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Kirkkoherranvirasto palvelee puhlimitse ma-pe klo 9–13 p. 015 576 800. Asioida voi myös sähköpostilla: savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan kerran pe 29.5. 2020. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi

Kolme huutoa kulkutaudin keskellä
Parhaillaan jylläävä kulkutauti kertoo meille ja maailmalle, Jumala on lähettänyt sydämiimme Poikansa Hengen, joka
että elämämme kulku ei loppujen lopuksi ole meidän hal- huutaa Jumalalle: ”Abba! Isä!” (Gal. 4:3-7).
linnassamme.
Oli tulevaisuus miten epävarma tahansa, koronavirusepideMinäkään en tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani tiedä,
miaa voi tarkastella noiden kolmen huudon avulla.
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dulla sen ilmestyessä. Nyt 24. maaliskuuta tilanne on hyvä. tilanne on viikon tai kahden kuukauden päästä.
Mutta onko tämä tyyntä myrskyn edellä? Vai meneekö myrs- Ensinnäkin: Tämän kulkutaudin kautta Jumala huutaa ihmisky ohi?
kunnalle ja jokaiselle yksilölle: ”Missä sinä olet!” Me ihmiset
Pari päivää sitten eli Marian päivänä toimitin Tuomiokirkos- olemme luonnostamme hylänneet Jumalan ja kuvittelemme
sa historiallisen jumalanpalveluksen. Paikalla ei saanut olla pärjäävämme ilman häntä. Kulttuurimme johtavat ajattelijat
ketään muita kuin jumalanpalveluksen toimittajat. Muut sanovat jopa, että Jumala on kuollut. Tällaisten koettelemusosallistuivat etäyhteyden kautta.
ten avulla Jumala huutaa meitä takaisin kotiin, palaamaan
Marian päivän raamatunteksteissä puhuttiin naisista, joilla hänen yhteyteensä. Hän on edelleenkin maailmankaikkeuden
on ollut tärkeä rooli Jumalan johtamassa pelastushistorias- Luoja, jossa on ihmiselämän merkitys.
sa. Mutta oli noissa kolmessa tekstissä muukin yhteinen asia Toinen huuto, Elisabetin ilohuuto Marialle, kuuluttaa meilkuin merkittävät naiset. Se on huuto.
le, että Jumala on valmistanut tien takaisin hänen luokseen.
Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoi siitä, kuinka syntiin lan- Se tie on Jumalan Poika Jeesus, joka sikisi Pyhästä Hengesgennut ihmispari piiloutui Jumalaa paratiisin puiden sekaan. tä neitsyt Marian kohdussa. Raskaana oleva Elisabet tajusi,
Jumala etsi heitä ja huusi: ”Missä sinä olet!” (1. Moos 3:8-15). miten valtava armo Marian Pojassa ihmiskunnalle tarjotaan.
Kolmas huuto on äänetön. Silti se on niin voimakas, että
Luukkaan evankeliumi kertoi kahden raskaana olevan
naisen kohtaamisesta. Elisabet huusi kovalla äänellä häntä Jumalan sana nimittää sitä huudoksi. Se on Pyhän Hengen
tapaamaan tulleelle Marialle: ”Siunattu olet sinä, naisista vaikuttama huokaus, jolla kristitty puhuttelee Jumalaa: ”Isi!”
siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä (abba = isi). Se on turvallinen luottamus eli usko siihen, että
saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni. minä saan Jeesuksen takia olla Jumalan lapsi. Hän on sovittanut syntini ja palauttanut minut sen Jumalan lapseksi, joka
Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi
rakkaudessaan huhuilee kadonneen ihmisen perään.
hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit!
Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”
Kaikki kolme huutoa kuuluvat tämän kulkutaudin aikana.
(Luuk. 1:39-45).
Jumala kutsuu ja etsii jokaista meistä. Kukaan ei ole niin ehjästi hänen omansa, etteikö Jumalan tarvitsisi huutaa
Galatalaiskirje kertoi, että Jumala lähetti Jeesuksen
maailmaan vapauttamaan meidät. Hän on kuolemallaan hänelle: ”Missä sinä olet!” Mutta vielä enemmän tätä kriisiä
ja ylösnousemisellaan tehnyt meistä Jumalan lapsia, ja siksi koskee Elisabetin huudon kaltainen riehaantunut ilohuuto:
ELÄKÖÖN SAVONLINNA!

ELÄKÖÖN SAVONLINNA!

HIDASTETAAN KORONAVIRUKSEN
LEVIAMISTA
TURVATAAN TERVEYDENHUOLLON KAPASITEETTI

Meille on syntynyt Vapahtaja! Hän on noussut kuolleista!
Meidän ei enää tarvitse piilotella Jumalaa!
Myös se kolmas huuto, se hiljainen, kuuluu tähän aikaan.
Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskoa. Anna hänen
vakuuttaa itsesi siitä, että Jeesus on maailman Pelastaja! Jos
uskon äänetön ”Isi”- huuto pääsee valtaamaan sydämesi, sinun
ei tarvitse kauhistua tätäkään koettelemusta. Vaikka kuolisit, siitä huolimatta sinä olet Jeesuksen takia Jumalan lapsi.
Se on asia, joka ei pääty edes kuolemassa. Ei, vaan silloin se
vasta toden teolla alkaa. Sillä Jeesus on ylösnousemuksessaan
voittanut kuoleman. Se koskee myös sinua.
Ps. Älköön kukaan luulko, että uskon varjolla kehottaisin olemaan välittämättä viranomaisten ohjeista. Päinvastoin! Niitä
on noudatettava tarkasti! Se on neljäs huuto, jota on kuultava.

Sammeli Juntunen
kirkkoherra

H U O LEH D ITA AN L Ä H I M M Ä I S I S T Ä M M E , N O U DATE TA AN O H J E ITA .

NAUTI ULKOILMASTA, PIDÄ VÄLIMATKAA
JA VÄLTÄ FYYSISTÄ KONTAKTIA!

Huolehditaan lähimmäisistämme ja suojellaan riskiryhmiä. Kantamalla vastuun omalta
osaltamme voimme hidastaa epidemian etenemistä ja välttyä ei-toivotuilta seurauksilta.
Lisätietoja: www.savonlinna.fi/elakoonsavonlinna

Huolehditaan lähimmäisistämme ja suojellaan riskiryhmiä. Noudattakaamme viranomais-

HIDASTETAANmääräyksiä
KORONA-ja -ohjeita, niitä ei ole kevyin perustein laadittu. Kantamalla vastuun omalta
VIRUKSEN
LEVIAMISTA
TURVATAAN TERVEYDENHUOLLON
KAPASITEETTI
osaltamme
voimme hidastaa epidemian etenemistä ja välttyä ei-toivotuilta seurauksilta.

Nettiradiolähetys yhdistää seurakunnan.

Kyse on meidän, läheistemme, naapureidemme ja työtoveriemme elämästä.

NAUTI ULKOILMASTA, PIDÄ VÄLIMATKAA
JA VÄLTÄ FYYSISTÄ KONTAKTIA!

Huolehditaan lähimmäisistämme ja suojellaan riskiryhmiä. Noudattakaamme viranomaismääräyksiä ja -ohjeita, niitä ei ole kevyin perustein laadittu. Kantamalla vastuun omalta
osaltamme voimme hidastaa epidemian etenemistä ja välttyä ei-toivotuilta seurauksilta.
Kyse on meidän, läheistemme, naapureidemme ja työtoveriemme elämästä.

OV I D -19
AR O IT U S

Lisätietoja: www.savonlinna.fi/elakoonsavonlinna

C OV I D -19
VAR O IT U S

Lisätietoja: www.savonlinna.fi/elakoonsavonlinna

Koronaviruksen aiheuttaman uhkan takia ihmisiä ei voi kutsua kirkkoon, mutta yhteinen rukous jatkuu nettiradioyhteyden äärellä. Savonlinnan seurakunnassa nettiradiosta
voi kuunnella jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja musiikkia
Tuomiokirkosta ja Rantasalmen kirkosta.
Keskiviikkona 25.3. iltahartauden pitivät nuorisyönohjaaja
Anna Lamberg ja nuorisodiakoni Riikka Turunen. Musiikista
vastasi kirkkomuusikko Mika Siekkinen. Nettiradioyhteyden
teknistä puolta hoiti suntio Veli Astikainen.
"Nyt kun emme pääse kokoontumaan yhteen jumalanpalvelukseen tai muihin seurakunnan kokoontumisiin, on
näillä tilaisuuksilla erityinen merkitys seurakuntalaisille. Lähetys välittää sanomaa Jumalan läsnäolosta ja huolenpidosta. Tämä saattaa meidät nöyrälle mielelle. Toivomme, että
mahdollisimman monet olisivat kuulolla ja löytäisivät voimaa
elämäänsä", Anna ja Riikka kertovat.
Jumalanpalvelus su klo 10 Tuomiokirkosta
ja Rantasalmen kirkosta
Iltahartaus Tuomiokirkosta ma, ke ja pe klo 18
Iltahartaus Rantasalmen kirkosta ti ja to klo 18

Lähetystilanteessa kirkossa ovat läsnä vain tilaisuuden toimittajat sekä suntio.
Vaikka kirkko on tyhjä, nettiradion äärellä kuulijoita on sunnuntain
jumalanpalveluksessa jopa yli 500 ja iltahartaudessa 100-200 *.
*Kuulijamäärä arvioidaan sivujen kävijämäärästä lähetyksen aikana, nopeat poistumiset huomioiden.

Hiljaisella viikolla lähetysajat vaihtelevat. Katso:
savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat
Nettiradioyhteys kirkoista etusivulla:
savonlinnanseurakunta.fi
Aiemmin pidetyt hartaudet:
savonlinnanseurakunta.fi/
tutki-uskoa/hartausvideoita

Seurakunta ei ole suljettu
Olemme täällä sinua varten.

Seurakunta ei poikkeustilan takia järjestä kokoontumisia, mutta toiminta jatkuu puhelinyhteyksiä, nettiradiota,
verkkosivuja ja sosiaalista mediaa käyttäen. Henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään varotoimia noudattaen.
Kirkolliset toimitukset järjestetään kirkkohallituksen ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa toimitusvarausten
yhteydessä. Neuvoja ja yhteystietoja voi kysyä puhelimitse kirkkoherranvirastosta ma-pe klo 9-13, p. 015 576 800.

Jumalanpalvelukset ja mahdollisuus yksityiseen rukoukseen kirkossa
Seurakunta ei poikkeustilan takia järjestä tilaisuuksia, joissa on osallistujia. Jumalanpaveluksilla on kuitenkin näinä raskaina aikoina tärkeä tehtävä: Emme voi
olla fyysisesti lähellä toisiamme, mutta yhteinen rukous jatkuu. Kirkoissa muistetaan rukouksessa erityisesti terveydenhoitohenkilökuntaa, muita kriisin keskellä
vastuuta kantavia, sairastuneita tai sairastumista pelkääviä sekä tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta sekä muita päättäjiä.
Jumalanpalvelus Savonlinnan Tuomiokirkosta sunnuntaisin klo 10
Kuuntele nettiradiosta osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. Osa Tuomiokirkon jumalanpalveluksista kuuluu myös Järviradion taajuudella 89,6 MHz.
Jumalanpalvelus Rantasalmen kirkosta sunnuntaisin klo 10
Kuuntele nettiradiosta osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi/rantasalmen-kappeliseurakunta
Kirkot ovat avoinna yksityistä rukousta varten
Kirkkohallituksen ohjeen ja ev.lut.kirkon piispojen linjausten mukaisesti osa seurakunnan kirkoista on avoinna hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten.
Kyseessä ei ole yleisötilaisuus. Kaikkia kirkkoon tulevia pyydetään ehdottomasti muistamaan koronaviruksen leviämistä estävä ohjeistus:
Muista käsihygienia. Pidetään kanssaihmisiin 2 m välimatka. Sairaana, lievissäkin oireissa, on jäätävä kotiin.
Savonlinnan Tuomiokirkko avoinna sunnuntaisin jumalanpalvelukseen jälkeen kahden tunnin ajan. Paikalla on pappi sielunhoitokeskustelua varten.
Kerimäen talvikirkko on avoinna su klo 12-13 ja ke klo 16-17. Iso kirkko on avoinna kiirastorstaina 9.4. klo 17-18. Käynti Talvikirkon ovesta.
Punkaharjun kirkko avoinna ke klo 16–18.

Onko sinulla vaikeuksia selvitä arjesta?

Keskusteluapua on tarjolla aamusta iltaan

Diakoniatyö auttaa vaikeissa tilanteissa järjestäen tukea ja lohdutusta
ahdistuneelle ja yksinäiselle. Voit pyytää myös kauppa- ja asiointiapua, jos et
ole oikeutettu kaupungin maksuttomaan Kauppakassi-palveluun.
Ota yhteyttä oman alueesi diakoniatyöntekijään puhelimitse.

Oletko yksinäinen tai kaipaatko tukea ja sielunhoitoa?
Seurakuntamme pappeihin voi ottaa yhteyttä
puhelimitse. Pappien yhteystiedot löytyvät osoitteesta
savonlinnanseurakunta.fi/yhteystiedot tai
niitä voi tiedustella kirkkoherranvirastosta ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800

Savonlinnan kaupungin alue: ma-pe klo 9–12 p. 044 555 2579
Enonkoski: ma-pe klo 8–16 puh. 040 865 5653
Kerimäki: ma-pe klo 8–16, p. 050 540 6114
Punkaharju: ma-pe klo 8–16 p. 050 310 0193
Rantasalmi: ma-pe klo 8–10, p. 040 838 5412
Savonranta: ma-pe klo 8–16, p. 044 755 0152

Apua perheen ja parisuhteen äkillisiin ongelmiin

Keskusteluapua on tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Kirkon keskusteluavun palveleva puhelin on
avoinna joka ilta klo 18-24 p. 0400 22 11 80
Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi
mukaisen hinnan (pvm/mpm).
Palveleva chat on avoinna ma-pe klo 12–20
osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi
Varaa tunnin maksuton puhelinkeskustaluaika Perheasiain neuvottelukeskukseen.
Ajanvarakset ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032.

Fyysistä etäisyyttä, henkistä läheisyyttä
Kohtaamisten ja kokoontumisten sijaan pidämme yhteyttä, rukoilemme yhdessä ja löydämme lohtua toisten seurasta sosiaalisessa mediassa.
Seurakunnan Facebooksivuilla, Instagram-tileilla ja YouTube-kanavalla julkaistaan videoita, kirjoituksia, kuvia, tiedotteita ja uutisia joka päivä.
Jos et käytä sosiaalista mediaa, voit katsella videoita ja lukea uutisia ja juttuja seurakunnan kotisivuilla savonlinnanseurakunta.fi
Facebook.com/savonlinnansrk
Facebook.com/enonkosken-kappeliseurakunta
Facebook.com/kerimaenkappeli
Facebook.com/punkaharjun-kappeliseurakunta
Facebook.com/rantasalmenkappeliseurakunta
Facebook.com/savonrannankirkkopiiri

Lapset
Facebook.com/
savonlinnan-seurakunnanlapsi-ja-perhetyö
Videoita, askarteluohjeita,
ajanvietettä ja puuhavinkkejä lapsille.

Savonlinnan seurakunta: savonlinnanseurakunta
Kerimäen kappeliseurakunta: kirkko_kerimaella
Rantasalmen kappeliseurakunta: rantasalmenkappelilseurakunta
Nuoret: savonlinnannuorisrk

Kouluikäiset
Facebook.com/savonlinnansrkvarkkarit
Sisältöä sekä lapsille että vanhemmille.
eV-arkki tiistaisin klo 18 (fb-live)
Lisätietoa:
0447768014
0447768018

Youtube.com

Nuoret
instagram: savonlinnanuorisrk
Päivän aloitus päivittäin klo 9 Instassa.
Nuortenillat pe klo 17 Zoomissa
(Linkki perjantaisin instassa tai nuorisotyönohjaajilta.)
Seurakunnan nuorten WhatsApp-ryhmä
Ota yhteyttä nuorisotyönohjaajaan, niin pääset mukaan.
Ryhmässä sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista
viikkohaasteista hartaushetkiin.
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4

Hiljaisen viikon rukousmatka y

Tänä vuonna hiljaisen viikon raamatuntekstit pysäyttävät eri tavoin kuin ennen. Ihmiskuntaa on kohdannut suuri katastro
vaikeuksista. Tänäkin vuonna Jeesuksen kärsimystie vie pettymyksen, syyttelyn, epäonnistumisen ja epätoivon jälkee
aamun jälkeen. Tämän aineiston avulla voit meditoida hiljaisen viikon tekstejä ja soveltaa niitä omaan elämään. Matka
päivään. Jokaiselle päivälle on oma mietiskelyteksti ja teksti Raamatusta. Tuomiokirkossa ja Rantasalmen kirkossa järjest
voi kuunnella nettiradiosta osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi. Kaikki tilaisuudet järjestetää koronaviruksesta johtuvan
Tuomiokirkon kiirastorstain ja 1. pääsiäispäivän jumalanpalvelukset ovat ku

Sunnuntai 5.4.

Palmusunnunta
Kunnian kuninkaan
alennustie
Jeesus sai elää lämpimän hetken ennen kärsimystiensä
alkua. Hän oli ystäviensä seurassa ja nautti Martan ihanista ruuista. Maria voiteli hänen jalkansa kallisarvoisella öljyllä ja kuivasi jalat hiuksillaan. Ystävien rakkaus
ympäröi hänet. Myös kavaltaja oli läsnä.

Tiistai 7.4.

Jeesus tutkittavana
Juutalaiset halusivat viettää omaa juhlaansa, mutta
Jeesus pilasi heidän tunnelmansa. Hänestä oli
päästävä eroon. Omia käsiä he eivät kuitenkaan
halunneet liata: muut saivat hoitaa hankalat tapaukset.
He ajattelivat, että pysyvät puhtaina ja hyvinä ihmisinä. Pilates ei löytänyt vikaa Jeesuksesta, mutta
omat halusivat päästää vapaaksi mieluummin rosvon.

Joh. 12: 1-8.

Joh. 18: 28-40.

Tänään muistelen hetkiä, jolloin olen ollut
kiitollinen ystävistä. Ajattelen rakkauden
ja huolenpidon hetkiä.

Tänään muistelen sitä, kun minua on syytetty ilman syytä. Kysyn itseltäni, miten
usein itse olen kiusannut. Miten usein olen
halunnut vaientaa omantunnon äänen?
Miten usein olen osallistunut heikon pilkkaamiseen - ja jopa nauttinut siitä? Olenko
joskus ollut Barabbaan osassa ja päässyt
vailla omaa ansiota syytteistä vapaaksi.

Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Tuomiokirkosta. Oittiinen, Rask, Padatsu. Kirkko on jumalanpalveluksen jälkeen
avoinna 2 h ajan. Pidä min. 2 m väli muihin.
Pienissäkin flunssaoireissa jäätävä kotiin
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Rantasalmen
kirkosta, Leppäniemi, Leppänen, Siekkinen.
Klo 14 Aakkosvirsivartti: Äreä. Kanttori
Katariina Kokkonen laulattaa virsiä
aiheena Äreä.

Maanantai 6.4.

Jeesus Getsemanessa
Jeesus tiesi, että hänen kutsumuksensa viimeinen askel oli lähellä. Edessä oli epäinhimillinen kärsimystie.
Yksi hänen omistaan kavaltaisi hänet. Ystävät nousivat
puolustamaan häntä, mutta pian he kaikkosivat - ja
ennen kuin kukko ehti laulaa, jopa rakkain opetuslapsi
oli kieltänyt hänet.
Joh. 18: 1-27.
Tänään muistelen sitä, kun olen pelännyt tulevaa ja jäänyt läheisteni tukea vaille. Muistan,
miltä tuntuu tulla ystävän pettämäksi. Kysyn
itseltäni, miten monesti olen itse pettänyt rakkaani ja kääntänyt selkäni minuun luottavalle.
Klo 18 Hiljaisen viikon ahtisaarna Tuomiokirkosta. Luukkanen, Kokkonen.

Klo 18 Hiljaisen viikon ahtisaarna Tuomiokirkosta. Juntunen, Raassina.

Torstai 9

Kiirastorst

Jeesus tiesi, että on hyvästien a
lastensa kanssa viimeistä ateria
jalkansa. Yksi hänen lähimmistä
Joh. 13: 1-15.

Tänään muistan kipeim
Yhteinen aika meni lii
keskittyä tähän hetke
sesta tekee liian kipeää
samaistunko Juudaks
rakkaimpani halpaan

Klo 17-18 Kerimäen
hiljaista rukousta var
ovesta. Pidä min. 2 m
flunssaoireissa jäätävä
Klo 18 Kiirastorstain
Tuomiokirkosta. Junt
linen.
Klo 19 Kiirastorstain
Rantasalmen kirkost
nen, Rissanen, Padats

Keskiviikko 8.4.
Jeesus tuomitaan

Jeesuksen päähän painettiin orjantappurakruunu.
Häntä pahoinpideltiin ja pilkattiin. Pilatus ei yhäkään löytänyt vikaa hänestä, mutta oma kansa huusi:
ristiinnaulitse!
Lue Joh. 19: 1-16.

Tänään muistan, kun minua on pilkattu ja
olen tullut omieni häpäisemäksi. Tänään
kysyn itseltäni, olenko tehnyt toisen ihmisen tuskasta viihdettä. Olenko hurrannut
muiden mukana? Olenko itse yllyttänyt
kiusaamaan?
Klo 18 Hiljaisen viikon musiikkia Tuomiokirkosta. Kokkonen, Malinen, Padatsu.

Perjantai 1

Pitkäperjan
Jumalan kar

Itse ristiään kantaen Jeesus kulk
hänen vierellään olivat ryövärit
ja moni muu rakas. Ilma oli sak
Jeesus antoi henkensä meidän
oli täytetty.
Joh. 19: 16-30.

Mitkä ovat olleet eläm
Miten olen jaksanut
katsonut voimattoma
tä? Vai olenko ollut k
arpaa kärsivän vaatte
toisten kärsimyksestä

Klo 10 Pitkäperjanta
Tuomiokirkosta. Tykk
Klo 10 Pitkäperjanta
Rantasalmen kirkosta.
Rissanen, Malinen.
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Lue Raamattua
Mietiskele
Kuuntele lähetystä nettiradiosta tai Järviradiosta

Lauantai 11.4.
Jeesus haudassa

Tämä on kaiken loppu. Jeesus on haudassa.
Matt. 27: 62-66.

Tänään muistan ensimmäisiä päiviä suuren
surun jälkeen. Vielä en ymmärrä, mitä on
tapahtunut, enkä pysty näkemään seuraavaa
askelta.

Sunnuntai 12.4.

Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut
Varhain aamulla murheen murtamat naiset menivät Jeesuksen haudalle. Hän ei ole täällä! He veivät sanan Jeesuksen rakkaimmalle opetuslapselle ja Pietarille. Rakkain oli peloissaan, mutta Pietari astui rohkeasti sisään.
Jeesusta ei löytynyt. He olivat täynnä hämmennystä.
Joh. 20: 1-10.

10.4.

Tänään mietin elämäni yllättäviä toivon pilkahduksia. Niitä hetkiä kun epätoivo kääntyy
toivoksi ja totaaliseen pimeyteen loistaa valoa.

ki kohti Golgataa. Siellä
ja ristin juurella itki äiti
keana surusta ja kivusta.
puolestamme. Tehtävä

Klo 10 Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
Tuomiokirkosta. Rahikainen, Malinen,
Padatsu, Raassina. Kirkko on jumalanpalveluksen jälkeen avoinna 2 h ajan.Pidä min.
2 m väli muihin. Pienissäkin flunssaoireissa
jäätävä kotiin
Klo 10 Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus
Rantasalmen kirkosta. Leppänen, Leppäniemi, Rissanen, Siekkinen.

ntai
ritsa

mäni raskaimmat hetket?
kantaa ristini? Olenko
ana rakkaani kärsimyskuin sotilas, joka heittää
eista? Olenko hyötynyt
ä?

ain sanajumalanpalvelus
kyläinen, Pykäläinen.
ain sanajumalanpalvelus
. Leppäniemi, Leppänen,

Maanantai 13.4.

Toinen pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Murheen murtama Maria oli Jeesuksen haudalla ja itki.
Hän oli surun murtama ja vielä suuremmaksi hänen
surunsa teki se, että hänen rakkaansa ruumis oli viety
pois. Sitten hän huomasi haudassa enkelin. Kun Maria
käänsi katseensa, hän näki opettajansa. Kaikki oli
ihmeellistä, mutta valo ja toivo oli jälleen elämässä.
Joh. 20: 11-18.
Tänään mietin hetkiä, jolloin olen saanut
kohdata uudelleen hänet, jonka luulin
menettäneeni. Tänään muistan myös,
mitä toivon sanoma ylösnousseesta
Kristuksesta minulle merkitsee.
Klo 10 Pääsiäismaanantain sanajumalanpalvelus Tuomiokirkosta. Oittinen, Raassina.

Rukous
Taivaallinen Isämme, sinä olet tehnyt meistä
sovinnon ja ylösnousemuksen perillisiä.
Anna meidän riemuita
Kristuksen täyttämän työn
siunauksesta ja levätä turvallisesti sen varassa.
Vapahtaja on kulkenut ristin tien,
kärsimyksestä on kadonnut epätoivo ja
elämään on tullut valo.
Pelastuksemme pääsiäinen on tullut,
ja sinun salaisuutesi ovat avautuneet.
Puhdista syyllisten sydämet, paranna sairaat,
lohduta masentuneita ja anna pääsiäisen
toivo sinne, missä itketään kuoleman iskuja.
Sinun rakkautesi voittoon on kätketty
maailman elämä.
Kristus on ylösnoussut ja
taivaan portit ovat avoinna.
Anna meille rohkeutta ja kärsivällisyyttä
odottaa täyttymyksesi päivää.
Uudista meidät Pyhällä Hengelläsi ja lähetä
meidät palvelemaan lähimmäisiämme.
Johdata meitä matkalla kohti sitä päivää,
jolloin luot kaiken uudeksi.
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Lukemista pääsiäiseksi:

Maailmanhistorian käännekohta
Nykyajan länsimaisessa kulttuurissa elää vahvana muutamia perustavia uskomuksia. Eräs niistä on se, että maailma muuttui ratkaisevalla tavalla, kun tiede keksittiin. Silloin ihmiskunnan lapsuusaika loppui ja astuimme vastuulliseen ja järkevään aikuisuuteen. Tapahtui tieteellinen vallankumous.

Tiede uskontona
Tuo pitänee jossain mielessä paikkansa. Syvästi ongelmallisen
tuosta ajatuksesta tekee se, että monille tieteestä on tullut
uskonto: Tiede ratkaisee olennaiset ongelmat eikä muuta
totuutta ole kuin tieteellinen. Siksi tiede tuo pelastuksen.
Tällaista ajattelua on vaikkapa Tekniikan Maailman artikkelissa Tiede voi pelastaa meidät (18.3.2020): ”Kun musta
surma iski Eurooppaan 1300-luvulla, moni rukoili apua
korkeammilta voimilta. Rukoukset eivät auttaneet: musta surma tappoi puolet Euroopan väestöstä. - - 1900-luvun alussa espanjantauti riehui Euroopassa. Harvinaisen
tappava influenssa tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä.
Silloinkaan rukouksiin ei vastattu. - - Nyt kun maailmalla
leviävä koronavirus herättää pelkoja uudesta pandemiasta,
korkeampien voimien rukoilemisesta ei taaskaan ole apua.
On kuitenkin taho, joka voi auttaa: tiede. Kunpa osaisimme kunnioittaa tiedettä riittävästi.”
Ratkaiseva käännekohta
Tiedeusko on mustasukkainen Jumalalle; luultavasti siksi,
että maailmanhistoriaan mahtuu vain yksi ratkaiseva käänne. Tiedeuskon mukaan se oli tieteellinen vallankumous.
Se kumosi myös Jumalan.
Mutta ei se ratkaiseva käänne ollut tieteellinen vallankumous. Se oli ensimmäinen pääsiäinen, aamu, jolloin Kristus nousi kuolleista. Silloin maailma muuttui perustavalla
tavalla.
On maailma toki muuttunut muulloinkin, esimerkiksi
juuri tieteen ansiosta. Ja muuttuuhan se parhaillaan, tiedonsiirron ja tietoverkkojen vuoksi. Ne eivät kuitenkaan ole se
olennainen käänne. Olennainen käänne oli ensimmäinen
pääsiäinen. Silloin tapahtui ihmiselämän kannalta perustavanlaatuinen hyvä muutos: Luojamme osoitti, että hän on
olemassa ja välittää sekä ihmiskunnasta että ihmisyksilöstä.
Kristuksen ylösnousemuksen takia ihmisen on mahdollista
päästä yhteyteen Luojansa kanssa. Se mullisti yksilön lisäksi
koko ihmiskunnan olemisen edellytykset.
Turhuuksien turhuus!
Jo ennen Kristuksen ylösnousemusta maailmassa oli merkkejä siitä, että Luoja on olemassa. Ne eivät kuitenkaan riittäneet viemään ketään Jumalan yhteyteen. Siksi Saarnaaja,

Vanhan testamentin viisain ihminen, kuvaa elämää näin:
”Turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta! Mitä hyötyä
on ihmiselle kaikesta vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa
itseänsä auringon alla? Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee,
mutta maa pysyy iäti. Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja
kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee. Tuuli menee
etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja
samalle kierrollensa tuuli palajaa. - - Kaikki tyynni itseänsä
väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata.”
Tieteellinen vallankumous ei tuonut elämän tarkoitusta.
Se antoi kyllä ihmiskunnalle aiempaa tehokkaampia keinoja etsiä elämän tarkoitusta aineellisesta hyvinvoinnista.
Mutta ei elämän jano sillä tyydyty. Sen havaitsi jo Saarnaaja. Hän kokeili kaikkea: musiikkia, seksiä, rakentamista,
puutarhanhoitoa, rikastumista, päihteitä, opiskelua. Silti:
”Turhuuksien turhuus!”
Meidät erottaa Saarnaajasta se, että hänen aikanaan aineellisen hyvinvoinnin haalinta oli mahdollista niin harvoille, että se ei ekosysteemiä hirmuisesti rasittanut. Me taas
elämme aikana, jolloin tiede on tehnyt ihmiskunnasta niin
voimakkaan, että elämän merkityksen etsiminen aineellisesta
hyvinvoinnista on tuhoamassa maapallon.
Muutakin eroa on. Me elämme ensimmäisen pääsiäisen
jälkeistä aikaa! Tilanteemme on ratkaisevasti parempi kuin
Saarnaajan, joka eli aikana, jolloin maailma ei vielä ollut
pääsiäisen muuttama.
Miten pääsiäinen muutti maailman?
Mysteeriä on vaikea selittää, mutta voihan sitä yrittää:
1) Jeesus ristiinnaulittiin. Se oli kaikkein halveksituimmille
orjille varattu rangaistus. Mutta ylösnousemus osoitti, että
tuo hakattu, nöyryytetty, kärsivä ja kuoleva ihminen tosiaan
oli se, mikä sanoi olevansa: Jumalan Poika. Se muutti maailman; se osoitti, että kaikkein kurjimmallakin ihmisellä on
suuri arvo, niin suuri, että Jumala on samaistunut häneen
ja kuollut hänen kuolemansa. Sen johdosta ihmiskunta
alkoi vähitellen tajuta, mitä tarkoittaa ihmisarvo ja mihin
se perustuu. Nykyisin ihmisarvon perusta on aika pitkälti unohdettu tai hylätty, mutta silti yhteiskunnat edelleen
huolehtivat kaikkein heikoimmista, niin kuin tässä meitä
kohdanneessa koettelemuksessakin.

Ennen Jeesuksen ylösnousemusta sellainen olisi ollut käsittämätöntä.
2) Vaeltaessaan maan päällä Jeesus sanoi, että hänen tulee
kärsiä ja kuolla. Hän ”antaisi henkensä lunnaiksi monien
edestä”. Pääsiäinen osoitti, että tuo ei ollut turhaa puhetta.
Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala osoitti, että ristillä
tosiaan annettiin syntiuhri ihmiskunnan puolesta. Väärät
teot, puheet ja ajatukset saa Jumalalta anteeksi, kun niin
pyytää Jeesukseen vedoten.
Sana ”pääsiäinen” tulee pääsemisestä. Pääsiäisen takia ihmisen on mahdollista päästä syyllisyydestä Jumalan edessä.
Sekin on ratkaiseva maailmanhistoriallinen muutos. Ennen
pääsiäistä tai ilman sitä uskonto on turhaa yritystä lepyttää
jumaluutta. Pääsiäisen takia sellaista ei tarvita. Itseään ei
tarvitse yrittää lunastaa. Toinen on sen tehnyt, Jumala itse,
omalla verellään. Hän tahtoo että pääsiäisen tuoma hyöty
otetaan vastaan lahjana.
3) Pääsiäisenä paljastui maailman syvämerkitys. Se on rakkaus, maailman luonut Rakkaus, joka uhrasi itsensä vihollistensa puolesta. Rakkaus ei jää abstraktiksi aatteeksi. Hän
tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja siksi ihmisen tavoitettavaksi,
meidän sielujemme ruuaksi. Jeesuksen takia ”turhuuksien
turhuus” ei enää ole maailman syvin totuus.
4) ”Kristus nousi kuolleista / kuolemalla kuoleman voitti”.
Hän ei ainoastaan kuollut meidän puolestamme vaan myös
nousi kuolleista meidän puolestamme. Jeesuksen ylösnousemuksen tuoma hyöty, kuoleman jälkeinen elämä, annetaan ihmiselle, kun hänet kastetaan. Kristittynä eläminen
on ennen kaikkea luottamista siihen, että tämä on totta.
Minunkin kohdallani, Jeesuksen takia.
Tieteellinen vallankumous on hyödyttänyt ihmiskuntaa.
Siksi, kiittäkäämme Jumalaa tieteestä! Hän on luonut ihmisen kuvakseen ja antanut meille järjen valon, jonka avulla
voimme ymmärtää luomakunnan rakennetta ja hallita sitä.
Paljon enemmän meitä on kuitenkin hyödyttänyt pääsiäinen. Sillä kerran meistä jokainen kuolee. Kuolemasta meitä
ei pelasta kukaan muu kuin Ylösnoussut. Siksi pääsiäinen
on kaiken mullistanut muutos.
Sammeli Juntunen

ELÄMÄNMENOT
KASTETUT

Auta
heikossa asemassa olevia
vaikeiden aikojen yli

Viikko 5 Vanamo Agafia Maame
Tsedua Botchwey (Pharju), Jaro Markku Mikael Sairanen (Kmäki), Anni Eveliina Toivanen Viikko 6 Essi Mirjam
Anneli Herranen Viikko 7 Sebastian
Samuel Turtiainen Viikko 8 Luca Alvar Koponen (Sranta), Inka Irene Ingrid
Korhonen, Peetu Aulis Juhani Mustonen Viikko 9 Mikael Onni Petteri
Mikkonen (Kmäki), Noel Oswald Ensio Mikkonen, Lauri Juhani Tanninen
(Rsalmi) Viikko 10 Pinja Aleksandra
Kuronen (Kmäki), Elias Antero Leppänen, Nuutti Voitto Samuli Peura (Ekoski), Nella Maria Pulkkinen (Kmäki),
Maiju Hannele Pärnänen, Miro Martti Artturi Sihvonen Viikko 11 Eemil
Kaarlo Petteri Naskali Viikko 12
Tuukka Topias Härkönen, Ellen Iitu
Elise Kettunen (Ekoski), Aatu Alpo

Antero Mutka
AVIOLIITTOON AIKOVAT

Viikko 7 Isabella Sofianna Vepsäläinen & Joonas Juhani Pajunen
Viikko 13 Viivi Leena Kristiina Kuusisto & Asko-Pekka Tolvanen (Rsalmi)

Savonlinnan seudulla on paljon ihmisiä, joilla varat eivät normaalitilanteessakaan riitä peruselintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia monet heikossa asemassa
olevat joutuvat entistäkin vaikeampaan tilanteeseen. Joukossa on
sekä lapsiperheitä, kahden aikuisen perheitä että yksin eläviä
kaikissa ikäryhmissä.
Seurakunnan diakoniatyö auttaa vaikeissa tilanteissa järjestäen tukea
ja lohdutusta heikosti toimeentuleville, ahdistuneille ja yksinäisille.
Seurakunnan avustusvarat eivät tule riittämään tilanteen pitkittyessä.
Siksi kutsumme kaikkia mukaan tukemaan heitä, jotka nyt
kipeimmin tarvitsevat apua jopa kaikkein välttämättömimpien
hankintojen tekemisessä. Seurakuntasi diakoniatyöntekijät ovat
valmiina välittämään apusi perille, sitä tarvitseville.
Savonlinnan seurakunta on perustanut tätä tarkoitusta varten
täsmäkeräyksen osoitteessa Kotimaanapu.fi. Lahjoittamalla autat
apua tarvitsevia jaksamaan ja selviytymään haastavien aikojen yli.

Sinulle,

KUOLLEET

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa
hädässä olevia ihmisiä Suomessa. Avun vievät perille
seurakuntien diakoniatyöntekijät.
Näin lahjoitat:
Mene osoitteeseen Kotimaanapu.fi
Valitse alueeksi Savonlinna
Lahjoituksen voi tehdä verkkomaksuna
Kiitos tuestasi!

joka et voi
osallistua hautajaisiin
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila rajoittaa siunaus- ja
muistotilaisuuksien järjestämistä niin, että läsnä voivat olla
vain vainajan lähimmät omaiset vaikka määrä ylittäisikin
yleisesti annetun kymmenen henkilön rajan. Rajaus tarkoittaa
sitä, että moni sureva joutuu jäämään pois hautajaisista.
Myös riskiryhmään kuuluva lähiomainen joutuu nyt vakavasti
harkitsemaan osallistumistaan. Hautajaisista pois jääminen
on raskas päätös, mutta poisnukkunutta lähestä voi muistaa
sanoin ja teoin myös kotona. Tärkeintä on, että päätöksestä
ei pidä kokea syyllisyyttä: teet sen itsesi ja muiden
suojelemiseksi.
Näistä ajatuksista ja teoista on lohtua, jos et pääse läheisesi
hautajaisiin:
Sytytä kynttilä
Myöhemmin haudalle, muualle haudattujen muistomerkille,
keittiön pöydälle. Valo tuo toivon.
Soita ja pura surua
Voit soittaa hautajaispapille, diakoniatyöntekijälle tai Kirkon
keskusteluavun palvelevaan puhelimeen (numero lehden sivulla 3). He ovat kaikki myös sinun suruasi varten.
Liity rukoukseen
Jumala, Isämme. Lahjoita läheiselleni ikuinen rauhasi rakkaan
Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Anna ikuisen valosi
loistaa hänelle. Anna iankaikkien elämä.
Jaa muistoja
Perheen kesken, ystäväpiirissä, somessa. Hyvä yhteiset
muistot luovat kiitollisuutta ikävän keskellä.

Viikko 5 Reino Olavi Kukkonen 90v
(Rsalmi), Liisa Annikki Meriläinen 90v,
Eeva Kyllikki Pitkonen 88v (Kmäki),
Rauni Sisko Kurki 86v (Rsalmi), Heikki Oskari Salminen 80v, Pentti Olavi
Käyhkö 73v, Sirpa Leena Hannele Turunen 65v, Jari Olavi Naukkarinen 54v
Viikko 6 Hilkka Kaarina Honkonen
91v, Elsa Tolvanen 91v, Toivo Veli
Korppi 90v (Ekoski), Eino Kalevi Vihavainen 85v, Seija Anita Latonummi 84v, Keijo Kalevi Kinnunen 83v
(Rsalmi), Kalevi Rämö 81v (Rsalmi),
Aino Kaarina Ketolainen 77v (Pharju) Viikko 7 Helka Kyllikki Nevander 96v, Ruth Elsa Sariola 96v, Aino
Makkonen 92v (Rsalmi), Maija Pauliina Loikkanen 91v (Rsalmi), Vieno Mirjam Heiskanen 88v, Anja Inkeri Hartikainen 85v (Rsalmi), Maire Sinikka
Mutikainen 85v (Sranta), Airi Hellevi
Pöllänen 84v (Kmäki), Pirkko Anna
Sinikka Laamanen 83v (Pharju), Hellä Kaarina Mälkiä 81v (Ekoski), Vesa
Olavi Hurskainen 77v, Heikki Sakari
Mäkäläinen 71v Viikko 8 Aimo Martti
Laukkanen 96v (Kmäki), Vieno Ester
Pesonen 94v (Ekoski), Eini Iiris Laukkanen 88v, Pertti Petteri Malinen 88v
(Kmäki), Milja Edla Kaarina Vilpponen
85v, Pirkko Tuulikki Ukkonen 85v,
Leena Päivikki Kärki 84v, Anja Aulikki
Kosunen 84v, Pertti Pekka Ihalainen
75v (Sranta), Mauri Martti Patrikainen
73v, Hannu Olavi Piirainen 71v, Ulla
Maija Nousiainen 65v (Sranta), Eino
Pekka Olavi Sairanen 61v, Jukka Petteri Neuvonen 56v Viikko 9 Sisko
Unelma Valkonen 90v (Rsalmi), Maila
Inkeri Muukkonen 88v, Taimi Anelma
Mononen 87v, Veijo Kalervo Neuvonen 86v (Kmäki), Väinö Veikko Huttunen 85v, Siiri Sanelma Kontio 82v,
Asko Kyösti Tapio Laukkanen 82v,
Ulla Helena Karjalainen 74v (Kmäki),
Markku Kalevi Puurtinen 66v Viikko 10 Martta Väisänen 98v (Rsalmi),
Aino Annikki Turtiainen 95 v (Kmäki), Aino Kyllikki Holma 94v, Helli
Kaarina Huoman 82v (Ekoski), Anita
Sisko Nikkilä 76v, Maire Anneli Ruotsalainen 73v (Rsalmi) Viikko 11 Irja
Elina Karhu 96v, Reino Aapeli Ihalainen 91v, Antero Juhana Lajunen 88v,
Osmo Tapio Ruuskanen 84v (Rsalmi),
Kalevi Ilmari Pernu 72v (Pharju), Heli
Maritta Loikkanen 63v (Kmäki), Tuija Anneli Karhu 59v (Rsalmi) Viikko
12 Sirkka Liisa Virnes 96v (Pharju),
Kaisu Makkonen 93v (Pharju), Erkki
Kalevi Mikkonen 89v, Hilma Puustinen 89v, Eelis Ilmari Kosonen 88v, Eila
Sisko Annikki Marttila 85v (Kmäki)
Viikko 13 Aune Emilia Mutikainen
95v, Irja Annikki Rinkinen 93v,Anna
Liisa Suikkanen 90v, Aino Esteri Silvennoinen 88v (Kmäki),Reino Kalevi
Levänen 85v,Jouko Pauli Kalevi Hirsikangas 81v,Esko Johannes Huopalainen 80v, Timo Tapio Liimatainen 67v
(Kmäki),Anitta Nykänen 64v, Ritva
Marita Kosonen 62v

Pääsiäispuuhaa lapsille
Askartele pupu
pajunkissoista

Pienet lapset rakastavat liimaamista
ja pajunkissojen nyppimistä irti oksista.
Tässä kädentyössä yhdistyvät molemmat.
1. Lähde retkelle lähiluontoon
2. Kerää pajunoksia
2. Nypi kissat irti
3. Leikkaa kartongista pupu.
Voit leikata pupun mallin irti tästä lehdestä.
4. Liimaa pajunkissat kartonkiin

ASKARTELE
KOKONAINEN
PUPUPERHE!

Sanasokkelo

Etsi nämä pääsiäiseen liittyvät sanat.
Pitkäperjantai
Mämmi
Virpomavitsa
Pasha
Tipu
Narsissi
Pajunkissa
Suklaamuna
Pupu
Rairuoho

aa e:
h
u
u
p
ä
Lisä pienimmill
perheen
Facebook.com/
savonlinnan-seurakunnan-lapsi-ja-perhetyö

LEIKKAA TÄSTÄ

Sanat löytyvät seuraavasti:
Ylhäältä alas
Alhaalta ylös

MITÄ MUITA
PÄÄSIÄISEEN
LIITTYVIÄ
SANOJA TIEDÄT?
KESKUSTELKAA
YHDESSÄ, MITÄ
NÄMÄ SANAT
MERKITSEVÄT

Vasemmalta oikealle
Oikealta vasemmalle

Pisteestä pisteeseen
Yhdistä pisteet 1-21
numerojärjestyksessä ja väritä kuva

Videoita, askarteluohjeita, ajanvietettä ja
puuhavinkkejä lapsille.

Haku 3–6 -vuotiaiden päiväkerhoon toimintakaudelle syksy-talvi 2020-21
Ilmoittautuminen 3-6 -vuotiaiden päiväkerhoihin kaudelle syksy-talvi 2020-21 käynnistyy normaaliaikataulussa.
Seurakunnassa seuraamme tarkasti valtiovallan, terveysviranomaisten ja kirkkohallituksen ohjeita ja suosituksia.
Mikäli toiminta joudutaan perumaan poikkeustilan takia, tiedotamme asiasta suoraan ilmoittautuneille
Päiväkerhossa liikutaan, leikitään, askarrellaan, luetaan, syödään eväät ja vietetään hartaushetki. Kerho on maksuton. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa,
2-3 h/kerta. Kerhoihin otetaan 31.7.2020 mennessä 3v täyttäneet. Kerhopaikat: Enonkoski, Kerimäki, Kellarpelto, Pihlajaniemi, Punkaharju,
Savonlinnan keskusta, Savonranta sekä Rantasalmi (erillinen ilm. toukokuussa). Kerhojen alkaminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.
Lisätiedot arkisin klo 9-15 p. 044 776 8021. Hakemukset käsitellään touko-kesäkuun aikana. Hae 8.5. mennessä savonlinnanseurakunta.fi/tule-mukaan

