaikkea on kalliimpi.

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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aastonajan ekumeeninen ristisaatto toteutettiin 20. kerran.
Ilta aloitettiin isä Slava Skopetsin
johtamalla ehtoopalvelulla ortodoksisessa kirkossa, josta vaellettiin Rovaniemen kirkkoon. Siellä
vesperin toimittivat rovasti Tuomo Korteniemi ja kanttori Johanna Hytönen.
Rovaniemen seurakunnan ja
Lapin ortodoksiseurakunnan ensimmäinen yhteinen vaellus kohti pääsiäistä tehtiin 1992. Tuolloin
ilta aloitettiin iltarukouksella luterilaisessa kirkossa, josta matkattiin ristisaatossa ortodoksiseen
kirkkoon, vaeltajia oli 100 henkeä. Ajan saatossa väkimäärä on
vaihdellut 50 ja 100 välillä. Yhteisten rukoushetkien jälkeen ilta
on aina päättynyt yhteiseen teehetkeen.
Seurakuntien yhteisen paastonajanperinteen loivat silloiset
kirkkoherrat isä Jussi Parviainen
sekä rovasti Ilmo Pulkamo. Kirkonkirjat kertovat, että kahdella
ensimmäisellä kerralla (92–93)
esiintyi nuorten draamaryhmä luterilaisen vesperin yhteydessä.
Vuoden 1994 vaelluksella oli mukana ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja vuonna 1995
metropoliitta Leo.

Kuva KHY

20. paastonajan ekumeeninen vaellus

Siunauksen
malja
”Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.” Luuk 22:14–22
Ehtoollismaljasta Jeesus puhuu,
kun hän kehottaa opetuslapsiaan
ottamaan maljan ja jakamaan sen
keskenänsä. Jeesus asettaa Ehtoollisen yläsalissa tarjoten opetuslapsilleen leivän ja viinimaljan.
Näin kiteytyy ristin tien kuvaus, ja kärsimyksen, vaikenemisen ja mielivallan maljojen rinnalle nousee uusi malja, siunauksen malja.
Lupaus siunauksen maljasta
siirtää meidät täältä välttämättömyyden maailmasta vapauden
valtakuntaan, ainakin tämän uuden valtakunnan rajalle.
Siunaus on usein kätkettynä onnettomuuteen, pimeyteen ja hätään. Siirtäessämme tuskan ja
kärsimyksen Jumalan käteen ja
ottaessamme sen sieltä uutena
olemme yhteydessä siunauksen
käsittämättömään salaisuuteen
ja meistä tulee Jeesuksen köyhiä
opetuslapsia, ei edes hurskaita,
sillä myös hurskaus on rikkautta.
Näin Jeesus kehottaa meitä jakamaan siunauksen maljan keskenämme. Ehtoollispöydässä olen
aina tämän maljan ääressä. Se tekee minut samanaikaiseksi kolmentoista aterian kanssa yläsalissa. Olen kokonaisena mukana:
niin Juudas minussa, Pietari minussa, ja Tuomas minussa. Ehtoollinen tekee minut samanaikaiseksi myös kerran Jumalan valtakunnassa uutena nautittavan aterian
kanssa viinipuun hedelmän ääressä. Myös silloin Jeesus on mukana. Aika häviää ja missä näin tapahtuu, siellä eletään jo iankaikkisuutta. Minulta riisutaan menneisyyden taakat ja minulle julistetaan vapautusta tulevaisuuden peloista.

Ristisaaton ristinkantajana palveli
Jouni Nuorti, ikoneita kantoivat Marja
Tuominen ja Pekka Raudaskoski.

Juhani Rekolan kirjasta Ruusumaanantaista pääsiäisaamuun

Kolumni

Kirja joka kosketti
On kirjoja, jotka koskettavat ja jäävät erityisellä tavalla mieleen. Yksi sellainen on kirjailija-toimittaja Philip Yanceyn kirjoittama "Mikä armossa on niin ihmeellistä".
Se auttoi uudella tavalla ajattelemaan tuttua Raamatun ja kirkon
sanomaa armosta ja anteeksiantamisesta. Suurta ja uskon kannalta
tärkeintä asiaa käsitellään kirjassa monipuolisin ja elämänläheisin
esimerkein.
Armo – syntien anteeksisaaminen on kristinuskoon kuuluva
ydinasia ja juuri se erottaa kristinuskon muista uskonnoista. Armo
on Jumalan lahja ja rakkaus meitä
syntisiä kohtaan. Meidän ei tarvitse jäädä omantunnon syyttämään
tilaan, vaan katuessamme voimme
vapautua syyllisyydestä. Armo on
suurinta mitä kristinuskolla on annettavana maailmalle. Uskonnoissa, joista armo puuttuu, on lukematon määrä sääntöjä ja ohjeita, joita
syyllisyyden kanssa painivan ihmisen on noudatettava pienintä piir-

toa myöten. Tähän ei katuvakaan
helposti pysty. Ilman armoa meillä ei olisi todellista ulospääsyä synnin painaessa mieltä.
Tuttua tuhlaajapoikavertausta
muistuttaa kertomus, jossa nuori
tyttö kapinoi kotiaan ja vanhempiaan vastaan ja lähtee mielenkiintoisemman elämän toivossa maailmalle. Siellä hän sortuu kiusauksiin, menettää kaiken ja on lopulta
kadulla hyväksikäyttäjien kohteena. Äärimmäisessä hädässä muistuu koti mieleen ja hän soittaa sinne ja ilmoittaa kotiintuloajan. Tyttö varautuu myös siihen, etteivät
vanhemmat halua ottaa häntä luokseen. Bussin saapuessa kaupunkiin
hämmästyy tyttö, kun paikalla on
suuri joukko sukulaisia ja tuttavia.
Tervetuliaistaulussa lukee "Tervetuloa kotiin!" Tyttö katsoo isää itkun sumentamin silmin. "Isä anna anteeksi." Kirjan kohta tässä on
hyvin koskettava. Isän vastaus on,
että kaikki on anteeksi annettu, ja
suuri juhla voi alkaa.

Armo – anteeksiantaminen voi
tuntua epäoikeudenmukaiselta.
Kirjassa kerrotaan isästä, joka on
todella huonosti kohdellut tytärtään. Kuoleman lähestyessä isä katuu tekojaan ja pyytää niitä anteeksi. Tyttären mielessä pyörivät isän
pahat teot häntä kohtaan eikä tytär
pysty antamaan anteeksi. Lukijakin miettii, miksi tytär tekisikään
jotain niin luonnotonta, että antaisi kaikki kokemansa vääryydet anteeksi. Kirja kuitenkin antaa meille vastauksen. Jos tytär voisi jättää oikeudenmukaisuuskysymykset Jumalan ratkaistaviksi ja voisi antaa anteeksi, se katkaisisi jopa sukupolvien yli jatkuvan vihan.
Synnin vihaaminen mutta syntisen rakastaminen tuli kirjassa monessa kohtaa tärkeänä esille. Meidän on vaikea erottaa ihmistä ja
hänen tekojaan ja käyttäytymistään. Yleensä käy niin, että ikävän
ja ärsyttävän ominaisuuden tai teon kautta alamme vihata koko ihmistä. Kirja opettaa näkemään lä-

himmäisen kaikkine puutteineenkin Jumalan rakastamana ihmisenä. Vaikeaa on myös uskoa, että
myös itse kaikkine epäonnistuneine tekoineen ja sanoineen on kuitenkin Jumalan silmäterä, niin kuin
kirjoittaja asian ilmaisee.
Kirjassa vastataan hyvin kirjan nimessä olevaan kysymykseen armon
ihmeellisyydestä. Kirjailija myös
kysyy meiltä haastavasti. Jos armo
kerran on niin ihmeellistä, mikseivät kristityt osoita sitä useammin.
Mistä johtuu, että kristityistä, jotka on kutsuttu levittämään ympärilleen rakkautta ja armon tuoksua,
leviääkin armottomuuden myrkyllinen katku. Kirkosta vieraantuneille
ei valitettavasti tule ensimmäiseksi mieleen ilo ja riemu, kun he ajattelevat kristillistä kirkkoa. Yancey
kertoo, että "kristillisen kirkon pikkumaisuus" ulkoisine käyttäytymissääntöineen esti pitkään häntä löytämästä evankeliumia.
Kirjan myötä mietin, mikä on
meidän kristittyjen antama kuva

kirkosta. Olemmeko ilman rakkautta tuomitsemassa abortin tekijät, aviorikokseen sortuneet, homot
ja rikolliset. Unohdammeko omat
syntimme ahneuden, kovuuden,
pahan puhumisen ja kaikki muut,
usein omasta mielestämme pienet
synnit. Pystymmekö itse anteeksi
saaneina osoittamaan armahdusta lähimmäisillemme. Tämän asian
pohtimiseen haluan sinut, rakas lukija, johdattaa, vaikkapa tämän Philip Yanceyn mielenkiintoisen kirjan avulla. Mikä armossa on niin
ihmeellistä?

Raili Kerola
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Laestadius-seminaarissa valotettiin
Laestadiuksen toimintaa tiedemiehenä
Lars Levi Laestadiuksen kuoleman150-vuotispäivän
seminaari Torniossa helmikuun lopulla osoitti, että
Laestadiuksen tieteellisessä perinnössä riittää vielä
paljon tutkittavaa.
Lapin Yliopiston rehtori Mauri Yläkotola katsoi Laestadiuksen
antaneen oman vastauksensa valistuksen ajan Newton-perinnölle,
jossa uskonto haluttiin korvata järjen uskolla, uskolla pelkkään tieteeseen. Yläkotolan mukaan Laestadius näkee uskonnon roolin sovittajana synninpäästön avulla, joka katkaisee deterministisen tulkinnan elämästä ja sen lainalaisuuksista.
Professori Juha Pentikäinen totesi Laestadiuksen käsityksen kuolemasta olevan samoilla linjoilla saamelaisen mytologian kanssa. Laestadiukselle kuolema oli osa
elämää, ollaan kehällä, jossa kuolema on kuin veteen piirretty viiva.
Vuonna 1858 Laestadiuksen kirjoittama jäähyväiskirje lähimmille ja jälkeenjääville on kuin haudan takaa kuin kuoleman virran takaa. Laestadius on kuin samaani,
jonka oli tehtävä tuo matka ja tulee takaisin kertomaan, mitä siellä
on. Hän vertautuu Kalevalan Väinämöiseen, Pentikäinen lausui.
Kasvitieteilijänä Laestadiuksella oli eettisekologinen kasvatuksellinen näkökulma suhteessa luontoon. Luonnossa on elettävä niin,
ettei sinne käynnistä jää jälkiä vaan
ikään kuin koskematon luonto on
vastassa toiselle tulijalle.
Pentikäisen mukaan Laestadiuksen uskonnollisuus oli enemmän
henkilökohtaista kokemuksellis-

ta, sisäistä mielenmaisemaa, jossa mukana luonnonuskonnon elementtejä kuin uskontoa oppijärjestelmänä. Laestadiuksen uskonnollisuus on kodista ja äidin rinnoilta
opittua. Pentikäisen mukaan sellainen uskonto on yhtä kuin kulttuurinen äidinkieli.
Laestadiuksen jumalalla on naiselliset piirteet, hänen jumala on
vähemmän patrioottinen. Laestadius käytti jumalasta nimitystä Taivaallinen vanhin. Saarnoissaan Laestadius puhuu Vapahtajan
ja Taivaallisen Vanhimman rinnoista. Kaikkiaan tämä ilmentänee
Laestadiuksen vahvaa ja myönteistä suhdetta äitiinsä kun taas alkoholisti-isä jää etäiseksi.
Laestadius-seminaarissa julkaistiin Juha Pentikäisen ja Risto Pulkkisen toimittama kirja Lapin mytologian katkelmat, jonka Laestadius työsti vahvan luomisvimmansa vuosina 1837–45. Kirja oli tarkoitus julkaista aikanaan Ranskan
akatemian kautta, mutta se jäi tapahtumatta mm. Ranskan vallanvaihdosten myötä. Katkelmat päätyivät antikvariaatteihin ympäri maailmaa, josta ne nyt on saatu
koottua ja julkaistua maailman ensi julkaisuna suomeksi.
Pentikäisen mukaan Laestadius
oli etnografisessa menetelmässään
ehdottaman tarkka, hän meni lähteittensä luo, nimeltä mainiten keitä hän on haastatellut.

Laestadius-seminaari huipentui juhlamessuun, jossa saarnan jälkeisessä esirukouksessa palvelleet edustivat neljää eri lestadiolaista uskonperinnettä: torniolainen Ari Juntunen (vas., Rauhan Sana), haaparantalainen Kimmo Sulila (oik., vanhoillislestadiolaisuus) sekä raahelainen tohtori Kalevi Silvola (Uusi heräys) ja utsjokinen pitäjänneuvos Veikko Guttorn (esikoisuus).
Juha Pentikäinen julkaisee yhdessä Risto Pulkkisen kanssa myöhemmin keväällä uuden Laestadius-elämäkerran, joka painottaa
Laestadiuksen seitsemää erilaista elämää.
Hiippakunnan saamelaistyön
sihteerin Erva Niittyvuopion mukaan saamelaistaustainen
Laestadius oli tiedemiehenä objektiivinen kuvatessaan saamelaisten uskomuksia ja tarinoita. Hän ei
kyseenalaista niitä. Sen sijaan herätysten vaiheissa saarnaajana hän

kuitenkin demonisoi niitä, esimerkiksi maahiset Laestadius katsoi
ristin vihollisiksi.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven mukaan Laestadius ja hänen seuraajansa synnillistivät saamelaisuskomuksia, joskaan he eivät ajatelleet tekojensa tuhoavia seuraamuksia tuleville sukupolville. Menneet
vääryydet tulee kuitenkin selvittää
kirkon moraalisen uskottavuuden
vuoksi, Näkkäläjärvi esitti.

Tämän vuoden marraskuussa
saa Versailles’n yliopistossa ensi-iltansa työn alla oleva Laestadius-filmi. Dokumentin Lars Levi Laestadius Versailles’ssa, Pohjoiset tulet on toteutettu Pohjoisen
kulttuuri-instituutin oppilastyönä.
Elokuvaryhmä seurasi viime syksynä Laestadiuksen ja ranskalaisen
tutkimusretkikunnan etappeja. Dokumentin asiantuntijoina ovat toimineet professorit Juha Pentikäinen ja Hannu Kahakorpi.

Laestadiuksen kuolemasta 150 vuotta

Suurta Armahtajaa odottaen
K

un hän toisena adventtina 1860
nousi Köngäsen kirkon saarnatuoliin, kirkontäyteinen väki saattoi panna merkille, että rovasti on
pitämässä jäähyväissaarnaa. Jo hänen näkemisensä heikossa kunnossa sai kirkkoväen syvän liikutuksen valtaan.
Tämän jälkeen hänen yleiskuntonsa heikkeni ja hän joutui vuoteen sitomaksi kolmeksi kuukaudeksi. Kaksi viikkoa ennen kuolemaansa hän kirjoitti ystävälleen,
Göteborgin tuomiorovasti Peter
Wieselgrenille, kirjeen, jossa kertoi odottavansa, että kuoleman enkeli tulisi ja vapauttaisi hänet tuskista ja toivoi, että Suuri Armahtaja ottaisi hänet avosylin vastaan.
Näiden kolmen kuukauden aikana uskonystävät kävivät usein tervehtimässä. Juhani Raattamaalle hän valitti omaa syntisyyttään ja
toisti pitävänsä opetuksistaan kiinni.
Hänen tyttärensä Sofia Niva on
kertonut, että noiden kolmen kuukauden aikana hän oli usein liikutuksissa, luki Raamattua ja pyysi,
että tytär lukisi hänelle erityisesti
niitä saarnoja, joita Laestadius oli
pitänyt sairaille ja kuolinvuoteella
makaaville potilaille. Kolme päivää ennen kuolemaansa hän me-

netti puhekykynsä. Hänen lähtöhetkestään kerrotaan: Vapisevilla voimillaan hän tarttui vaimonsa
käsivarteen, puhalsi muutamia kertoja syvempään henkensä ja niin
Laestadius oli siirtynyt kuolevaisuudesta kuoleman portin sisäpuolelle toiseen todellisuuteen.

Millainen oli
Pajalan seurakunta
Laestadiuksen kuollessa?
Seurakunnasta suurin osa oli lestadiolaisia – eli ”pohjolan heränneitä” tai ”lukijaisia”, sillä vasta
1875 ensimmäisen kerran esiintyi
termi laestadiolaisuus. Herätyksen tulet Pajalassa olivat jo laantuneet. Parannuksen tekijöitä oli
enää harvoin. Lestadiolaisen herätyksen seurauksena oli aina se, että elämä muuttui. Ihmiset lakkasivat juopottelemasta. Ja kun viinanostajia ei enää ollut, kapakat joutuivat sulkemaan ovensa. Kun herätysaalto meni ohi, vähitellen entiset elämäntavat alkoivat vallata
alaa. Näin kävi myös Pajalassa.

Miten lestadiolainen
herätys alunperin syntyi?
Ei ole olemassa mitään järkisyitä
siihen, miksi herätys jossakin pai-

kassa syntyy. Ei ole historiallista,
taloudellista tai maantieteellistä selitystä siihen, miksi herätys puhkesi Ruotsin pohjoisimmassa Lapissa 1840-luvulla. Ne vain syntyivät.
Se ei ollut millään tavalla ennustettavissa. Herätys lähti liikkeelle erittäin vaatimattomalla tavalla. Kun
Laestadius piti uudenvuodenpäivänä 1844 tarkastusta Åselessa, hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä tulisi tapahtumaan. Hänen omatuntonsa oli herännyt. Jumala on tehnyt
valmistavaa työtä. Paikalla oli pieni joukko herätyskristittyjä, joista
Laestadius käytti nimeä ”maltillisemman suunnan lukijat”. He kuulivat Laestadiuksen puheesta, että
mieshän on selvästi hengellinen etsijä. Kun tarkastustilaisuus päättyi,
he jäivät kirkon pihalle keskustelemaan. Laestadius liittyi seuraan
ja porukasta jäi hänen mieleensä
noin 30-vuotias saamelaisvaimo,
jota Laestadius kutsui Lapin Mariaksi. Hän oli Milla Clemensdotter,
joka kertoi elämänvaiheistaan. Marian omaa elämän psalmia kuunnellessaan Rovastille valkeni tie, joka
Laestadiuksen oman kertoman mukaan oli siihen asti ollut salattu.
Naisella oli kokemuksia armonjärjestyksestä, joita hän ei ollut

koskaan kuullut. Laestadius kirjoitti: sain sinä iltana Marian seurassa tuntea taivaallisen ilon esimakua. Olen muistava köyhää Mariaa niin kauan kuin elän ja toivon
kohtaavani hänet kirkkaammassa
maailmassa toisella puolen hautaa.

Jeesus puhui Marian kautta
Kirkkohistoria osoittaa, etteivät
herätykset ole milloinkaan alkaneet tuomiokapitulista, vaan ne
ovat alkaneet hyvin vaatimattomasti. Vaatimattomasti alkoivat
Samariankin herätykset, joista
evankeliumi kertoo. Sykarin kaivolla Jeesuksen kohdanneesta naisesta tuli viestinviejä. Jeesus oli
paljastanut kaiken, mitä nainen oli
elämässään tehnyt. Naisen omatunto oli siis herännyt.
Näin käy, kun ihminen saa kohdata Jeesuksen. Hänestä tulee syntinen, joka tarvitsee Vapahtajan.
Näin kävi Laestadiukselle. Kun
rovasti kuunteli Marian puhetta,
hänestä alkoi tuntua, että ”tässä
on nyt yksi Maria, joka istuu Jeesuksen jalkain juuressa”. Hän siis
alkoi kuulla, että Jeesus itse puhui nyt Marian kautta juuri hänelle. Siinä puhuttelussa rovastista tuli syntinen, joka tarvitsi Vapahta-

jaa. Hän kuuli Marian kertomuksessa samalla evankeliumin, tarttui siihen ja sai mitä se lupasi: synnit anteeksi.

Synninpäästön avaimet
Ei ole tietoa, käyttikö Maria synninpäästön sanamuotoa. Lestadiolaisuuden tuntomerkkinä pidetään
sitä, että saarnataan synnit anteeksi
Jeesuksen nimessä ja veressä Laestadius itse ei käyttänyt sitä sanamuotoa koskaan. Kirjallisissa lähteissä tämä sanamuoto esiintyy ensimmäisen kerran Erkki Antti Juhonpietin kirjeissä 1867.

Herätyksen tuli syttyi 1846
Laestadius palasi maaliskuussa
1844 kotiseurakuntaansa Karesuvantoon matkalta, joka oli kestänyt puolisen vuotta suorittaessaan
pastoraalitutkintoa Härnösandissa. Laestadius oli jo tuolloin esiintynyt yleisesti herätysten puolesta. Karesuvantoon palattuaan hän
ajatteli, että seurakuntalaiset tekevät parannuksen. Mutta kukaan
ei tehnyt. Väki kaikkosi kirkosta.
Puoleentoista vuoteen ei ollut yhtään parannuksen tekijää. Sen jälkeen alkoi kylvötyö kantaa hedelmää. Kun pappilan rengin vaimo
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Taivaallisen vanhimman haavat
Mitä nyt vaikuttavat taivaallisen
vanhimman haavat? Ei mitään
paatuneitten sydämissä, ei mitään.
Koska he ovat aikansa pilkanneet
ja nauraneet, menevät he iloa pitämään viinan ja juopumuksen, huoraamisen, kiroamisen ja panettelemisen kanssa. Mutta Jeesuksen
murheelliset opetuslapset ei tohdi semmoisen joukon sisällä liikkua. Heidän täytyy kätkeä kyyneleitänsä.
Pitkäperjantaina 1853

Löytyykö katuvaista?
Jos olis joku murheellinen Maria
Magdalena, joka nyt seisoo ristin
kohdalla, särjetyllä sydämellä, katsellen sitä ristiinnaulittua ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta,
vertavuotavan ja verisaunassa istuvan syntisten tähden, niin he saattaisit siitä saada suuremman murheen ja ahkeruuden pyrkimään,
rientämään ja konttaamaan hänen ristinsä juureen, että joku pisara siitä kalliista sovintoverestä
tippuis heidän tuntonsa päälle ja
sydämeen, puhdistukseksi ja ijankaikkiseksi autuudeksi, ettei kaikki vanhemman veri hukkaan vuotais tämän syntisen maan päälle.
Kuule, sinä suuri ristinkantaja ja
orjantappuroilla kruunattu kuningas, murheellisten opetuslasten
huokaus.
Pitkäperjantaina 1852

Kuolleen uskon
haudan varjelijat
Kyllä vissimmästi maailman herrat
ja pappein päämiehet koettavat ja
ovat koettaneet aina varjella kuolleen uskon hautaa, johon luonnollinen siveys, Joosef ja Nikodeemus,
ovat hänet panneet. Koittakoot vielä fariseukset ja kirjanoppineet järjen sinetillä seilata sen suuren kiven, jonka siveyden miehet ovat

teki parannuksen, tapahtui sadan
kilometrin säteelle ulottunut maanjäristys
Myöhemmin Laestadius tulkitsi sen Jumalan merkiksi. Kevättalvella 1846 ihmiset alkoivat tulla kirkkoon ja parannuksia tehtiin
joukoittain. Herätyksen tulet olivat
syttyneet. Uskosta kiinnostuttiin ja
pappilaan tultiin kyselemään neuvoja. Laestadius oli hämmentynyt.
Hän luki Raamatusta lohduttavia
kohtia. Kun Pyhä Henki on aloittanut hyvän työn, hän vie sen myös
päätökseen. Hän kehotti parannuksen armon saaneita rohkeasti vain
puhuttelemaan toisia. Varsinkin
naiset olivat ahkeria puhuttelemaan kotona, naapurissa ja kylässä. Kun herätys levisi sitten Suomeen, arkkipiispa Johansson luuli
naisten toimivan saarnaajina. Mutta lestadiolaisuudessa saarnaajana
toimiminen on kuitenkin ollut aina
eri asia kuin puhuttelut uskonasioista. Yleensäkin herätysliikkeissä voimakkaimmat vaikuttajat olivat alussa naisia.
Tuomo Korteniemi

(Katkelma Simon kirkkoherra, dosentti Seppo Lohen haastattelusta
Kirkko-Laiva lehdessä 4/2011)

panneet haudan päälle. Koittakoot
myös sotamiehet niin varjella hautaa, ettei Jeesus pääsis nousemaan
ylös.
Pääsiäispäivänä 1853

Kuva Seppo JJ Sirkka

Laestadiuksen sanoja pääsiäiseen
Vapahtaja vakuuttaa epäilevän
Kaikki muut opetuslapset olit jo
nähneet Herran, mutta Tuomas oli
vielä jäänyt näkemättä, koska hän
epäuskonsa tähden ei tahtonut ollenkaan uskoa muitten opetuslasten todistuksia. Kuitenki tapahtui
hänelle se suuri armo, että Vapahtaja osotti hänelle haavojansa. Tässä näet sinä epäileväinen sielu, että
Vapahtaja ilmoittaa itsensä, ei ainoastansa murheellisille, katuvaisille ja alaspainetuille, vaan myös
epäileväisille.
Pääsiäispäivänä 1854

Paholaisen armo
Mutta Jeesuksen murhamiehille on
perkele armollinen. Niille hän lupaa hyvän palkan helvetissä, jotka imevät kristittyin verta. Niille
Jeesuksen ristin vihollisille antaa
maailman jumala pirun paskaa ja
vanhaa hapatusta Pääsiäisleiväksi.
Pääsiäispäivänä 1854

Opetuslasten usko
ylösnousemuksen jälkeen
Minkälainen usko opetuslapsilla on ylösnousemuksen jälkeen?
Heillä on elävä usko ja vakuutus
Jumalan armosta ja syntein anteeksisaamisesta.
Siinä uskossa on ensiksikin suuri pelko ja hartaus, toisinaan murhe ja kaipaus, toisinaan ilo ja riemu Pyhässä Hengessä, toisinansa kovat kiusaukset ja epäilykset.
Ja mitkä vielä ovat elävän uskon
tuntomerkit? Suuri halu ilmoittaa
muille opetuslapsille heidän koettelemuksiaan ja puhumaan kristillisyydestä. Ennen kuolleessa uskossa ei puhuttu mitään kristillisyydestä.

Laestadius saarnaa saamelaisille. Kuva on osa Jukkasjärven kirkon alttarikokonaisuudesta.
Kun tunto herää, on Vapahtaja ristiinnaulittu sydämessä syntein paljouden tähden. Silloin tulee heränneille suuri halu kuulla,
kuinka Jumalan sanaa selitetään.
Se tuntematon vieras, joka selittää
murheellisille Jumalan sanaa Kristuksen kärsimisestä, on heränneille sieluille rakas. He rupeavat rukoilemaan: Ole meidän kanssamme, sillä ehtoo on joutunut ja aurinko on laskenut.
Toisena pääsiäispäivänä 1850

Pääsäisen rukous
Älä sammuta kynttilän sydäntä, rakas Vapahtaja. Älä sammu-

"Ehtisinkö messuun..?
Mutta kun kuuntelin sydämeni ääntä ja lähdin,
eteisessä minut otettiin kädestä tervehtien vastaan ja
kuoron vielä harjoitellessa, tunsin:
olin tullut just oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan!"

Tervetuloa
TUOMASMESSUUN
Rovaniemen kirkkoon
2. pääsiäispäivänä 25.4. klo 18
sunnuntaina
5.6. klo 18
Muurolan kappeliin
sunnuntaina
15.5. klo 18

Vielä ehdit !
mukaan keräykseen
suomalaisten
ja mosambikilaisten
nuorten hyväksi
27.4. klo 19 Saila Seurujärvi ja Elina Koivuniemi
konsertti kirkossa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi,
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
4.5. klo 19 Viktor Klimenkon konsertti kirkossa. Kolehti
Yhteisvastuun hyväksi.
10.5. klo 10–14 lukiolaisten lipaskeräystempaus
Neuvokkaan Välittämisen päivässä markettien edessä
Yhteisvastuun hyväksi.

ta, vaan puhalla sen päälle, että se syttyis palamaan ja antais
valoa niille murheellisille opetuslapsille, jotka istuvat pimeydessä ja odottavat päivän koittavan! Sinä suitseva kynttilän sydän, älä sammu! Sinä pieni uskon kipinä, älä katoa! Sinä särjetty ruoko, älä murene! Sinä murheellinen sydän, älä murene! Sillä kynttilän tekijä on sanonut:
”Suitsevaista kynttilän sydäntä
en tahdo sammuttaa.” Älä sammuta, taivaallinen kynttilän sytyttäjä! Älä sammuta suitsevaista kynttilän sydäntä, ennen kuin
aurinko nousee!
Pääsiäispäivänä 1854

Kuollutta uskoa
Luonnostansa siviät ihmiset perustavat autuudensa siveyden päälle
ja he katsovat mahdottomaksi, että juomarit, varkaat ja huorat pitää
päästä Jumalan valtakuntaan sivuti heitä. Kuolleen uskon tunnustajat ovat katumattomalla sydämellä
omistaneet Jumalan armolupauksia.
He luottavat sen ulkonaisen Jumalan palveluksen päällä, käyvät kirkossa, ja Herran Ehtollisell, ja sanovat, että Jumala on armollinen; ei
Hän vaadi mahdottomia, mutta missäs on kirjoitettu, että Jumala on armollinen katumattomille.
Pitkäperjantaina 1848

Pääsiäinen
Kiirastorstai 21.4.
Klo 16 Meltauksen kappelissa ehtoolliskirkko.
Klo 18 Sinetän, Viirin ja Muurolan
kappeleissa ehtoolliskirkko.
Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu.
Klo 19 Rovaniemen kirkossa messu.
Klo 19 Ounasrinteen kappelissa ehtoolliskirkko.
Pitkäperjantai 22.4.
Klo 10 Rovaniemen kirkossa sanajumalanpalvelus.
Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu.
Klo 10 Muurolan kappelissa jumalanpalvelus.
Klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
klo 13 Meltauksen kappelissa rukoushetki.
Klo 15 Maijasen kappelissa rukoushetki.
Klo 15 Rovaniemen kirkossa Jeesuksen kuolinhetken
rukoushetki.
Klo 17.30 Rovaniemen kirkossa ehtoolliskirkko,
Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja seurakuntapäivät.
Lauantai 23.4.
Klo 18 Rovaniemen kirkossa partiokirkko.
Klo 23 Rovaniemen kirkossa pääsiäisyön messu.
Pääsiäispäivä 24.4.
Klo 9 Ounasrinteen kappelissa messu.
Klo 10 Rovaniemen kirkossa sekä Jouttikeron ja Muurolan
kappeleissa messu.
Klo 11 Aapakirkossa sekä Sinetän ja Auttin kappeleissa
messu.
Klo 14 Meltauksen kappelissa messu.
II pääsiäispäivä 25.4.
Klo 10 Rovaniemen kirkossa messu.
Klo 18 Rovaniemen kirkossa Tuomasmessu.
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Piispa Samuel Salmi:

Kirkon ykseys löytyy toista sietävässä rakkaudessa
M

aaliskuussa 60 vuotta täyttänyt piispa Samuel Salmi on
aloittanut toisen vuosikymmenen
Oulun hiippakunnan paimenena.
Hän iloitsee saadessaan johtaa monien syvien arvojen hiippakuntaa,
jossa ihmiset ovat lähellä toisiaan
ja välittävät toisistaan.
Oulun hiippakunnassa muutamissa seurakunnissa kirkkoon kuuluminen on yli 90 prosenttia. Mutta pohjoisenkin yliopistokaupungeissa kirkosta eroaminen on yleistymässä.

Miten tähän
haasteeseen vastataan?
Piispa Salmi pitää myönteisenä
muun muassa sitä, että seurakuntien työntekijät keskustelevat sosiaalisen median välineillä verkossa,
mutta näkee työskentelyn verkossa vain osana suurempaa kokonaisuutta, johon kirkon tulee panostaa
tulevaisuudessa.
– Olemme tulleet kirkossa yllätetyiksi siitä nopeasta muutoksesta, joka on tapahtunut nuorison
keskuudessa, kun uudet globaalit
ja monikulttuuriset arvot ovat alkaneet vallata jalansijaa. Kirkon suhtautuminen ilmiöihin on ollut reaktiivista (jälkikäteistä), kun sen olisi pitänyt olla pro-aktiivista (ennakoivaa).

Kirkon arvot
tulevat nousemaan
– Elämme nyt arvojen murrosta ja
tällä kehityskaarella tulee varmasti
olemaan päätepisteensä, koska äärimmäinen yksilökeskeisyys johtaa ihmisen sisäiseen köyhtymiseen ja yksinäistymiseen. Kirkon
arvot ja sanoma nousevat varmasti uudelleen pintaan, piispa Salmi
uskoo.
– Mutta tässä historian vaihees-

sa meidän täytyy tunnustaa tilanne. Kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten on yhdessä pyrittävä
tekemään toisenlaista kirkon profiilia, jossa voisimme viestittää
aidosti ihmisistä välittämisestä ja
elää nuorten aikuisten elämäntilanteessa, piispa linjaa.

Kirkko ei ole
jakautumassa
Piispa Salmi ei näe kirkon olevan
murenemassa saati jakautumassa, vaikka viime syksyn kuohunta homokeskusteluineen ja kirkosta eroamisineen ovat nostaneet sellaista esiin. Internet-keskustelut ilmentävät kuitenkin jonkinasteisesta jakoa liberaaleihin ja konservatiiveihin.
– On varmasti niitä, jotka haluavat sanoa kirkon olevan jakautumassa erillisiin blokkehin ja hajoamassa. Pidän tällaisia puheita vastuuttomina.
– Täytyy aina muistaa se, että minun omatuntoni ei ole toisen
omatunto, ja että minun ajattelutapani ei ole ainoa oikea tapa hahmottaa todellisuutta.

Uskon ytimestä
yhtä mieltä
– Jos uskon ytimestä voidaan olla
yhtä mieltä, kirkko on varmasti yksi ja se pysyy yhtenä.
– Olemme uskon ytimessä, kun
puhumme syntien anteeksiantamuksesta, ehtoollisen sakramentista, kasteen lahjasta, ripin lahjasta ja rukouksesta.
– Mutta silloin kun puhumme
mielipiteistä, asioista, jotka ovat
enemmän kehällisiä, saattaa olla
paljonkin erilaisuutta ja joskus jopa näyttää, että olemme eri puolilla, piispa Salmi vakuuttaa.

Yhteys löytyy
sietävässä rakkaudessa
Piispa Salmi muistuttaa, että kirkkoa pitävät koossa totuuden ja rakkauden periaatteet, jotka koskevat
kaikkia.
– Silloin kun opillisissa asioissa
tullaan kipeitten asioitten ytimeen,
jossa ei voida ajatella täysin samalla tavalla, tuntuu että yhteys ja ykseys ovat uhattuina. Tuolloin tärkeää on muistaa, että on kaksi periaatetta, jotka ovat ylitse muiden:
totuus ja rakkaus.
– Rakkauden täytyy olla aina
läsnä oleva todellisuus. Totuuskysymyksillä kyllä saatetaan lyödä
toista ja silloin syntyy erilaisuutta ja jakautuneisuutta.
– Mutta jos rakkaudessa voidaan
sietää toista – sitä, että minun omatuntoni ei välttämättä ole toisen
omatunto, ja hyväksyä että toisen tapa ajatella asioista ei ole välttämättä sama kuin minun. Kun tämä voidaan rakkaudessa sivuuttaa ja liittää rukouksessa Kristuksen yhteyteen, silloin olemme hyvällä tulevaisuuden linjalla, piispa Salmi luottaa.

Lestadiolaisuudessa
on tehtävä parannus
kylmenneestä rakkaudesta
Tornion Laestadius-seminaarissa helmikuussa piispa Salmi kertoi kokevansa kipeänä lestadiolaisen liikkeen hajaannuksen. Piispa
kehotti apostoli Paavalin sanoilla
liikkeen ryhmiä yhteiseen kiitokseen ja yksimielisyyteen.
Piispa arvelee eri lestadiolaissuunnissa olevan suuren joukon
ihmisiä, jotka ovat sovinnonteon
ja yhteyden kannalla.
Miten reilun sadan vuoden aikana hajaantuneet ryhmät voisivat
lähentyä?

– Siihen on olemassa yksi ainoa
ja juuri tämän liikkeen tuntema tapa, parannus. Tehdään parannus
kylmenneestä rakkaudesta.

pääsisi irti kahlittu ilo. Siinä olisi
varmasti myös uudistavaa voimaa
ympäröivään yhteiskuntaan.
– Jos lestadiolainen liike tahtoo
olla kuuliainen omalle Herralleen,
se kaikilta osiltaan lyö sisaren ja
veljen kättä, piispa Salmi rohkaisee.

Olemme molemmat
taivasmatkalaisia
– On liian kauan saarnattu yhteydestä poissulkevaa Jumalan valtakuntaa. Siinä on otettu inhimillisesti sellaisia otteita, jotka ovat
synnyttäneet tylyjä asenteita. Vastaavasti toisissa ryhmissä tämä
ulossulkeva kovuus on synnyttänyt vastakovuutta ja kylmyyttä.
– Nyt olisi kerta kaikkiaan tehtävä parannus tästä kylmyydestä ja nähtävä, että Jumalan valtakunnassa on vain syntisiä ihmisiä.
On vain syntisten joukko, joka on
Kristuksen lunastamaa.
– Tämä suuri muutoksen haaste kysyy: Onko sinun sydämessäsi
paikkaa ihmiselle, joka sanoo olevansa Kristuksen verellä lunastettu
ihminen? Voitko sanoa, että olemme molemmat taivasmatkalaisia,
piispa Salmi peräänkuuluttaa.

Että tulevillekin
sukupolville jäisi
Ympäristökysymykset ovat olleet
tärkeitä piispa Salmelle. Luonnon
arvostus on kuulunut Salmen saarnoissa ja kannanotoissa.
Työ on myös kantanut hedelmää,
kun Oulun hiippakunnan seurakunnille on myönnetty yli puolet
kirkon ympäristödiplomeista.
– Luonnon kautta Jumala puhuu
ihmiselle. Hän on kätkenyt luontoon salaisuuden tulla tunnetuksi.
Luonto on yleistä ilmoitusta, jossa Jumala näyttää meille osan kasvoistaan.

Ihmisen ja luonnon
hyvinvoinnin kuljettava
käsi kädessä

Yhteys vapauttaa
ilon ja uudistuksen
Piispa Salmi näkee äärettömän
suurena asiana, jos eri lestadiolaisryhmiin kuuluvat tunnustavat toistensa uskon. Se antaisi vahvan todistuksen ympäröivälle maailmalle. Yhteyden löytyminen olisi jotain sellaista, mitä hän ei koskaan
lakkaisi kiittämästä.
Salmi kertoo myös edeltäjänsä,
piispa LP Tapanisen (1892-1982)
toivoneen yhteyden löytymistä.
– Mitkä hengellisen elämän voimavirrat vapautuisivatkaan tässä maassa, kun uudistuksesta kertovan liikkeen osapuolet voisivat
löytää toisensa saman Kristuksen
alaisena sisarina ja veljinä. Silloin
Kuva KHY

Piispa Salmi iloitsee siitä, että ympäristökysymykset ja luonnon varjeleminen on nostettu Suomi-kuvaan suomalaisen brändityöryhmän myötä. Piispa kehuu kirkon
ilmasto-ohjelmaa malliksi valtion
vastaaville. Kirkon tasolla seurataan ympäristöasioita ja otetaan
tarvittaessa kantaa.
– Täällä pohjoisessa olemme
valveilla kaivostoiminnan suhteen. Se on elpymässä ja toiminta todennäköisesti tulee lisääntymään. On hyvä ja merkittävä asia
että Lappiin saadaan työpaikkoja
ja uutta puhtia elinkeinoelämään.
Mutta silloin kun luonnonvaroihin
käydään käsiksi ja louhitaan, syntyy aina ympäristölle vahingollisia jätteitä.
– Tässä kokonaisuudessa korostan sitä, että kahden asian pitää
kulkea käsi kädessä. Yhtäältä Lapin ihmisen palveleminen ja heidän elinkeinostaan huolehtiminen.
– Toisaalta pitkässä juoksussa on
yhtä tärkeää, että luonto saa säilyttää oman todellisen olemassaolonsa niin että sitä ei ruveta saastuttamaan. Tämä yhtälö pitää saada toimimaan, piispa Samuel Salmi painottaa.
Kari Yliräisänen

Piispa Samuel Salmi toivoo, että
lestadiolaisuuden eri suunnat löytävät
vielä toisensa: ”Nyt olisi kerta
kaikkiaan tehtävä parannus
kylmyydestä ja nähtävä, että Jumalan
valtakunnassa on vain syntisiä ihmisiä.
On vain Kristuksen lunastama
syntisten joukko.”
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Pitkäperjantaista pääsiäisaamuun
Pitkäperjantai –
Kuoleman malja

ajaton. Jollei hautaan loista pääsiäisaamun valo, ei sinne mikään
muukaan valo voi hohtaa. Silloin
loppu on hiljaisuutta ja mielettömyyttä. Jos loppu on mieletön, on
sitä myös alku, on myös kaikki
niiden välillä: koko elämä. Silloin
on pimeys meidän ympärillämme
käynyt läpitunkemattomaksi.

Pääsäisaamu –
Elämän malja
”Niin he muistivat hänen sanansa.”
Luuk 24:1–53
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Nyt hän saa nauttia elämän
maljan.
Jotain ratkaisevaa on tapahtunut.
Kaikki on muuttunut. Jeesus tuli
tuomaan paratiisin maan päälle,
korjaamaan sen, mikä oli särkynyt
Jos mikä on kuitenkin silminnähtävää, niin se, että tämä maailma ei ole paratiisi ylösnousemuksesta huolimatta. Se on pikemminkin helvetti monille.
”Miten te selitätte maailman ny-

kyisen tilan?”
Emme voi selittää, ja kuitenkaan
emme voi sivuuttaa kysymystä.
Jeesus itse ilmestyy opetuslapsilleen. Tämä on heille ratkaisevaa. Tyhjä ei paljoa merkitse, sillä tyhjiä hautoja on paljon. Emme mekään voi rakentaa mitään
haudan varaan, emme edes tyhjän haudan.
Tyhjän haudan äärellä ovat naiset ”ymmällä”, ja Pietari lähtee
sieltä ”ihmetellen itsekseen”. Jeesuksen sanojen muistaminen avaa
heille menneisyyden, ja he alkavat
käsittää missä ihmeellisessä tapahtumisessa he ovat mukana. Kuitenkin vasta Jeesuksen kohtaaminen
synnyttää heissä todellisen ylösnousemususkon.
Ylösnousemususko tekee meistä Jeesuksen rikkaita opetuslapsia,
joiden perintöosa on katoamaton.
Miten tämä kohtaaminen tapahtuu,
on taivaallinen hääsalaisuus. Niin
on meidän kohdallamme. Niin oli
Jeesuksen ensimmäisten opetus-

lasten ja niin on oleva viimeisten
opetuslasten kohdalla. Nyt lähdetään Jeesuksen mukana yli kuoleman ja haudan tulevaa kohti.
Jeesus, jonka kohtaamme, ojentaa meille elämän maljan. Hän lupaa, että jotain ihmeellistä on kerran tuleva. Täydellinen on alkava
kerran.
Voimme kuvitella pientä poikaa
tai tyttöä, joka palaa illanpimeässä
ulkoa uupuneena, vaatteet ryvetettyinä ja nukahtaa lattialle oven viereen. Aamulla hän herää omassa
vuoteessaan uuteen päivään puhtaana, raikkaana. Hänen nukkuessaan ovat rakastavat kädet hoitaneet hänet, riisuneet, pesseet ja taas
pukeneet. Hänet on kannettu turvaan. Kaikki on valmista ja odottaa vain hänen heräämistään.
Jeesus, jonka kohtaamme, ojentaa meille elämän maljan jo nyt.
Lähde: Juhani Rekola, Ruusumaanantaista pääsiäisaamuun.

Kuva Seppo JJ Sirkka

”... auttakoon itseänsä, jos hän on
Jumalan Kristus, se valittu.” Luuk
23:33–49
Mitä tapahtui Jeesuksen ristillä? Jeesus kantoi maailman synnin. Vaikka emme hyväksyisikään
synti sanaa, on jokaisen pakko tunnustaa, että meidän ihmisten kohdalla on mennyt jotain perusteellisesti vikaan. Tämä vikaantuminen on juuri synti. Se on vieraus
Jumalaan nähden, vieraus, joka on
ensimmäisen Aadamin perintöä,
niin että elämme vieraina vieraassa maailmassa ja nautimme ehtoollisateriankin vierashuoneessa.
Kaikki maailman synti painaa
ristillä Jeesusta. Jeesus viaton tuomitaan, meidät vialliset armahdetaan elämään. Siksi ei ole niin pelottavaa ja mahtavaa syntiä, ettei
sitä voitaisi sopia ja saada anteeksi, kun se asetetaan yhteyteen Jeesuksen ristin kanssa.
”Isä anna heille anteeksi, sillä he
eivät tiedä, mitä he tekevät.” Myös
minulle Jeesus pyytää anteeksiantoa.
”Totisesti minä sanon sinulle:
tänä päivänä pitää sinun oleman
kanssani paratiisissa.” Näin Jeesus lausuu toiselle vierellään riippuvalle ryövärille.
Vain Luukas mainitsee, että toinen pyysi Jeesukselta muistamista.
Vähän tuntuu hän pyytävän, kun
Jeesus tulee valtakuntaansa: pelkkää muistamista. Hän saa monin
verroin enemmän kuin pyytää: paratiisin – jo tänään. Näin vähän voi
riittää pelastumiseen ja paratiisin
lupaukseen: pelkkä arka pyyntö.
”Isä sinun käsiisi minä annan
henkeni.” Ne ovat Luukkaan mukaan Jeesuksen viimeiset sanat ristillä. Loppuun saakka Jeesus on ihmisen puolella. Hänen kuolemansa ei ole hiljainen ja rauhallinen
nukkuminen ikuiseen lepoon tai
uneen. Jeesus huusi viimeiset sanansa suurella äänellä. Sitä huutoa seurasi kuolema. Jeesus kuoli.
Me kuolemme.

tain seurakunta on todella nollapisteessä.
Jumala tuntuu olevan kuollut.
Mitä tapahtui pääsiäislauantaina? Missä Jeesus oli silloin? Tuonelaan Jeesus astui. Pietari kirjoittaa: ”Jeesus meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille”.
Mikä on helvetti? Helvetti on
taivaan kääntöpuoli, kuten tuomio
on armon.
Jeesus haudattiin. Niin myös
meidät lasketaan kerran hautaan.
Meillä alkaa haudassa toinen kuoleminen, häviäminen, maatuminen, eikä tätä hajoamista voi estää
kauneinkaan enkelihahmoin koristettu hautakivi. Mitä ruumiille tai tuhkalle haudassa tapahtuu,
riisuu viimeisenkin ihmisarvon.
Hauta kuuluu välttämättömyyden maailmaan. Tässä maailmassa me elämme. Tässä maailmassa
me kuolemme. Tässä maailmassa meidät haudataan. Edessämme on pitkä pääsiäislauantai. Tai
ehkä se on lyhyt. Tai ehkä se on

Pääsiäislauantai –
Tuonelan malja
”mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa...” Luuk 23:50–56
Jeesus haudataan, kun sapatti
on alkamaisillaan. Pääsiäislauan-

Jeesusken hautaaminen, mosaiikki Pyhän haudan kirkossa Jerusalemissa.

Kuva Tuomo Korteniemi

Hengen uudistus kirkossamme r.y:n
kesäjuhla Rovaniemellä 5.–7.8.
E

nsi kesän päätapahtumia Rovaniemen seurakunnassa on Hengen uudistus kirkossamme r.y:n
kesäjuhla elokuun ensimmäisessä
viikonvaihteessa 5.–7.8.
Nämä on tänä kesänä Lapin ainoat valtakunnalliset hengelliset
juhlat, joten odotamme mukaan

väkeä näillä juhlilla aiemmin käyneiden lisäksi laajasti Lapin seurakunnista.
Kirkkovuodessa ajankohta on
kirkastussunnuntain viikonvaihde.
Sen teemasta nousee myös kesäjuhlan tunnus: ”Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herran kunnia ja
voima (Ps. 96:7).

Pääpuhuja
piispa Dow Englannista
Anglikaanipiispa Graham Dow
Englannista on kesäjuhlien ulkomainen
vieras.

Ulkomaisena vieraana on Englannin anglikaanisesta kirkosta piispa
Graham Dow, joka on kotimaassaan yksi armolahjojen käyttöä
korostavan New Wine -verkoston

tunnetuimpia opettajia.
Lauantaina 6.8. on yhteisen aloituksen jälkeen mahdollisuus hakeutua pariin teemakanavaan. Illansuussa puhuu mm. Pirkko Jalovaara, jonka jälkeen jatkuu sanan ja rukouksen ilta. Myös lapsille ja nuorille on lauantaina omat
ohjelmat.
Sunnuntain 7.8. klo 10 ylistysmessussa saarnaa Lapuan eläkkeellä oleva piispa Jorma Laulaja.
Tapahtuma päättyy lähtöjuhlaan ja
illan musiikkitapahtumaan.

Laajapohjaista yhteistyötä
Ohjelma on pääosin Rovaniemen

kirkossa. Osa ohjelmaa ja lauantain kanavat ovat aivan lähituntumassa.
Nämä kesäjuhlat on Rovaniemen seurakunnan vuoden päätapahtuma, jota valmistelemme yhdessä laajapohjaisesti. Monenlaisissa käytännön palvelutehtäviin
on ilmoittautunut kymmeniä vapaehtoisia.
Olemme valmistelleet myös
oheisohjelmistoa niille, joilla mahdollisuus viipyä napapiirillä pitempään.
Lisätietoja: rovasti Tuomo Korteniemi, p. 040 8232 338 tai tuomo.korteniemi@evl.fi
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”Toivo katsoo kohti s
Kuva Seppo JJ Sirkka

Kuva Seppo JJ Sirkka

Jumalan
näkeminen
Joka on nähnyt minut, on
nähnyt Isän. (Joh 14:8)
Kuva Seppo JJ Sirkka

Se on täytetty
Meidän on tärkeätä panna merkille, että kun Jeesus sanoo: ”Se on täytetty” (Joh
19:30), se ei yksinkertaisesti sisällä vain tätä: ”Olen tehnyt kaiken sen mitä halusin tehdä.” Hän tarkoittaa myös tätä: ”Olen suostunut siihen, että minulle teh-

Risti – toivon merkki
Ihmisen Poika on korotettava niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi ikuisen elämän (Joh 3:14-15).
Hänet korotetaan passiivisena uhrina, ja niin tulee rististä aution murheen merkki.
Mutta samalla hänet korotetaan kirkkaudessa, ja
niin tulee rististä myös toivon merkki. Yhtäkkiä me

toteamme, että Jumalan kirkkaus, Jumalan jumalallisuus, puhkeaa julki Jeesuksen kärsimyksestä juuri silloin, kun hän on kaikkein syvimmälle nöyryytetty uhri. Näin tulee uusi elämä julki, ei vasta ylösnousemuksessa kolmantena päivänä, vaan jo kärsimyksessä toisten käsiin joutumisen hetkellä.

Kuva Rovaniemen seurakunnan arkisto

Kuva Seppo JJ Sirkka

Toivon perusta
Toivon pohjana on historiallinen Kristus-tapahtuma,
joka nähtävä lopullisena läpimurtona inhimillisen yrityksen ja erehdyksen deterministisestä ketjusta, ja dramaattisena varmistuksena siitä, että pimeyden toisel-

Kun lopusta tuli alku
la puolella on valoa... Kristus, joka kävi sisälle kuolemaan pelkästään toivon varassa.

Jeesuksen ystävät saivat nähdä ja kuulla Jeesusta vain muutamia kertoja pääsiäisaamun jälkeen. Mutta heidän elämänsä oli täysin muuttunut. Se mikä oli näyttänyt kaiken lopulta osoittautuikin olevan alku. Se mikä oli ollut heille pelon lähde, muuttuikin rohkeuden lähteeksi. Se mikä oli näyttänyt tappiolta paljastui voi-
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Kuva KHY

itä mitä vielä ei ole.”

Sinä olet
minut tutkinut

Kuva Seppo JJ Sirkka

Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin,
minne menenkin, sen sinä tiedät,
jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Kuljen tai lepään, kaiken olet
mitannut, perin pohjin sinä tunnet
minun tekemiseni. Minne voisin
mennä sinun henkesi ulottuvilta,
minne voisin paeta sinun edestäsi?

dään kaikki mikä oli tarpeen minulle tehdä, jotta kutsumukseni tulisi täytetyksi.”
Jeesus ei täytä kutsumustaan vain aktiolla, aktiivisella toiminnalla, vaan myös
passiolla, passiivisella kärsimisellään.

Hän, johon voi luottaa ehdoitta
taen merkitsee; tai millä tavalla sinusta tulee ikuisuusolento; tai millä tavoin ylösnoussut Herra näyttäytyy...
Kun rukoilet toivon varassa, käännyt kohti Jumalaa,
johon voi luottaa ehdoitta – ja silloin riittää tieto, että
Jumala on uskollinen Jumala.
Kuvat Seppo JJ Sirkka

Toivo on sitä, että menen pelkäämättä sisälle asioihin,
joista en tiedä mihin suuntaan ne kääntyvät.
Vain jos rukoilet toivon varassa, sinä voit murtaa
kuoleman rajamuurit. Sinua ei kiinnosta tietää, millaista on kuolemasi jälkeen; tai mitä taivas tarkkaan ot-

Toivo
toksi; ja se mikä oli näyttänyt epätoivon perussyyltä osoittautuikin perussyyksi
toivoon. Yhtäkkiä muuri aukenee edessämme portiksi, ja vaikkemme pysty kovin selvästi tai täsmälleen sanomaan mitä portin takana on, kaiken sen sävy mitä
me teemme ja puhelemme kulkiessamme kohti porttia muuttuu täysin toiseksi.

Toivo odottaa jonkin uuden tulemista.
Toivo katsoo eteenpäin, kohti sitä mitä vielä ei ole.
Toivo uskaltautuu ottamaan vastaan sellaista mitä ei ole tarkemmin
määritelty.

Lähde: Henry JM Nouwen, Toivo, Kirjapaja, Helsinki 1991.
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Anni Rinne ja Bene Rodriguez
auttavat katulapsia Brasiliassa
ippikouluralliin toivat tuulahduksen Brasiliasta Anni Rinne
ja brasilialainen Bene Rodriguez.
Anni ja Bene kohtasivat vuonna
2008, kun Anni oli kolmatta kertaa Brasiliassa. He olivat kuukauden mittaisessa urbaanin ympäristön lähetystyökoulutuksessa. Nuoria yhdisti sydämen palo ja kutsu
tehdä Brasiliassa työtä lasten ja
nuorten kanssa.

Maailma kiinnosti,
löytyi Brasilia
Anni Rinnettä, 21, on pienestä pitäen kiinnostanut lähetystyö ja halu lähteä katsomaan mitä toisella
puolella maailmaa on. Kun Anni
oli 16, hän pääsi Brasiliaan tuttujen luo, jotka auttoivat slummeissa
lapsia ja nuoria. Kuukauden reissu
slummimaailmaan jäi itämään sydämeen, nyt takana on neljä työrupeamaa.

Bene, jalkapallopoika kadulta
Bene Rodriguez, 22, on kasvanut
vaatimattomissa oloissa ja kulkenut vaikeuksien kautta. Perheen taloudellinen tilanne oli vaikea, tänään saattoi olla syötävää, mutta
huomisista eväistä ei tiedetty mitään. Vanhemmilla ei ollut varaa
ostaa Benen haluamia leluja.
Kavereitten kanssa leikittiin kaduilla. Pelattiin jalkapalloa avojaloin auringossa ja sateessa.
Kovasti haaveilimme mukavuuksista, pleikkarista ja muusta
mitä muilla lapsilla nähtiin telkkarissa. Meillä kotona ei ole koskaan
ollut suihkua, tynnyristä on valutettu vettä joka päivä.
Tänäkään päivänä kotimme WC-

siivessä ei ole kattoa, Bene kertoo.

Äiti varjeli rikolliselta tieltä
Elämänsä pysymisestä raiteilla Bene kiittelee 57-vuotiasta luku- ja
kirjoitustaidotonta äitiään.
Äiti on osannut minua rakastaa
ja kertonut mikä on oikein ja väärin, hän on pitänyt huolta, etten ole
lähtenyt slummiympäristön tarjoamalle rikollisuuden tielle.
Bene kertoo tulleensa kristityksi vaiheessa, jossa hänen paras ystävänsä kuoli.
Se oli rankka tilanne, minulla oli
kaipuu läheiseen suhteeseen jonkun kanssa. Joku kertoi, Jeesus
voisi olla paras ystävä. Uskoin siihen ja lähdin seuraamaan Jeesusta.
Tänäänkin Jeesus on minun paras ystäväni. Hän on antanut rauhan sisälle ja merkityksen elämälleni. Uskon siihen että pystyn Jumalan kanssa elämässäni menemään eteenpäin, Bene kuvailee
uskoaan.

Jalkapalloa ja
graffittimaalausta nuorille
Lasten ja nuorten olosuhteet ovat
monin paikoin sangen vaikeat mm.
huumeiden ja väkivallan keskellä.
Tällä hetkellä Annilla ja Benellä ei
ole mitään virallista projektia Brasiliassa. Bene on aloittanut työtä
pienessä mitassa. Hän pitää jalkapallotreenejä ja taitavana maalarina hän myös opettaa tekemään
graffiteja ja muutakin taidetta.
Anni haluaa toimia tyttöjen parissa. Hän haluaa käyttää omia lahjojaan ja taitojaan -tanssi, pianonsoitto, laulu- tyttöjen auttamiseen.
Välillä on tuntenut itsensä aika

Kuva Rainer Hiuspää

R

Anni Rinne ja Bene Rodriguez ovat saaneet kiitosta työstä slummilasten parissa. Anni esitteli Rippikoulurallissa yhtä lapsilta
saatua kiitos kirjettä.
kädettömäksi, kun on saanut nähdä
paljon nuorten ihmisten vaikeuksia
ja kurjuutta. Valtio ei oikein kykene tekemään mitään eikä myöskään poliisi.
Syvimmiltään ainoa apu on Jeesus ja Jumalan rakkaus, joka on oikeasti elämää muuttava voima.
Sen esiin tuomiseksi toimimme käytännön hädän poistamiseksi, annamme ruokaa ja keksimme
aktiviteetteja, joilla saada nuoria

mukaan, Anni kertoo auttamistyön
arjesta.

Nuori, arvosta omaa elämääsi
Anni ja Bene ovat kiertäneet Suomessa kouluilla. He haluavat rohkaista nuoria itsenäiseen ajatteluun
ja elämäntapaan. Jokainen nuori on
tosi arvokas ja tärkeä.
Elämässä voi olla muutakin kuin
että lähtee sekoileen ja juomaan.
On muutakin kuin se, että menee

kavereitten mukaan aina samaan
rutiiniin, Anni rohkaisee.
Anni haluaa rohkaista nuoria
miettimään mitä tältä elämältä haluaa oikeasti, niin että voisi tehdä
oikeita valintoja. On tärkeää antaa
arvo omalle elämälleen.
KHY

Jutun radioversio (toim. UM) kuultavana seurakunnan verkkosivuilla).

Rippikouluun
ilmoittaudutaan toukokuussa
Tervetuloa

Isä-Poika-leirille
Kolarin Pasmajärvelle 1.–5.7.
Ikimuistoisella

(1997 syntyneet)

tapahtuu koulujen kautta 9.20.5.2011. Seurakuntapiirien työntekijät jakavat ilmoittautumiskortit
7-luokissa ja ne palautetaan 31.5.
mennessä.
Rippikouluvaihtoehdot ja tu-

kevampi tietopaketti löytyvät toukokuun Pääskystä ja www-sivuiltamme 4.5.2011 alkaen; tarjolla on
23 leiriä, 2 päiväriparia, vaellusripari ja pienryhmäripari. Jos nuori
on koulussa pienryhmässä, yleensä silloin pienryhmä on myös pa-

ras rippikouluvaihtoehto. Päiväkoulu on hyvä vaihtoehto, jos harrastuksista ei voilla poissa viikkoa
tai eloisa leirielämä ei tunnu soveltuvan.
Lisätietoja rippikoulutoimistosta 3355 281

erähenkisellä leirillä
nikkaroidaan,
kalastellaan, nautitaan
luonnonrauhasta
idyllisessä Tirroniemessä.
Ilmoittautumiset 13.5. mennessä nuorisotoimisto Aikulle,
p. 3355282 ti–to
klo 15–17 tai sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi. Ilmoita
nimesi, pojan nimi, pojan ikä, osoitteenne, puhelinnumerosi sekä mahdolliset allergiat.
Leirin hinta on 20 €/isä ja 20 €/poika. Tarkemmat tiedot
leiristä saat postitse ilmoittautumisen päätyttyä.
Lisätiedot:
Mari Hytinkoski, nuorisotyönohjaaja
040 5832517, mari.hytinkoski@evl.fi

Nuorisotyö
ilmoittaa
Lasten leirejä

Zäbinäleiri 5–7-luokkalaisille 6.–7.5.
Norvajärvellä, hinta 15 €.
Kouluikäisten leiri 6.–8.6. Kuhinassa,
hinta 35 €.

Nuorten leirejä

Nuorten talkooleiri 20.–22.5. Norvajärvellä, leirimaksu korvataan työllä.
Leireille ilmoittautuminen, nuorisotoimistoon ti–to klo 15–17, p. 3355282

Nuorten kevätjuhla

22.5. kirkossa klo 18 messu, isosten
ja avustajien tehtävään siunaaminen.
juhlasalissa klo 19, täytekakkutarjoilu
sekä todistukset isosille ja avustajille

TASON KEVÄT 2011
Taso kiinni hiljaisen viikon 18.-24.4.
Vappunaamiaiset ja livemusaa pe 29.4.
Yötaso pe 6.5. Ilmoittautuminen etukäteen
Tasolla
Tason huikea kevätpäätös: tanssiesityksiä
ja livemusaa pe 27.5.
Pommisuojarock koulujen
päättäjäisaattona pe 3.6. klo 17-22
Wiljamissa, vapaa pääsy!
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Seurakunta mukana lapsiperheiden elämässä

OPPILAITOSTYÖ

Rukouskirja vauvakassissa

(pääaulan takaovesta, kirjaston

Nelivuotissynttärit
Seurakunta lähettää kaikille neljä vuotta täyttäville lapsille ja heidän perheilleen kutsun syntymäpäiväjuhliin. Juhlia vietetään kirkonmäellä ja kappeleilla keväisin ja syksyisin. Keskustan, Saa-

vierestä ulos oikealle) on maanantaisin
kristittyjen yhteinen rukoushetki
klo 11.30–12.
Muina aikoina voit kysyä neuvonnasta
ovenavausta ja mahdollisuutta henkilökohtaiseen
hiljentymiseen hiljaisessa huoneessa.
K18-ilta
Tervetuloa keskustelemaan, kahvittelemaan ja
hiljentymään hartauteen!
30.4. K-18 ilta on peruuntunut.
Viimeisen kerran tänä keväänä kirkon kryptassa 14.5.
klo 18–21 aiheena luomisen teologia.
Pyhä Olohuone
7.5. kirkon kryptassa klo 18–23.
Pyhä Olohuone on lauantai-illan yhdessäoloa: rentoa
Kuva KHY

Elämän lähteellä -seurakuntatapahtuman aikana syksyllä 2010
Rovaniemen seurakunta lahjoitti Lapin keskussairaalassa vauvan
saaneille perheille ”vauvakassit”.
Kauniissa, käsintehdyssä ja pieneen käteen sopivassa kangaskassissa oli lasten rukouskirja, harso
ja esitteet seurakuntatapahtumasta sekä lapsi- ja perhetyön toiminnasta.
Vauvakassi sai todella lämpimän vastaanoton perheiden, sairaalan henkilökunnan ja muiden
seurakuntalaisten taholta. Niinpä sen jakamista päätettiin jatkaa
myös tänä vuonna.
Vauvakassissa oleva iloisesti
kuvitettu rukouskirja muistuttaa
perheitä rukouksen merkityksestä. Lapsityön esitteessä kerrotaan
seurakunnan lapsiperheille järjestämästä toiminnasta, kuten perhekerhoista.
Enkelikuvalla koristeltu kangaskassi on valmistettu Jämytien Toimintakeskuksessa. Kassissa voi
kuljettaa vaikkapa vauvan vaihtovaatteita ja vaippaa. Kasvettuaan
lapsi voi käyttää sitä leikeissä tai
kerhokassina tullessaan seurakunnan päiväkerhoon.

Yliopiston kappelissa

meininkiä, puuhailua, hiljentymistä rukoukseen sekä
yhteistä laulua kirkon kryptassa. Tervetuloa kevään

Seurakunnan vauvakassissa on rukouskirja pienelle.

viimeiseen Pyhään Olohuoneeseen!

ren-Nammankylien, Korkalovaaran ja Ounasvaaran seurakuntapiireissä alkuvuodesta syntyneet lapset kutsutaan kevään juhliin ja loppuvuodesta syntyneet syksyn juhliin. Ala- ja Yläkemijoen alueilla
nelivuotisjuhlia järjestetään ainoastaan syksyisin. Ounasjoen piirissä juhlia vietetään keväisin.

Tuomasmessu

Seurakunta siunaa
ekaluokalle lähtijät
Seurakunta järjestää koulunsa
aloittaville lapsille tarkoitettuja

kouluunsiunaamistilaisuuksia kirkossa ja kappeleilla. Tilaisuudessa
kouluun lähtevät lapset kutsutaan
alttarille siunattavaksi. Sen lisäksi
ohjelmassa on lyhyt puhe, rukouksia ja tuttuja lasten virsiä. Tilaisuus
kestää puolisen tuntia ja sinne ovat
tervetulleita oman perheen lisäksi myös isovanhemmat, kummit ja
muut läheiset. Seurakunta lahjoittaa kouluunlähtijöille Lapsen Raamatun. Lapsille lähetetään kutsut
ja sitä kautta tapahtuu ilmoittautuminen tilaisuuksiin.

maanantaina 25.4. klo 18 kirkossa.
Tuomasmessussa on tilaa rukoukselle ja sielunhoidolle.
Lähdemessu
sunnuntaina 8.5 kirkossa klo 15.
Oppilaitospappi
maija.konttinen@evl.fi, p. 040-1781018
Lisätietoja: hwww.evl.fi/srk/rovaniemi/nuoret/
opiskelijat.shtml
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Norvajärven leirikeskuksessa järjestetään

ISÄ–LAPSI–leiri
27.–29.5.
Leirillä ohjelmaa ulkoilusta
yhteislauluun,
käden töitä, keskusteluja,
saunomista yms.
Leirin hinta aikuisilta 30 €, lapsilta 15 €
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi).
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse nimet,
yhteystiedot, iät, ruokavalio ja majoitustoive
Leiri alkaa pe 27.5. klo 18 ja päättyy su 29.5.
klo 12. Matkat omilla kyydeillä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 20.5. mennessä
puh 040-7617448 Mari Karanta
mari.karanta@evl.fi

LASTEN
KESÄKERHOTOIMINTA
6.–22.6.
KOULULAISTEN KERHOT
Maanantaista perjantaihin 9–14.
Lapset 7–10 vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria,
hinta 20 €/viikko.
*AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh. 040-7428846.
*ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
puh. 040-5745122.
*KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400-264944.
*NIVAVAARA Asematie 1. puh. 040-5596551.
*OUNASRINNE Saaruantie 3,
puh. 040-8404163.
*LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
Pohjolankatu 23, puh. 040-7428837.
PÄIVÄKERHOT ja PERHEKERHOT
jatkuvat 22.6. saakka työjärjestysten mukaan
*AAPAKIRKKO Aapatie 6.
*SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70,
puh. 040-8345877.
*KORKALOVAARA Vaaralammentie 3,
puh. 0400-264944.
*PÖYKKÖLÄ Kiehiskuja 3 A 1,
puh. 040-8404173.
*OUNASRINNE Saaruantie 3.
*VENNIVAARA Kevätportti 2,
puh. 040-7016171.

Pääsky

Haukiputaalla valmistellaan
hiippakunnan lähetysjuhlia
Jumala kutsuu – Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat järjestetään Haukiputaalla
2.– 4.9.2011. Kiiminkijoen kainalossa
kotiaan pitävä Haukiputaan seurakunta
emännöi puolen Suomen lähetysjuhlia
nyt ensimmäisen kerran. Värikästä ohjelmaa sisältävä tapahtuma on suunnattu sekä lähetystyöhön sitoutuneille että kaikille kiinnostuneille, lapsista vanhuksiin. Juhlien päätapahtumapaikkana on vapaa-ajankeskus Jatuli Haukiputaan keskustan tuntumassa.
Valmistelut ovat hyvässä vauhdissa.

Poimintoja ohjelmista
Juhlat alkavat jazzlaulaja Johanna Iivanaisen konsertilla Jumala kutsuu
rakkauteen perjantaina 2. päivä Jatulissa. Virsistään tuttu teologi Pekka
Simojoki isännöi Majatalo-iltaa lauantaina Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Jatulin lauantaihin kuuluvat muun muassa lähetystyötä monipuolisesti esittelevä Maailmannäyttely, Afrikkamessu ja reggaelta maistuva
gospel-konsertti Jumala kutsuu iloon.
Kanttori Lauri-Kalle Kallunki tunnelmoi uruillaan yömusiikkia Haukiputaan kuvakirkossa. Sunnuntaiaamupäivän messun teemana on Jumala kutsuu totuuteen. Lapsille ja nuorille järjestetään juhlien aikana omaa ohjelmaa
ja toimintaa.

Syksyn 2011 ja kevään 2012

PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN
Kerhopaikat
*AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh. 040-7428846.
*ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
puh. 040-5745122.
*KORKALOVAARA kappeli Vaaranlammentie 3,
puh. 040-7016171.
*KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400-264944.
*NIVAVAARA Asematie 1, puh. 040-5596551.
*OUNASRINNE kappeli Saaruantie 3,
puh. 040-8404163.
*PÖYKKÖLÄ Kiehiskuja 3 A 1, puh. 040-8404173.
*RAUTIOSAARI Valajaskosken metsästys- ja
kalastusseuran maja, puh. 040-5745122.
*SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70 F,
puh. 040-8345877.
*VENNIVAARA Kevätportti 2, puh. 040-7016171.
Päiväkerhoihin otetaan 3–6-vuotiaita lapsia. Kerhoohjelmaan kuuluu esim. hartaushetki, luovaa
toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja ulkoilua.
Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä kevääseen 1–2
kertaa viikossa 2–3 tunniksi kerrallaan.
Kerhomaksut: 13 € /kerran viikossa kokoontuvat
ryhmät (sisaralennus 3 €) ja 25 €/kaksi kertaa
viikossa kokoontuvat ryhmät (sisaralennus 5 €).
Tarkemmat tiedustelut kerhopaikoista tai
päiväkerhotoimistosta ma–pe klo 9–12
Terttu Valtonen, puh. 3355245 tai 0400-335261.
Mari Karanta, puh. 3355235 tai 040-7617448.

Juhlilla esittäytyy mielenkiintoisia vieraita läheltä ja kaukaa (Luoteis-Venäjältä, Afrikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä). Inkerin kirkosta saapuu Ari Huotari. Keniasta vierailee raamatunkääntäjä
Margaret Muthwi, Tansaniasta piispa
Andrew Gulle ja Iranista Parasthoo
Putheri. Tämä 23-vuotias rohkea nainen työskentelee kristillisen televisiokanavan toimittajana.

Juhlille odotetaan
tuhatta kävijää
Juhlien päätoimikunnan puheenjohta-

Lisätietoja
Haukiputaan seurakunnan lähetyssihteeri Helena Ylimaula, sähköposti: helena.ylimaula@evl.fi ja puhelinnumero: 040-5014764

Kirja-arvostelut
puuta ja elämän tuntemuksia valossa,
varjossa ja pimeässä. Ne ovat toiveita,
pyyntöjä ja kiitosta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta tai poissuljettavaa.
Ja kaikesta Aro-Heinilä kirjoittaa arkiseen elämään liittyen koskettavasti erilaiset ikäpolvet, vuotuiset ajankierrot ja
juhlat huomioiden.
Toimikoon esimerkkinä rukous työn
keskellä: ”Olen saanut työtoverikseni
ihmisen, joka osaa rohkaista minua todella lämpimästi. ... Kiitos hyvästä työtoverista ja yhteisistä vuosista...”

KESÄKERHOVIIKOT
Maanantaista torstaihin klo 10–14.
Lapset 4–12-vuotiaat.
*SINETTÄ 6.–9.6. kappeli, puh. 040-7617448
tai 0400-33526.
*RAUTIOSAARI 6.–9.6. Valajaskosken
metsästys- ja kalastusseuran majalla,
puh. 040-7617448 tai 0400-335261.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä.

Vieraita Luoteis-Venäjältä,
Afrikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä

ja on Haukiputaan kirkkoherra Jaakko
Kaltakari. Hiippakunnan lähetysjuhlien kävijämäärä on ollut viime vuosina
noin 700–1000, ja samaa tavoitellaan
tänäkin vuonna. Hiippakunnan ensimmäiset lähetysjuhlat pidettiin 30 vuotta sitten Oulussa. Järjestelyvuorossa on
vuorollaan jokainen hiippakunnan rovastikunta. Vastuun vuoden 2011 juhlien käytännön toteutuksesta kantaa hiippakunnan lisäksi Haukiputaan seurakunta. Ohjelmayhteistyössä ovat Suomen Lähetysseura, Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y., Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Pipliaseura ja kansainvälistä diakoniaa toteuttava Kirkon
Ulkomaanapu.
Lähetysjuhlien valmistelujen etenemistä ja ohjelman täsmentymistä voitte
seurata netistä www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.
Liitteet: juhlatiedote, lähetysjuhlien
logo, kuva Haukiputaan kirkosta ja kuva juhlilla esiintyvästä

KHY

Irja Aro-Heinilä:
Taivas täynnä sanoja
(Suomen Lähetysseura)
Taivas täynnä sanoja-kirja sisältää pastori, teologian tohtori Irja Aro-Heinilän
laatimia arkisia rukouksia. Kirjoittaja
sanoo pelkäävänsä paljoja sanoja, muotokieltä ja hurskaita lauseita.
Rukouksia lukiessa tulee tuntu, että
pelättäviä asioita on onnistuttu karttamaan. Ilmaisuihin on lukijan helppo samaistua ja olla niiden sanoittamina Jumalan edessä ja kanssa.
Aro-Heinilän rukoukset ovat eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kai-

Risto Kormilainen:
Myötäkäymisiä
Kirjapaja
Suomussalmen kirkkoherra Risto Kormilainen osaa tulkita Raamatun viisauksia taidokkaasti lyhyillä kertomuksilla. Myötäkäymisiä kirjassa istutaan
nuotiolla hirviporukassa ja pohditaan
kaverien kesken kysymystä Jumalan olemassaolosta. Toinen tarina kertoo kalamiehen saamasta avusta, kun
myrsky yllätti. Kolmas kertomus opastaa hiihtoretken avulla. Opittavaa löytyy myös jalkapallon peluusta umpihangessa rippikoululaisten kanssa.
Kaikkiaan kirjassa on 45 tarinaa. Jo-

Ovi raollaan – hengellisiä lauluja
Sodankylän Raudanjoelta syntyisin
olevat sisarukset Irene Luiro, Inkeri Riipi ja Ossi Riipi ovat julkaisseet
omakustanteisen hengellisten laulujen
äänilevyn Ovi raollaan.
Sävellyksiä on jokaiselta sisarukselta. Sanat lauluihin on kirjoittanut Hirvaalla asuva Irene Luiro.
Sisarusten sävellystyö on runsasta, sillä 30 vuoden aikana pöytälaatikkoon
on kertynyt kaikkiaan
noin 400 laulua laidasta laitaan. Ire-

ne, Inkeri ja Ossi ovat esittäneet laulujaan lukuisissa erilaisissa tilaisuuksissa.
Ovi raollaan on ensimmäinen hengellisten laulujen kokoelma, joka tehtiin lahjaksi Irenen nuoruudenaikaiselle työnantajalle.
Kun äänitys oli valmis ja purkitettu cd-kiekolle, tuumattiin, että levyjä
voisi tehdä enemmänkin, jos niistä olisi iloa sitten laajemmalle piirille, Irene
Luiro kertoo.

kainen niistä päättyy johonkin lyhyeen
Raamatun sanaan, jota itse tarina on
edellä on jo avannut. Kormilaisen leppoisa tyyli tukee kirjan viestiä hyvästä
ja rakastavasta Jumalasta, joka on läsnä ja pitää huolen. Häneen saa tukeutua omalla pienellä uskolla.
KHY
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Iloiset terveiset Helmikammarilta!

Kolmen päivän matka

Helmikammarin kyläpaikka avoinna:
ma, ti ja to klo 11–15. Kahvio palvelee
ma, ti ja to klo 11–14, muulloin sovitusti. Osoite: Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.

Tervetuloa kammarille vanhat ja uudet
kävijät, viihtymään erilaisten ohjelmien
pariin. Ota myös ystäväsi mukaan tutustumaan kammariimme.
Viikko-ohjelmien lisäksi ilonaiheinamme ovat:
Helmikammarin näyttely, vaihtuviin
näyttelyihin voit jättää oman näyttelyvarauksen.
Helmikirjasto, lainaksi luettavaa,
otamme vastaan kirjalahjoituksia.
Helmikauppa, myynnissä kortteja ja
käsitöitä, voit tukea hyväntekeväisyystoimintaamme tekemällä, lahjoittamalla tai ostamalla myyntituotteita.
Ohjelmat – esitelmät, varaamalla
ajan voit esitellä omaa ohjelmaasi kyläväellemme.
Helmikammarin vapaaehtoistoiminta
kutsuu kaiken ikäisiä vapaaehtoistyöstä

Rukoukseen kumartuneet koivut.
         Tienvarren nuori koivikko
oli taipunut kaarelle lumien painon alle,
suoristi päänsä kirkkaan kevään lämmössä.
         Huojuvat kiitollisina tuulessa.
Talvi jäi minuun.
        Milloin minä saan nostaa katseen?

Löytöjä Helmikaupasta. Tuotto hyväntekeväisyyteen.
kiinnostuneita toimintaamme mukaa heti tai Sinulle sopivana ajankohtana. Kammarilla voit toimia:
- kyläpaikan ja keittiön vapaaehtoisena
- ohjelmatuokioiden vetäjänä
- läsnäolijana; kuuntelijana ja keskustelijana
- pienkirjaston hoitajana, ym. ylläpitotoiminnassa
- ilmoittautuminen vapaaehtoistoimintaan on jatkuva

        Kiirastorstaina leipä ja viini.
Pitkäperjantaina risti, haavat ja kuolemaan
kruunattu pää;
lauantaina pimeä hauta.

- tarjoamme koulutusta
Ota rohkeasti yhteyttä! Tied. ja ilm. Helmikammarin toiminnanohjaaja puh.
0400-376472.
Toiminnasta tiedotamme: Uusi Rovaniemi, Lapin Kansa, Pääsky, Rovaniemen kirkko viikko-ohjelmalehtinen,
http://www-evl.fi/srk/rovaniemi/ , Radio
Dei, Lapin Radio.

         Sunnuntaina kirkas ylösnousemuksen aamu.
        Tarvitsin koko tämän matkan
        häpeästä kiitokseen,
ja ilo jäi.
Pentti Tepsa

Kuva KHY

Kuljetukset Tavivaaran
hautausmaalle
lauantaisin 8.5.–25.9.
(lukuunottamatta juhannuspäivänä 25.6.)
Lähtö linja-autoasemalta paikallisliikenteen
puolelta klo 12 noudattaen paikallisliikenteen
reittiä.
Viipyy Tavivaarassa noin tunnin, paluu
takaisin keskustaan samaa reittiä.
Kuljetuksen hinta 5 €/hlö, alle 12-vuotiaat
maksutta. Kuljetuksen hoitaa Pikakuljetus
Rovaniemi Oy.
Rovaniemen seurakunta
Hautaustoimi

III ja IV hautausmaan
haravointitalkoot
lauantaina 14.5. klo 10–16.
Aloitus hautausmaahartaudella
ulkosiunauspaikalla IV hautausmaan
juhla-aukiolla, Mirja-Liisa Lindström.

Jouttikeron kappelisssa kokoontuu pirteä ikäihmisten kerho kaksi kertaa kuussa. Maaliskuun kokoontumisessa suuntauduttiin kohti pääsiäistä tietovisan
merkeissä. Väellä oli hyvin hallussa pääsiäisen toinen nimi ja pääsiäisen ajan tapahtumat: mitä syötiin pääsiäisaterialla, ehtoollisen asettaminen ja
antaminen, kuka vahvisti Jeesusta Getsemanen rukoustaistelussa, mitä tapahtui Jeesuksen kuolinhetkellä, mitä Jeesus sanoi toiselle ristin ryövärille,
mitä kuolleista noussut Jeesus sanoi Tuomalle, ylösnousseen Jeesuksen lähetyskäsky, kuinka on mahdollista tuntea Jumala. Edessä: Asta Ylinampa
(vas.), Eevi Ylinampa, Sisko Ylinampa, Anneli Kumpu, keskellä: Hilja Rautajoki (vas.), Seija Rapakko, Terttu Kumpu, Eeva Rapakko, Marja Posio
(diakonissa), takana: Tauno Savioja (kanttori), Tuulikki Poikela, Reijo Kumpu, Osmo Ylinampa, Pentti Kumpu ja Antti Rapakko.

Talkoolaisille tarjotaan kahvia klo 12–16
IV hautausmaan huoltorakennuksella.
Tervetuloa!

Pakina

”Yheksän hyvvää”
Kaupan päälle tulee kymmenen
kaunista – niitä vaalilupauksia.
Ihanainen maaliskuun aamu, aurinko nousemassa ja valtakunnassa
mätetään suokuokalla rapaa toinen
toisensa niskaan. Tätä kirjoittaessani vaalitaisto kuumenee kliimaksin lähestyessä. Syyttelyitä, salattujen elämien penkomisia – alaarvoista soopaa notkuvasta herkkupöydästä. No, tämän lehden ilmestyessä kaikki on jo ohi, kansalaiset jäävät odottamaan sylkivana suupielestä valuen kaikkea luvattua hyvää ja helppoa kaunista.
Suomi-neidon rahkeet eivät kestä enää vanttuista karannutta velan ottoa, velka on veli ottaessa,
veljenpoika maksettaessa. Häkeuudistus on täysin raakile, jota ei
ole mietitty loppuun asti. Pullasormet myös irti poliisien määrästä, ei
ole varaa vähentää yhtään lainvalvojaa, kyseessä on niinkin rankka
asia kuin kansalaisten turvallisuus.

Tämän kaiken sekoilunko vuoksi
isämme ja isoisämme taistelivat?
Paljon muutakin olisi mielen päällä, mutta olkoon tämän kerran.
Vaalien jälkeen olisi hyvä saattaa
Suomi ”normaaliin” tilaan huolehtimaan kansalaisistaan ja heidän oikeuksistaan. Kukaan ei pysty nälkäisenä märissä vaipoissaan
hokemaan fantastista, fantastista.
Maailmankirjoissa lukee edelleen ymmärtämätöntä tekstiä, eivät
mene enää jakeluun suuret luonnonkatastrofit, sotaherrojen kouhotukset, ihmisten turha tappaminen, nälkä, jano ja pelko huomisesta.
Mieli on synkeä johtuen aamuisen painomusteannoksen puutteesta. Lappari ei kolahtanut lootaan, aamu meni harakoille. Pyytelin lehteä kauniisti jakelupäivystyksestä, luvattiin toimittaa, mutta
eipäs ole näkynyt, murrr ja räyh.
Näin se on vaan, mopo ei käyn-

Rovaniemen seurakunta
Hautaustoimi

nisty ilman aamuista lehteä, päivä
kahlataan läpi kone savuten ja yskien (heh, heh).
Sulo Elviksellä on mahtavat ilmat ja ihanat lumivallit; se on
kukkulan kuninkaana makaamassa huipulla, etutassut ristissä, pää
ylväästi kohollaan. Ei edes taikasana – syömään - saa Suloa lähtemään kotia kohti. Siinä me tökötämme tippa nokan päässä, molemmat. Sulo on ”maukas” ystävä ja
avulias poika. Se hakee pyynnöstä villasukat paleleviin jalkoihimme ja kun on lääkkeiden aika, ei
tarvitse muuta kuin sanoa Sulolle,
että aukaseppas kaappi niin otetaan
pillerit. Sulo aukaisee kaapin oven
vauhdikkaasti. Pontimena on ehkä sen namipalojen sijainti samaisessa kaapissa. Sulo on myös hellävarainen herätyskello, aamuisin
n.04 – 04.30 se tulee herättämään
työntämällä kirsunsa minun kirsuuni puhaltaen varovaisesti. Lai-

tan kahvinkeittimen hörisemään ja
juon kupposen ennen kuin lähdemme ulos katsastamaan tuoreimpia
”uutisia”.
Ulkona on tihkusateesta tuhruinen kovahko tuuli, vanha lumi saa
kyytiä, kevättä tekee. Ukkoni odottaa suu märkänä pääsevänsä kohta täräyttämään Suzuki Intruderin
käyntiin ja baanalle. Minä puolestani alan kohta odottaa jo seuraavaa syksyä (anteeksi kaikki kesän
ihmiset).
Jäisellä oksalla,
ensimmäisen auringonsäteen kohdattuaan
se aloitti arkaillen:
ti – ti,
ei vielä enempää
kunnes aurinko raottaa toistakin
silmäänsä.
Silloin helähtää riemuiten koko titityy –
pian talvi on mennyt

mitä vilusta
mitä nälästä –
kevät tekee tuloaan.
(Irma Hänninen)
Aurinkoisia päiviä, iloista pehmeyttä ja Hyvää Pääsiäistä toivottelee

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Pääsky
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RUKOUS AUTTAA
Rukouksen lähde
rukousilta Rovaniemen puolesta pe 13.5.
klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30
kirkon sakastissa.
Käynti sakastin ulko-ovesta.
Lähteeltä voimaa –pienryhmä
keskiviikkoisin klo 18 kirkon pienryhmähuoneessa
Suntiolassa, käynti sankarihautausmaan puoleisesta
päädystä. Piiriä vetää Helinä Sundelin. Piirissä
opiskellaan Raamattua, keskustellaan ja rukoillaan.
Kristityt yhdessä- rukoustapahtumia
Vappuna Vapaakirkon järjestämä yhteinen rukousilta.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Rukoustilaisuus kaupungintalon valtuustosalissa
ke 4.5. klo 12–14.
Isän kohtaamisen illat
Rovaniemen kirkossa. Ylistyslauluja, hartautta,
Raamatun opetusta, rukouspalvelua,
Liisa Alanne ja Helinä Sundelin.
28.4. klo 18 Armolahjat, mukana Samuel Mäkinen.
11.5. klo 18 Anteeksiantaminen, mukana Anne Lehmus.
Rukoustyön yhteyshenkilö Liisa Alanne, 040-5034057

KATULÄHETYSTYÖ

Historian havinaa
Vuosi 2010 muodostui Rovaniemen kirkon konserttien osalta historialliseksi. Ensimmäisen kerran
kirkossa pidettiin yli 100 musiikkitilaisuutta vuoden aikana. Läsnä
oli yli 22 000 henkilöä, joka sekin
ylitti aiemmat kävijämäärät.
Osansa tähän ennätykseen teki
syksyn seurakuntatapahtuma Elämän lähteellä, sillä tapahtumassa
oli huomattava osuus musiikkitilaisuuksilla. Lisäksi kevään musiikkitapahtumien määrä oli tavallista suurempi.
Historialliseksi vuoden 2010 tekee myös se, että se oli viimeinen
täysi vuosi, kun Lapin kamariorkesteri konsertoi säännöllisesti ja
varsin usein kirkossa. Uusi konserttisali Korundissa merkitsee kamariorkesterin konserttien vähentymistä kirkossa, vaikka joitakin
konsertteja orkesteri pitänee jatkossakin kirkossa.
Tässä vaiheessa, uuden ajan
kynnyksellä haluan kiittää Lapin
kamariorkesteria kuluneista todella aktiivisista vuosista ja hienoista hetkistä Rovaniemen kirkossa.
Seurakunnan kannalta se on ollut ilo ja suuri rikkaus niin kult-

tuurisesti kuin myös hengellisestikin, sillä alttarifreskomme Elämän lähteen äärellä on voinut pysähtyä hyvin laaja kirjo seurakuntalaisia. Samalla kun toivotan orkesterille menestystä uusissa tiloissa tapahtuvalle musisoinnille, toivotan saumatonta yhteistyötä edelleen - kirkko soikoon silloin tällöin myös Lapin kamariorkesterin
toimesta. Kiitokset myös lukuisille
kuoroille ja soitinyhtyeille sekä solisteille, jotka ovat olleet rikastuttamassa Rovaniemen kirkon musiikkielämää.
Vielä yksi historiallinen havina.
Vappuna tulee nimittäin 35 vuotta
täyteen, kun sain aloittaa kanttorin
virassa Rovaniemellä. Noilta ajoilta, vuodelta 1976 on peräisin Juhani Veikkolan kirjoittama virsi, Niilo Rauhalan uudistamana se on nykyisen virsikirjamme virsi 602. On
hämmästyttävää, miten ajankohtainen tuo virsi on tänään, Anno Domini 2011, esimerkkinä tässä säkeistöt 1, 4 ja 7:
Hämmennys valtaa
usein tajuntamme,
niin nopeaa on

Sävelkaikuja
muutos maailmamme,
kun luonnon aarteet,
voimavarat sen
valtaansa ottanut on ihminen.
Hedelmät itsekkyyden
karvaat jaamme,
kun tuho uhkaa
koko maailmaamme.
Ja vaatimusten kierre suunnaton
maan, veden, ilman
saastuttanut on.
Armahda, Herra,
kirkkoasi, meitä,
ettemme uuvu, toivoamme heitä.
Suo voimaa kaikki synti paljastaa
ja sovituksen sana kirkastaa.

Mauri Miettunen
johtava kanttori

OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ TILANTEESI KANSSA YKSIN.
Katulähetysillat maanantaisin klo 18
srk-kodin takkahuoneessa, Rauhankatu 70 G.
Huumeidenkäyttäjien läheisten illat
Tule vertaistukiryhmään keskustelemaan
tai olemaan vain hiljaa.
Srk-keskukseen takkahuoneessa klo 18.
27.4. ja 18.5.
****************************************
Sinä nainen
Onko päihteet ongelmasi?
Tule mukaan virkistymään, kokemaan luonnon rauhaa,
lepäämään ja uudistumaan yhdessä, seurakunnan
leirikeskukseen Norvajärvelle 9.–11.5.
Leirin omavastuu 20 €, hintaan sisältyy täysihoito
ja kuljetukset. Leirin jälkeen on mahdollisuus jatkaa
toipumista vertaistukiryhmässä.
Kynnys on matala, tule rohkeasti mukaan!
Ilmoittautumiset 29.4. mennessä
diakoniatoimistoon 3355236
(voit jättää tarvittaessa viestin vastaajaan).
Tiedustelut Sinikka Vilén, erityisdiakonia,
päihde-, kriminaali-, katulähetystyö
040-7345 914.

Yli 16-vuotiaiden

Kehitysvammaisten leiri

Elämän antava Sana
Rovaniemen seurakunnan nimikkoläheteillä Etu-Aasiassa on yhteyksiä myös Bulgarian Pesheraan.
Siellä asui Hatice-täti, uskollinen esirukoilija 16 neliön hökkelikodissaan. Hän oli ollut viimeiset seitsemän elinvuottaan sokea.
Kuitenkin hän oli tunnettu siitä, ettei valittanut. Tämä vanhus oli keskustellut paljon seurakunnan pastori Feymin kanssa taivaasta. Hän
oli itse kertonut, miten taivaassa oli jo laitettu valkoiset vaatteet
häntä varten valmiiksi odottamaan.
Vanhuksen kuoltua pastori Feymi oli järjestänyt hautajaiset muslimikylän tavan mukaan ulkona kadulla. Jumala puhutteli ihmisiä –
niin kristittyjä kuin muslimejakin
tuossa tapahtumassa. Yksi näistä
sanan koskettamista muslimeista
sairastui myöhemmin tänä vuonna.
Tämä nainen joutui koomaan eikä
häneen enää saatu minkäänlaista
kontaktia. Hänen muslimisukulaisensa kutsuivat kuitenkin Feymipastorin tapaamaan sairasta. Luvan saatuaan Feymi luki hänelle

Jesajan kirjasta lukua 53. Silloin
yhtäkkiä naiseen tuli eloa sen verran, että hän pystyi ilmaisemaan
uskovansa kuulemansa sanat. Feymi kysyi naiselta, haluaisiko hän
tulla kastetuksi ja nainen ilmoitti
haluavansa. Ihmeellistä oli myös
se, että sukulaiset hyväksyivät tämän ja niin Feymi kastoi naisen.
Heti kasteen jälkeen nainen kuoli.
”Hyljeksitty hän oli, ihmisten
torjuma, kipujen mies, sairauden
tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli,
me emme häntä minään pitäneet.
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet a meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksynei-

nä kuin lampaat, jokainen meistä
kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen,
ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin
kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut.” (Jes 53:3–7)
Jäädään yhdessä ihmettelemään
Jumalan pelastussuunnitelmaa.
Siunausta paastonaikaan ja iloista pääsiäisjuhlaa!
Lähettinne Etu-Aasiasta

Lähetysruutu

Norvajärven leirikeskuksessa 19.–22.7
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti tuetusti asuville, ilman
henkilökohtaista avustajaa selviytyville.
Leirin hinta 60 €.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä diakoniatoimistoon
puh 3355236.
Tiedustelut myös puh 040-7604538 /Jouni Hilke.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje
kesäkuun toisella viikolla.
Kehitysvammaistyön kerho

Kaverikammari
Kaverikammarilaiset kokoontuvat
Katutasossa, Kansankatu 17,
lauantaisin kello 12–13.30.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Hanna Hägele, 040-5807048.
Marja Yliniemelä, 050-5397407.

LÄHETYKSEN KEVÄTTÄ

07.05. Rovastikunnan Lähetyskoulutuspäivä luottamushenkilöille Kemijärvellä.
15.05. Sanansaattajien järjestämät kirkkokahvit ja lähetys-info messun jälkeen
seurakuntakeskuksessa.
18.05. Lähetyksen rukousilta klo 18 Liisa Alanteella, Jäämerentie 32.
10.–12.06. Retki Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille lähetysjuhlille Poriin.
Lähetyksen kirpputori Toivon Tori
Lapinkävijäntie 23, puh 3355280. Avoinna ti-pe klo 10–17.
Toivon Torin tuotolla tuetaan Etiopiassa Hosainan synodin alueen aikuisten ja lasten lukutaitotyötä sekä Pietarin nuorten ja lasten viikonloppukotia Suomen Lähetysseuran kautta.
14.5. Toivon tori auki kutsuen erityisesti naisia lauantaiostoksille klo 10–14.
RETKI SUOMEN LÄHETYSSEURAN VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE
PORIIN 10.–12.6.
Lähtö linja-autolla pe 10.6. klo 6 srk-keskuksen edestä, paluu su 12.6. aamuyöstä. Majoitumme Yyterin Kylpylähotelliin. Juhlamatka oman srk:n jäsenille maksaa 65 €. Siihen sisältyy bussimatka ja majoitus sekä aamiainen hotellissa. Muut ruokailut jokainen kustantaa
itse. Paikkoja on rajattu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä lähetystoimistoon p. 040-5034057, lähetyssihteerin
loman aikana 11.–21.4. seurakunnan keskukseen p. 335511.

Pääsky

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 016-384 070 l 0400 161 938

Sunnuntaina 12.6. klo 9-19

Tervetuloa!

Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Kalla säilyttää toiveesi
Meiltä saat

arkut, uurnat, kuljetukset,
kukkalaitteet, pitopalvelun,
perunkirjoitukset sekä
hautakivet.

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Myös suuhygienistipalvelut

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY

Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

p. 020 743 3946

Repäisty
irti
vanhasta?

Hautauspalvelu

Avoinna ma-pe 9.30 -16.30 • Valtakatu 26, 96200 Rovaniemi
p. 010 2710 300 24h • info@kalla.fi • www.kalla.fi

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Sekä yleishammaslääkärit

Helluntaiseurat Pellon kirkossa ja seurakuntakodilla
Puhujina mm. Stefan Aro, Tuomas Pöyhtäri,
Stig Lampinen, Timo Orre ja Yrjö Vuorinen.
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Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.
www.yhteisvastuu.fi

Hammasteknikkomestari,
erikoishammasteknikko
Jyrki Isojärvi
Ajanvaraukset
p. 040-7388 916
Myös laitos- ja kotikäynnit

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennuskurssit auttavat yli 50-vuotiaana aviotai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4.
Lehmirannan lomakeskus, Salo
16.–20.5.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.– 9.9.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.– 3.12. Lehmirannan lomakeskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

Kysy myös
www.hautauspalveluluoma-aho.fi

Ky
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www.elakeliitto.fi

Yleislääkäri
Anneli Patja

Välitämme.

Yleislääkärin vastaanotto ja
päivystysvastaanotto
ajanvarauksella
Lapinkatu 19, 96190 Rovaniemi
Puh. 040 776 0613
www.annelipatja.fi

Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824,
040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Yhtäkkiä yksin R -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi

MUSIIKKIA ROVANIEMEN KIRKOSSA
20.04. klo 19 Lapin kamariorkesterin Pääsiäiskonsertti,
johtaa John Storgårds.
Pääsylippu 12/9/5 €.
27.04. klo 19 YV-konsertti, Saila Seurujärvi ja Elina Koivuniemi.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
04.05. klo 19 Viktor Klimenkon konsertti
Yhteisvastuun hyväksi. Kolehti.
12.05. klo 19 Lapin kamariorkesterin

konsertti, johtaa Jan Söderblom.
Pääsylippu 12/9/5 €.
29.05. klo 19 urkukonsertti, Markus
Wargh, Luleå. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
02.06. klo 18 Pohjoisen maanpuolustusalueen sotilassoittokuntien konsertti,
solistina Jaakko Ryhänen.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet srk-keskuksessa aina parillisen viikon
keskiviikkona klo 13.

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 18.5.2011
Aineisto
ma 2.5.2011
Kustantaja
Painatus

Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Kärkijakelu Oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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Kevätallakka

Katso mahdolliset muutokset
verkkosivuilta tai UR-lehdestä.

ROVANIEMEN KIRKKO

KESKIKAUPUNKI

Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti,
Tuomasmessu tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen
kappelissa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon
sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin
klo 8.15 viikkomessu kirkossa.

21.04. klo 10.30 Raamattupiiri nuorille naisille Anna-Leea
Seppäsen kotona, Veitikantie 25–27 A 9.
27.04. klo 18.30 Norvajärvellä Miesten saunailta, isäntänä
Ilari Kinnunen, lähtö srk-keskuksen
edestä klo 17.45.
04.05. klo 12–14 Kristityt yhdessä -rukousiltapäivä
kaupungintalon valtuustosalissa.
Tervetuloa rukoilemaan kotikaupungin
puolesta.
11.05. klo 18.30 Norvajärvellä Miesten saunailta, isäntänä
Tuomo Korteniemi, lähtö srk-keskuksen
edestä klo 17.45.
13.05. klo 18
srk-keskuksen juhlasalissa Rukouksen
lähde -rukousilta Rovaniemen puolesta.
14.05. klo 10–16 III ja IV hautausmaan haravointitalkoot.
15.05.
srk-keskuksessa Sanansaattajien
järjestämät kirkkokahvit ja lähetysinfo
messun jälkeen.
18.05. klo 18
lähetyksen rukousilta Liisa Alanteella,
Jäämerentie 32.
19.05. klo 10.30 Raamattupiiri nuorille naisille Anna-Leea
Seppäsen kotona, Veitikantie 25–27 A9.

20.04. klo 10
20.04. klo 18
20.04. klo 19

lasten pääsiäiskirkko.
ahtikirkko, Ahtinen, Johanna Hytönen.
Lapin kamariorkesterin Pääsiäiskonsertti, johtaa John Storgårds.
Pääsylippu 12/9/5 €.
21.04. klo 19
kiirastorstain messu, liturgia ja saarna
Hägele, avustaa Koivuranta, kanttorina
Kuusik, Seniorikuoro.
22.04. klo 10
pitkäperjantain sanajumalanpalvelus,
liturgia Lauri Kinnunen, saarna Mikko
Kinnunen, kanttorina Elisa Silver.
22.04. klo 15
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki,
Korteniemi.
22.04. klo 17.30 ehtoolliskirkko, Rauhanyhdistyksen
nuoriso- ja seurakuntapäivät.
23.04. klo 18
partiokirkko, Lindström, Pehkonen,
Peltola.
23.04. klo 23
pääsiäisyön messu, liturgia Litendahl,
saarna Koivuranta, kanttorina Miettunen.
24.04. klo 10
pääsiäismessu, liturgia Ilari Kinnunen,
saarna Ahtinen.
25.04. klo 10
II pääsiäispäivän messu, liturgia ja saarna
Mäkinen, avustaa Lindström.
25.04. klo 18
Tuomasmessu.
27.04.
ei viikkomessua.
27.04. klo 10
Kansallisen veteraanipäivän
sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna
Koivuranta, avustaa Korteniemi.
27.04. klo 19
YV-konsertti, Saila Seurujärvi ja Elina
Koivuniemi. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
28.04. klo 18
Isän kohtaaminen-ilta, ”Armolahjat”.
Ylistyslauluja, Raamatun opetusta,
rukouspalvelua, hartaus. Mäkinen,
Alanne, Helinä Sundelin.
29.04. klo 18
nuorten messu.
04.05. klo 19

Viktor Klimenkon konsertti
Yhteisvastuun hyväksi. Kolehti.
07.05. klo 18–23 kirkon krpytassa oppilaitostyön
järjestämä Pyhä olohuone-ilta.
08.05. klo 15
Lähdemessu, rukousta, ylistystä ja
opetusta. Messun jälkeen teejatkot
kryptassa.
11.05. klo 18
Isän kohtaaminen-ilta, ”Anteeksiantaminen”. Ylistyslauluja, Raamatun
opetusta, rukouspalvelua, hartaus.
Lehmus, Alanne, Helinä Sundelin.
12.05. klo 19
Lapin kamariorkesterin konsertti, johtaa
Jan Söderblom. Pääsylippu 12/9/5 €.
17.05. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
19.05. klo 18
Evankeliumin ilta ”Jumala on”. Todistuspuheenvuoroja ja rukouspalvelu.

15.05. klo 11

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Korkalovaaran kappeli suljettu toistaiseksi remontin
vuoksi. Seuraa tapahtumailmoittelua keskiviikon Uusi
Rovaniemi-lehdestä.

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
YLÄKEMIJOKI

21.04. klo 18

Viirin kappelissa kiirastorstain
ehtoolliskirkko, Lindström, srk-kuoro.
24.04. klo 11
Auttin kappelissa pääsiäisaamun messu,
Lindström.
27.04. klo 11
Auttin kappelissa veteraanipäivän
jumalanpalvelus, Lauri Kinnunen,
kirkkokahvit ja kunniakäynnit, klo 12.30
Auttin hautausmaa ja klo 13.15 Viirin
hautausmaa.
28.04. klo 10–11.30 Vantuksessa perhekerho, Lindström.
28.04. klo 11
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
01.05. klo 11

Viirin kappelissa kansanlaulukirkko,
Lindström.
08.05. klo 11
Auttin kappelissa messu, Mäkinen.
12.05. klo 10
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
12.05. klo 12
Vantuksen perhekerhon kevätretki,
Hytinkoski.
15.05. klo 11
Viirin kappelissa kaatuneitten
muistopäivän jumalanpalvelus,
Lindström, kirkkokahvit ja kunniakäynnit
sankarihaudoilla, klo 12.30 Viirin
hautausmaa ja klo 13.15. Auttin
hautausmaa.
17.05. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.

OUNASVAARA

ALAKEMIJOKI

20.04. klo 11–13 kappelissa diakonian pääsiäisateria.
21.04. klo 19
kappelissa kiirastorstain ehtoolliskirkko,
Korteniemi.
24.04. klo 9
kappelissa pääsiäisaamun messu,
Korteniemi.
30.04. klo 17–19 kappelissa Vappuviuhka, koko perheen
vapputapahtuma.
08.05. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä.
15.05. klo 15
kappelissa Pyhät meiningit, perhemessu
ja perhetapahtuma, Lehmus,
Luomaranta, Sanna ja Ismo Virtanen,
Heikkilä, piirin lastenohjaajat.

21.04. klo 18
22.04. klo 10
24.04. klo 10
08.05. klo 10
08.05. klo 19
11.05. klo 18

SAAREN-NAMMANKYLÄT
21.04. klo 18

20.04. klo 10

Jouttikeron kappelissa kiirastorstain
messu, Litendahl.
22.04. klo 10
Jouttikeron kappelissa pitkäperjantain
messu, Litendahl.
22.04. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Mäkinen.
24.04. klo 10
Jouttikeron kappelissa pääsiäismessu,
Litendahl.
24.04. klo 11
Aapakirkossa messu, Mäkinen.
04.05. klo 10–14 TeemaKeskiviiko Tuohitien Tupasvilla
asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24. Aiheena
TerveysTouko, ”mitä silmät ei nää, sen
sydän ymmärtää”.
08.05. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
08.05. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.

15.05. klo 18

kappelissa lasten pääsiäiskirkko, Ilari
Kinnunen.
kappelissa kiirastorstain ehtoolliskirkko,
Lauri Kinnunen.
kappelissa pitkäperjantain
jumalanpalvelus, Ilari Kinnunen.
kappelissa pääsiäisen messu, Rantala.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Ilari
Kinnunen. Äitienpäivä, kirkkokahvit.
kappelissa Muurolan rauhanyhdistyksen
seurat.
kappelissa virsilauluilta, Ilari Kinnunen.
Näkövammaisten retki Muurolan
kappelille.
kappelissa Tuomasmessu, Litendahl.
OUNASJOKI

21.04. klo 16
22.04. klo 13
24.04. klo 11
08.05. klo 11
15.05. klo 18

Meltauksen kappelissa ja klo 18 Sinetän
kappelissa ehtoolliskirkko, Tepsa, Peltola,
kuoro.
Meltauksen kappelissa ja klo 15 Maijasen
kappelissa rukoushetki Tepsa.
Sinetän kappelissa ja klo 14 Meltauksen
kappelissa messu, Tepsa.
Meltauksen kappelissa ja klo 14 Sinetän
kappelissa messu, kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa Sanan ja sävelen ilta,
Peltola, kuoro. Kirkkokahvit.

Anatoli Pogasij hoitaa kirkkoherran tehtäviä vapaaehtoistyönään
Anatoli Pogasij toimii Inkerin kirkon luterilaisen seurakunnan kirkkoherrana Tatarstanin tasavallassa
Kazanissa. Työ on vapaaehtoista,
sillä Pogasij toimii korkeakoulussa
professorina. Pogasij on monitoimiosaaja, sillä hän on juristi, historioitsija, uskontotieteilijä, muusikko ja pappi, onpa mies työskennellyt myös rikostutkijana.

Uskontojen tukija
löysi Kristuksen
Anatoli Pogasij syntyi Latviassa ukrainalaistaustaiseen perheeseen, joka ei ollut uskonnollinen,
Pogasij’n isä oli kommunisti. Pogasij innostui tutkimaan eri uskontoja kymmeneksi vuodeksi (79–89).
Vuonna 1990 hän tapasi helluntaiKuva Rainer Hiuspää

Uralin rovastikunnan Kazanin (Tatarstanin tasavalta) seurakunnan kirkkoherra
Anatoli Pogasij (vas.) ja marilainen muusikko Konstantin Zainetdinov esiintymässä
helmikuun lähetyspyhässä Rovaniemellä.

kristittyjä, jotka rukoilivat hänen
puolestaan, siltä tieltä Anatoli löysi Kristuksen.
– Tuossa elämänvaiheessani
kaikki oli huonosti työssä ja perheessä, avioero oli tulossa. Jotain
muuttui päässäni ja sydämessäni,
Jumala muutti elämäni kokonaan.
Meni vuosi kuin olisin lentänyt ja
minulle olisi kasvanut siivet, Anatoli muistelee.

Raamatun totuus
avautui käytännön kautta
Uskoontulonsa jälkeen Anatoli rupesin tutkimaan Raamattua ja hän
huomasi miettivänsä terveen järjen
ja Raamatun opetuksen välistä ristiriitaa. Mikä on totuus, hän mietti,
kun eri tilanteissa piti ratkaista mikä on oikein mikä väärin.
– Kokemuksen kautta tuli ymmärrys, että asiat onnistuvat, kun
teen sen mukaan mitä Raamattu
neuvoo, oman pään mukaan tehtyinä eivät onnistu.
– Kun tämä tuli selväksi, että
kannattaa elää Jumalan sanan mu-

kaan, elämä muuttui.
– Valintoja ja ratkaisuja on tehtävä joka päivä, valitettavasti vieläkin
lankean, mutta Jumala nostaa minut
ylös ja jatkan sinnikkääsi Jumalan
tietä, Anatoli kertoo.

Ilosanomaa
ihmiseltä ihmiselle
Anatoli Pogasij’n johtaman seurakunnan työ Kazanissa tapahtuu
ympäristössä, jossa enemmistö ihmisistä on islamuskoisia. Kazanin
kaupungissa on asukkaita puolitoista miljoonaa, ainakin 115 kansallisuutta ja viisi uskontoa. Islamuskoisia tataareja on noin 700 000.
– Suurten evankelioimiskokousten aika Venäjällä on nykyään ohi.
Evankeliumin sanaa viedään henkilökohtaisella tasolla, sydämestä sydämeen.
– Lähetystyöntekijät saavat koulutuksen evankeliumin julistamiseen sekä kansanryhmille että yksityiselle ihmiselle. Pidämme pääasiana yhden ihmisen kohtaamista, Anatali Pogasij luonnehtii pis-

kuisen satapäisen seurakuntansa
työnäkyä.

Ilonsanoma herättää eloon
Anatoli Pogasij on vakuuttunut, että todellinen elämän mieli ja sisältö tulee evankeliumista, jota Jeesus
lähetti oppilaansa julistamaan kaikkialle maailmaan.
– Evankeliumi on elämän sanoma, joka herättää eloon. Pelastussanomaa tarvitsevat kaikki ihmiset, silloinkin kun he eivät tiedä sitä, Anatoli Pogasij vakuuttaa.
– Venäläiset jotka asuvat Kazanissa ajattelevat, että heidän pitäisi olla ortodokseja. Tataarit puolestaan, että heidän pitäisi olla muhamettilaisia. Mutta Jumalan sana on
yhteinen kaikille.
– Me pienenä luterilaisena seurakuntana teemme työtä kaikkien ihmisten kanssa ja haluamme viedä
evankeliumin sanomaa niille ihmisille, jotka haluavat myös ymmärtää Jumalan sanan tarkoituksen,
Anatoli kertoo.
KHY

