
uutiskirje 3/2020 kesäkuu

1

JOHANNES KASTAJA JA JUMALAN ARMO

Juhannuksen evankeliumi (Luuk. 1:57–66) kuvaa Johan-

nes kastajan syntymää ja ympärileikkauksen juhlaa 

kahdeksantena päivänä. Johanneksen isälle Sakariaalle 

päivä oli varmasti iloinen, mutta siihen sisältyi synkempi-

kin puoli. Ympärileikkaus oli liiton merkki, ja Sakarias itse 

joutui pohtimaan, oliko hän ehkä rikkonut liiton. Pappi-

Sakarias oli nimittäin ollut temppelissä suorittamassa 

todella harvinaista kunniatehtävää: suitsutusuhria. Tuolla 

hetkellä Sakariaalle oli ilmestynyt Herran enkeli, joka 

ilmoitti syntyvästä lapsesta, messiaan edelläkulkijasta. 

Mutta mitä teki tämä Israelin kansan pappi suuren ilouuti-

sen keskellä? Mitä teki mies, joka oli kymmeniä vuosia 

opettanut kansaa tuntemaan Jumalaansa? Mitä teki Sakari-

as, joka oli lukemattomia kertoja Raamatusta lukenut, että 

pian tulisi lupausten messias ja tienraivaaja kulkisi hänen 

edellään. Sakarias ei uskonut Jumalan sanaa. Tästä synnis-

tä häntä rankaistiin kuuroudella ja mykkyydellä. Tuo vaiva 

oli ollut Sakariaan seurana nyt yli yhdeksän kuukauden ajan. Hän ei ollut kyennyt toimittamaan työtän-

sä temppelissä eikä raamatunopetusta kansan keskuudessa. Synti painoi omaatuntoa. Tätä syntiä oli 

mahdoton unohtaa.

Jumalan sana osoittaa, että minuakin painaa synti. Monille meille syntiemme unohtaminen on kyllä 

usein helpompaa, kuin Sakariaalle. Voimme puuhastella kaikkea muuta ja yrittää olla ajattelematta sitä, 

että olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Syntimme eivät kuitenkaan tästä häviä mihinkään, vaan ne 

pysyvät yhtä tiukasti yllämme, kuin Sakariaan kuuromykkyys. Kun sitten hetkeksi joudumme pysähty-

mään ja miettimään itseämme, on synti jälleen painonamme. Ehkä toivomme, ettei Jumala muistaisi 

meidän syntejämme. Mutta Jumala kyllä muistaa. Tätä tarkoittaa myös nimi Sakarias, Jumala muistaa.

Juhlaan liittyi nimen antaminen lapselle, ja tähän haluttiin kuulla Sakariaan mielipide. Sakariaan ei 

tarvinnut vastausta juurikaan pohtia, sillä Herran enkeli oli tuon nimen ilmoittanut jo silloin yhdeksän 

kuukautta sitten temppelissä. Isä pyytää kirjoitustaulua ja kirjoittaa siihen annetun nimen. Hänen 

kätensä tekee mekaanista työtä, kunnes hän yhtäkkiä tulee ajatelleeksi, mitä on kirjoittanut: Jumala on 

armollinen. Tätä nimittäin tarkoittaa tuo nimi, Johannes. Jumala on armollinen. Niin siksihän temppe-

lissäkin annettin uhrit, että kansa saisi armon. Tämän nimen Jumala oli tahtonut Sakariaan antavan 
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pojalleen. Eikö se ollut saarna hänellekin. Valtava ilo 

tulvahtaa Sakariaan mieleen. Olkoon mykkyys ja kuuro-

us, mutta koska Jumala on armollinen, voi hänkin synti-

rahja pelastua ja tulla puhtaaksi. Samassa hänen suunsa 

aukeaa Jumalan ylistykseen. Tätä armoa hän julistaa 

muillekin.

Tämän armon myös me saamme tänäänkin omistaa itsel-

lemme. Mutta miksi? Miksi Jumala armahtaa? Miten on 

mahdollista, että minäkin voin saada armon? Johannek-

sen nimi, Jumala on armollinen, viittaa hänen tehtävään-

sä. Johannes oli pappissukua ja siksi itsekin pappi. Johan-

neksen saarnatehtävä oli ennennäkemätön. Johannes ei 

ollut itse mitään, mutta hän sai sormellaan osoittaa Jeesusta, Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois maailman 

synnin. Johanneksen tehtäväksi tuli kertoa, miksi Jumala on armollinen. Johannes sai saarnata ihmisille 

Jeesuksesta, joka tulisi ristillä kantamaan maailman syntitaakan. Jumala ei enää muistaisikaan syntejä, 

koska ne olisi poispyyhitty. Johanneksen papillinen tehtävä oli suurempi kuin yhdenkään Israelin papin 

siihen asti. Johanneksen tehtävä oli sormellaan osoittaa täydellistä uhria, joka pyyhkisi koko maailman 

puhtaaksi synnin saastasta.

Johannes-nimi julistaa sinullekin Jumalan armoa. Tämä armo annetaan sinulle Jeesuksessa. Saat syntisi 

anteeksi. Uhri on uhrattu edestäsi. Ja niin tapahtuu se 

erikoinen asia, että Jumala ei enää muistakaan. Hän 

unohtaa syntisi. Kun Isä katsoo sinua, hän muistaa vain 

oman Poikansa puhtauden, joka on ylläsi, ja oman 

armonsa sinua kohtaan. Niin sinäkin saat Sakariaan 

tavoin ylistää Isää Jumalaa, joka antoi sinulle armonsa 

Pojassaan.
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Esirukouspyynnöt:
srk:en hengellinen ja taloudel-
linen rakentuminen Rovanie-
mellä, Sodankylässä, Meri-
Lapissa, Utsjoella sekä koko
Lähetyshiippakunnassa

sairastuneiden ja heidän
läheistensä terveys ja
jaksaminen

poikkeustilan turvallinen
purkaminen

talous- ja työllisyystilanne
Suomessa ja maailmalla

kiitosaiheena Stefanoksen
lut. srk:n uusi messutila
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Kannatustilillemme ja kolehteihin on maksuja tullut tammi-toukokuun 

aikana ilahduttavan paljon, yhteensä 13 996 €. Tulot ovat viime vuoden 

vastaavasta summasta (12 997 €) nousseet 1000 euroa. 

Menomme 13 902 € ovat tammi-toukokuun aikana olleet koronan vaiku-

tuksesta pienemmät kuin vuonna 2019 (15045 €.) Tammi-, maalis- ja 

huhtikuussa tulomme riittivät kaikkiin maksuihin ja ylijäämääkin jäi 

huolimatta siitä, että  helmikuu oli osaltaan miinusmerkkinen. Touko-

kuun lopussa olemme plussalla 94 €, vaikkakin messutoimintamme 

jälleen käynnistyttyä myös menomme tulevat kasvamaan. Näiden 

kannustavien uutisten myötä toivotan Jumalan siunausta kesään!
srk:n taloudenhoitaja

 Kaisa Pöyhtäri

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.

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.

Lhpk:n Koinonia-keskuksen alakertaan on perustettu Studio 

Krypta, jonka kautta lähetetään mm. Kesäjuhla 2020 ja 

tulevaisuudessa tehdään esim. videoituja opetuksia. Lisäksi seurakuntien 

käyttöön on hankittu striimauskalustoa jumalanpalvelusten suoria lähetyk-

siä varten. Näiden kustannusten kattamiseksi on perustettu erillinen studio 

Krypta-keräys, josta lisätietoa osoitteessa www.lhpk.fi/studiokrypta

PS.

Kesälahja seurakunnallesi

Saaja: Suomen Luther-säätiö Tili: FI59 1023 3000 2354 52 Viite: 8688
Rahankeräysluvan numero: RA/2020/37, 16.1 – 31.12.2020 Suomen alueella (ei Ahvenanmaa)

STEFANOKSEN LUT. SRK:N TILIKANNATUS: 



OHJELMA

PERJANTAI 31.7.2020

17.30  Kesäjuhlastudio avautuu
 Studio Kryptan avajaiset, 
 studiossa Ida ja Jaakko Heikkilä
18.00  Verkkojuhlien avajaiset
 Juhana Pohjola, Erkki Pitkäranta, Sebastian   
 Grünbaum, piispa Matti Väisänen, tervehdyksiä  
 sisarkirkoista ulkomailta  
19.30  Mitä kristittynä uskaltaa sanoa?  Eero Pihlavan  
 kanssa uskonnon- ja sananvapaudesta keskus-  
 telemassa ohjaaja Miisa Latikka, haastateltavina  
 Jyrki Anttinen ja Tapio Puolimatka
20.30  Hetkipalvelus (Kompletorio) Joni Ahonen

LAUANTAI 1.8.2020

  8.45  Aamu alkaa  
  9.00  Hetkipalvelus (Laudes) Ville Typpö
  9.30  Pyhäkoulu Hilla Ryösö
10.00  Raamattuopetus ”Tule Herra Jeesus”  
 Petri Hiltunen
11.15  Mailis Janatuisen haastattelu
11.30  Jumalan  johdatus   elämässä,  opetus   
 varhaisnuorille  Mailis Janatuinen
12.00  Tauko
12.30  Videotervehdyksiä ulkomailta
13.00  Tulevaisuuden  luterilainen  kirkko,  hiippakunta-  
 dekaani Juhana Pohjolan haastattelu   
14.00  Käännös- ja opetustyötä Itä-Afrikassa
 Tuomo ja Leena Simojoki
15.00  Iisakin kaivot - elämän veden lähteiden esiin  
 kaivaminen  Sakari Korpinen
15.00  Miten lukea Raamattua mielekkäällä tavalla?  
 Mailis Janatuinen (rinnakkaisohjelma)
16.00  Ajatuksia mielen esteistä ja hidasteista 
 Jari Kekäle ja Topi Jääskeläinen

17.00  Luterilaisena kristittynä 2020-luvulla 
 Esko Murto
18.00  Koko perheen iltajuhla
 Mari ja Miika Nieminen, Markku Sumiala, Eero  
 Kaumi, varhaisnuorten ohjelmaa, musiikki Anneli  
 ja Vesa Vaahtoranta ja Sakkeus-kuoro
19.00  Hetkipalvelus (Kompletorio) Jukka Peranto 
19.30  Janne Koskelan konsertti
20.00  Juhlapäivän päätös studiossa

SUNNUNTAI 2.8.2020

11.00  Pyhä  messu,  Markuksen  seurakunta,  Helsinki   
 piispa Risto Soramies, avustava liturgi Samuli  
 Siikavirta
14.30  Päiväjuhla
 Ilkka Pöyry, Anssi Simojoki, Bengt Birgersson  
 (Missionsprovinsen i Sverige), piispa Risto Sora-  
 mies

NUORTEN OHJELMA LAUANTAINA 1.8.2020

14.00  ”Naisena ja tyttönä seurakunnassa Raama-  
 tussa - Naisena ja tyttönä seurakunnassa  
 Lähetyshiippakunnassa” Alustamassa ja keskus-  
 telemassa TT Pauliina Pylvänäinen
16.00  ”Taistelutoverit - veljet Jumalan kutsumana  
 arjessa ja seurakunnassa Raamatun valossa”
 Jarno Gummerus ja Sebastian Grünbaum
20.00  ”Usko yhdistää”  - nuorten konsertti
 Musiikkia ja kokemuksia eri puolilta Suomea

Lähetyshiippakunnan kesäjuhla 31.7. - 2.8.2020 verkossa

Tule Herra Jeesus

JUHLAOHJELMA

esäjuhlien ohjelma on julkaistu! Teemana on "Tule Herra Jeesus". 

Lhpk.fi-sivustolla ilmoitetaan myöhemmin linkit, joista ohjelmaa pääsee 

seuraamaan Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavalla.

Ohjelmaa voi seurata omilta laitteilta kotoa, mutta seurakuntalaisia rohkaistaan 

järjestämään yhteisiä juhlienkatselutilaisuuksia kokoontumisrajoitusten sallimissa 

puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Olisiko mahdollista pitää "pihaseurat", joissa 

yhdessä osallistuttaisiin verkon kautta lähetettävään juhlaan? Pienetkin yhteentule-

miset ovat tärkeitä ja mahdollistavat juhlaan osallistumisen myös niille, joilla ei 

tarvittavia laitteita tai yhteyksiä ole.
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Juhlaohjelma
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