
Jeesuksen veli Jaakob kirjoitti kirjeensä pienten seurakuntien jäsenille, joilla oli suuria haasteita elää 

ympäristön paineiden keskellä. Pakanallisessa maailmassa seurakuntalaisten työtoverit kunnioittivat 

normaalissa arjessaan monia jumalia. Samaa odotettiin luonnollisesti kristityiltä. Seurakunnan lasten paka-

nalliset toverit olivat arjen tilan-

teissa johtamassa kristittyjä lapsia 

sopimattomiin asioihin. Jaakob 

tiesi nämä valtavat ajan haasteet ja 

kirjoitti rohkeasti: Sentähden 

pankaa pois kaikki saastaisuus ja 

kaikkinainen pahuus ja ottakaa 

hiljaisuudella vastaan sana, joka 

on teihin istutettu ja joka voi teidän 

sielunne pelastaa. (Jaak. 1:21). 

Kristityt olivat yksinkertaisesti 

erilaisia. Heidän kuului pysyä 

erossa epäjumalanpalveluksesta. Ei 

tullut ottaa osaa pakanallisille 

juhla-aterioille, joissa usein harjoitettiin siveettömyyttä. Tuli arvostaa orjiakin Jumalan luomina ihmisinä 

eikä kohdella heitä eläiminä. Kristittyjen piti ahkerasti ottaa vastaan evankeliumin sanaa; miettiä, keskus-

tella ja rukoilla.

          Peiliin katsomisen paikka

Meidän ajassamme haasteet ovat monelta osin samanlaisia. Valtava informaation tulva kuitenkin tekee 

sen, ettemme oikein missään pääse pakoon uuden pakanuuden vaikutuksilta. Lisäksi televisiosta ja netistä 

tulevat kuvat eivät välittömästi laita meitä ratkaisun eteen sen suhteen, että hyväksynkö asiat joita näen. 

Voin ajatella, etten hyväksy television sarjojen kiroilua, mutta tarpeeksi kauan katsottuani, olenkin jo tottu-

nut siihen. Meidän onkin oltava hyvin tietoisia median käyttäjiä. Tähän voisi auttaa se kuva, jonka Jaakob 

seuraavaksi esittää.

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä 

sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee 

itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. (Jaak. 1:22-24). Jaakobin mukaan Jumalan sana ja 
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siinä oleva Jeesus ovat kuin peili. Kun katsomme tähän peiliin, tiedämme keitä olemme. Olemme kristittyjä. 

Kun katsomme ruudulta muita kuvia, meidän on hyvin tietoisesti aina kysyttävä itseltämme, näimmekö 

saman kuvan kuin sanassa. Meidän on yhä uudelleen sanottava itsellemme ja lapsillemme, mikä ohjelmassa 

ei ollut kristillistä. Jos emme tee tätä tietoisesti, unohdamme helposti keitä olemme ja muutumme toisenlai-

sen kuvan kaltaiseksi. Monissa herätysliikkeissä on mietitty, miksi perheiden lapset eivät säilytä uskoaan 

aikuisuuteen asti. Tässä ajassa haaste tulee entistä polttavammaksi, kun yhä pienempi osa ystävistä on 

kristittyjä.

        Katse Sanaan

Edelleen Jaakobin neuvosta viisastuen, voimme laittaa peilejä sinne tänne, jotta minä ja lapseni muistaisim-

me keitä olemme. Kun minulla on seurakunta ja kristittyjä ystäviä, se auttaa muistamisessa. Messussa 

käynti on suuri muistin virkistäjä, samoin Raamatun lukeminen ja rukous. Syntejä anteeksi pyytäessäni sekä 

Jumalan että niiden edessä, joita kohtaan olen rikkonut, muistutan itseäni, etten halua muuttua syntieni 

kaltaiseksi. Kun näin teen, katson sanan peiliin, ja harjoittelen sen muistamista, kuka minä Kristuksessa 

olen.

Tämä auttaa ajan haasteiden keskellä, mutta myös kristillisten oppien moninaisuuden keskellä. Kun kuulen 

kotiseurakunnassani opetusta, saan painaa sen mieleeni ja sen pohjalta arvioida muuta kristillistä opetusta. 

Voin torjua yksinkertaisen katekismuksen opin pohjalta vaikkapa lopunajalliset spekulaatiot, vaatimukset 

toisesta henkikasteesta, tuntemuksien ja ihmeiden metsästämisen ja niin edelleen. Näen selvästi, jos ja kun 

toiset kristityt opettavat ristiriitaisesti katekismuksen kanssa. En mene paikasta toiseen ja nyökytä jokaiselle 

opille, vaan tiedän, kuka minä luterilaisena olen. En ihastele jokaista uutta tv-evankelistaa ja profeettaa, 

vaan muistan sen armon sanan, jota olen jatkuvasti kuullut ja osaan torjua väärät lakihenkiset vaatimukset.

Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja 

pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen 

tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. (Jaak. 1:25). Katso 

siis yhdessä seurakuntasi kanssa täydelliseen Jumalan tooraan 

eli opetukseen ja pysy siinä, muista tätä vapauden oppia ja elä 

evankeliumissa, sillä siinä olet autuas.
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Tulojen  (sis. kannatus ja kolehti) osalta olemme 1.1.-31.5.2017 välisenä 

aikana 3200 euroa miinuksella talousarvioon verrattuna, kun vuonna 2016 

vastaavana aikana vajausta oli n. 2000 euroa. Toukokuun loppuun mennessä 

tulojen ja menojen erotus osoittaa 2586 euroa miinusta.  Yhteensä vajausta on 

kertynyt 168 euroa 19 jäsentä kohden  ja  34 euroa/jäsen kuukautta kohden.

Budjettiin suhteutettuna seurakunnan menot ovat olleet n. 600 euroa arvioitua pienemmät kuluvana vuonna. 

Kaikkiaan olemme pysyneet suunnilleen v. 2016 tasolla menoissamme, joista palkka on suurin menoerä.  

Kesäaika on  ollut odotetusti tulojen kannalta heikkoa aikaa, vaikka menot juoksevatkin joka kuukausi.

Meillä on lupa turvata Isäämme taloustilanteessa. Hän voi ohjata meitä seura-

kuntana käyttämään varojamme mahdollisuuksiemme mukaan Rovaniemen 

hengellisen työn hyväksi. Saakoon esirukouksemme aiheen puolesta jatkua kestä-

vänä myös jatkossa.

 Kaisa Pöyhtäri
Srk:n talousvastaava

Juhannuksen jälkeen Lähetyshiippakunnan seurakunnissa toiminta hiipuu monin 

tavoin. Monissa seurakunnissa pidetään vähemmän jumalanpalveluksia ja suurimmas-

sa osassa seurakuntia messuvieraiden lukumäärä pienenee kesän aikana. Seurakunta-

laiset lomailevat ja mökkeilevät ja samoin tekevät myös pastorimme, hyvä niin.

Toiminnan supistuminen johtaa luontaisesti myös kolehtitulojen pienenemiseen 

kesäkuukausien aikana. Tämä on odotettavaa, koska jumalanpalveluksia on vähem-

män ja niissä käy pienempi määrä ihmisiä. Seurakuntien kulut eivät kuitenkaan 

pienene, itseasiassa ne jopa kasvavat. Pastorin lomaillessa monin paikoin hänen 

sijaisenaan toimii toinen pastori ja tästä voi aiheutua lisäkuluja. Lisäksi työnteki-

jöille maksetaan lomarahat kesällä. Kesäaikana muut kulut supistuvat kuitenkin 

sen verran, ettei aivan puhuta yhden ylimääräisen kuukauden menoja vastaavasta 

noususta.

Toivomme, että pohtisit mahdollisuutta osallistua ylimääräisellä lahjalla seura-

kuntasi kulujen kattamiseen myös kesäkuukausien osalta. Paras kesälahja 

seurakunnallesi on tietenkin se, että osallistut toimintaan mahdollisuuksiesi 

mukaan. Jos et pääse oman seurakunnan jumalanpalvelukseen, niin vieraile 

sisarseurakunnassa. Samoin voit muistaa seurakuntaa normaalisti kolehdissa 

ja tilisiirroilla.

   

Tiliyhteys : FI59 1023 3000 2354 52, Stefanoksen srk:n kannatusviite: 8688

Siunattuja kesäpäiviä!

Kutsu seurakunnan kesätaloustalkoisiin
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