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Vertaapa toisiinsa kahta lausetta: “Minä ostin juuri 

kaupasta uutta suklaalaatua”, ja “Minä ostin juuri kaupasta 

uutta suklaalaatua sinulle.” Yksi sana muuttaa sisällön 

kokonaan. Tämä pieni sana avaa meille myös kristinuskon 

ytimen. Sillä kristillisyydessä ei ole kyse vain informaati-

osta: Jeesus kuoli ja nousi kuolleista. Kyse on lahjasta: 

Hän teki sen sinun hyväksesi.

Edellä sanottu ei tarkoita sitä, että kristillinen usko olisi 

vain minun ja Jeesuksen välinen juttu, ikään kuin Jeesuk-

sen työ ei koskisi koko luomakuntaa. Mutta koska sinä 

kuulut koko maailmaan, jonka edestä Jeesus on antanut 

itsensä, niin tämä Jumalan lahja koskee myös sinua.

On kuitenkin huomattava, että jo Jumalan hyvä laki sisäl-

tää tämän pienen sanan “sinulle”. Jumalan käskyjen 

yleisin käyttö on joskus sanottu olevan tämä: “Jumalan käskyt ovat tarkoitetut noille muille. Voi kunpa 

muut kuin minä, kuulisivat Jumalan lain. Kunpa ihmiset tulisivat kirkkoon ja kuulisivat, mitä Jumala 

heille käskee.” Tietysti käskyt ovat tarkoitetut kaikille. Mutta kun me kuulemme Jumalan lain, on ensin 

kuultava, että tämä koskee minua: Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole 

sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. (5. Moos. 30:11). Kun juuri minä huomaan, että Jumalan 

käskyt ovat annettu minulle, mutta minä en ole niitä pitänyt, on minun yhdessä Jesajan kanssa sanotta-

va: “Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet.” (vrt. Jes. 6:5). Eikä vain saastaiset 

huulet, vaan myös kädet, jalat, korvat, silmät ja sydän.

Raamatun aikana oli joitakin ihmisryhmiä, joita lain rikkomisen tähden, pidettiin pelastukseen mah-

dottomina. Eräs tällainen ryhmä olivat paimenet. He olivat kertakaikkiaan saastaisia ja mahdottomia. 

Juuri siksi heille pitääkin ensin julistaa tämä: “sinulle, teille.” Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on 

Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja 

seimessä makaamassa. (Luuk. 2:10–12).

Kun Raamattuansa lukeva kristitty alkaa tätä oikein miettiä, saattaa kuitenkin mieltä jäädä kaiherta-
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maan kysymys: Onko tämä suuri ilo sitten todella minullekin. Kuoliko Jeesus kuitenkaan minun syntie-

ni tähden. Tai vaikka kuolikin, niin miten uskaltaisin tämän uskoa. Niinpä Jeesus lähetti omansa julista-

maan juuri tätä “sinulle” -viestiä. Ylösnoussut Jeesus puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Otta-

kaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidä-

tätte, niille ne ovat pidätetyt." (Joh. 20:22-23). Niinpä aina messun alussa pastori Jeesuksen käskystä 

julistaa ja näin itseasiassa Jeesus on se, joka julistaa: “… päästän sinut kaikista sinun synneistäsi Isän ja 

Pojan Pyhän Hengen nimeen.”

Heikko sydän voi joskus tätäkin epäillä. Sillä uskomatontahan se onkin, että tämä todella on minulle. 

Jumalan apu on kuitenkin runsas. Sillä epäilevä sydän voi hakeutua ehtoollispöytään, ja hän voi käyttää 

yksityisen ripin lahjaa. Jeesus nimittäin sanoi ehtoollista asettaessaan: “Ottakaa ja juokaa tästä, te 

kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteek-

siantamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte…” Ehtoollispöydässä Jeesuksen ruumis ja veri yhtyvät 

sinuun. Epäilykselle ei jää mitään tilaa, sillä Jeesuksen ja sinun väliisi ei jää minkään laista etäisyyttä. 

Samaan tapaan voimme sanoa yksityisestä ripistä. Kun tunnustat nimenomaisen synnin, ja kun pastori 

asettaa kätensä päällesi, ei voida ajatella, että ehkä synninpäästö oli jollekin muulle. Ei ole ketään 

muuta. Ei ole mitään, joka voisi tulla sinun ja synneistäpäästön 

väliin.

Niinpä saat Jeesuksen omana ottaa vastaan juuri sinulle tarkoite-

tun voiton paholaisen kiusauksista ja synnin syytöksistä. Voit 

psalmin kirjoittaja Daavidin kanssa iloita: Minä ylistän sinua, 

Herra, sillä sinä pelastit minut (Ps. 30:1).

 Kaisa Pöyhtäri 
srk:n talousvastaava
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Kannatustilillemme on maksuja tammi-toukokuun aikana tullut 8614 

€, mikä on noin 400 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kolehtituloja 

oli puolestaan kertynyt 4383 euroa,  joten tältä osin vajetta on n. 2100 

euroa viime vuoteen verraten.  Yhteensä tulomme olivat toukokuun 

lopulla 12 997 €  (v. 2018  14 697 €) eli  kaikkiaan vajausta on viime 

vuoteen nähden  1700 euroa.

Menomme ovat olleet pienemmät kuin vuonna 2018, yhteensä 15 054 €.  

Menoja vastaavana aikana oli  viime vuonna 16036 €.  Kuluvana vuonna seura-

kunnallemme on kertynyt tulovajetta viiden kuukauden aikana -2056 € (v. -18  

-1342 €). Mainittujen lukujen pohjalta saamme jatkaa yhteistä taloustyötämme 

hengellisen työn rakentamiseksi täällä Rovaniemellä. Jumala meitä tässä varjel-

koon myös kuluvana kesäkautena.



Esirukouspyynnöt:
-seurakunnan rakentuminen
Rovaniemellä, Sodankylässä,
Meri-Lapissa & Utsjoella
-lähetystyö Suomessa ja
maailmalla

-seurakuntien talous
-turvapaikkaa hakevat kristityt
-varhaisnuorten toiminta ja
pyhäkoulutyö 
-seurakuntien pastorit perheineen
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Kesällä juhannuksen jälkeen Lähetyshiippakunnan seurakunnissa toiminta hiipuu monin tavoin. 

Monissa seurakunnissa pidetään vähemmän jumalanpalveluksia ja suurimmassa osassa seurakuntia 

messuvieraiden lukumäärä pienenee kesän aikana. Seurakuntalaiset 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 vähemmän ja niissä käy pienempi määrä 

ihmisiä. Tämä ilmiö on ollut nähtävissä vuosittain. Seurakuntasi tulot siis supistuvat kesällä, mutta 

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

sijaisenaan toimii toinen pastori ja tästä voi aiheutua lisäkuluja. Lisäksi työntekijöille maksetaan 

lomarahat kesällä. Kesällä muut kulut supistuvat kuitenkin sen verran, ettei aivan puhuta yhden 

ylimääräisen kuukauden menoja vastaavasta noususta.

Seurakuntien tulot ovat viime vuosina kasvaneet tasaisesti, mutta menot ovat kasvaneet samassa 

suhteessa. Menot ovat pysyneet tuloja suurempina ja perinteisesti suurin ero muodostuu juuri kesällä. 

Tätä eroa voisimme yhdessä pyrkiä kaventamaan. Toivommekin, että pohtisit mahdollisuutta osallis-

tua ylimääräisellä lahjalla seurakuntasi kulujen kattamiseen myös kesäkuukausien osalta. Tätä 

tarkoitusta varten oheisesta kirjeestämme löytyy perinteisten tilisiirtotietojen ohella myös ohjeet 

mobiililahoituksen tekemiseen, jotta seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus 

valita haluamansa tapa ja muoto tukemiseen.

Taloudellisen kannatuksen kohdalla on kuitenkin  hyvä muistaa, että seura-

kuntalaisten mahdollisuus antaa on aina kovin yksilöllinen. Tärkeintä on, 

että osallistumme jokainen kestävällä ja itsellemme mahdollisella tavalla 

oman seurakuntamme rakentamiseen myös taloudellisesti.

Kesälahja seurakunnallesi

Toivotamme siunausta kesääsi!
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1. Lataa ja avaa MobilePay -sovellus puhelimellasi

2. Etsi seurakunnan tai muun kohteen MobilePay-

maksutarra, josta löytyy QR-koodi tai myyntipaikan numero

(tarjolla mm. Stefanoksen lut. srk:n messutilan esitepöydällä)

3. Syötä haluamasi summa

4. a) Klikkaa MAKSA ja lue QR-koodi tai

    b) klikkaa VASTAANOTTAJA ja syötä numerosarja

5. Tarkista tiedot ruudulta ja vahvista maksu kohdasta

LÄHETÄ RAHAA.

Usein käytettyjä mobiilimaksuja varten voit myös 

tallettaa haluamasi lyhytnumeron puhelimen 

osoitekirjaan puhelinnumerona. Tällöin voit tehdä 

lahjoituksen klikkaamalla VASTAANOTTAJA ja 

aloittamalla kirjoittamaan  yhteystiedoissasi 

tallennettuna olevan myyntipaikan nimeä, jolloin 

puhelin etsii ja täydentää yhteystiedoistasi oikean 

vastaanottajan numeron. 

MobilePay -maksupaikkamme ovat rekisteröity 

MobilePay:ssä rahankeräyslupaehtojen mukai-

seen varainkeruuseen. Niitä ei siis voi käyttää 

muuhun maksuliikenteeseen, kuten kirjamyyntiin 

tai leirimaksuihin. Rahankeräys tapahtuu, kuten 

muukin talous, Suomen Luther-säätön kautta. 

Rahankeräyslupatiedot ovat saatavilla osoitteessa 

www.lhpk.�/kannatus/rahankerayslupa.

 

   Voit tukea seurakuntaasi ja Lhpk:n työtä nyt myös MobilePay- mobiilimaksulla.

Ohje MobilePay -lahjoittamiseen
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