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Joona rukoili kalan vatsassa: Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin 

Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppe-

liisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon-

antajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen 

kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa 

on pelastus. (Joona 2:8–10)

Pitääkö Jumalan kanssa käydä kauppaa? Ajatteliko Joona, 

että kun hän lupaa Jumalalle uhrinsa, niin silloin hän pelas-

tuu kalan vatsasta? Melko luontaisesti me ihmiset alamme 

suostutella Jumalaa antamaan, mitä haluaisimme. Jos saan 

tämän asian, niin sitten minä puolestani lupaan tehdä jotain 

Jumalalle.

Uskonpuhdistaja Lutherin kerrotaan joutuneen nuorena 

opiskelijana keskelle ankaraa ukkosmyrskyä. Hän oli erään 

kerran jalkaisin matkalla yliopistosta isänsä ja äitinsä 

luokse. Matka kesti jalkaisin kolmisen päivää. Tuolloin hän 

joutui ukkosmyrskyyn. Peloissaan Luther pyysi varjelusta 

pyhältä Annalta, neitsyt Marian äidiltä, jonka pyhimyksenä 

kunnioittaminen oli tuohon aikaan kovassa nousussa. Luther ei pelkästään pyytänyt apua, vaan lupasi 

varjeluksen vastineeksi mennä luostariin. Vaikka nuori Martti ei itse asiassa rukoillut Jumalaa, ajatus 

on kuitenkin saman suuntainen.

Jeesus katkaisee tällaiset kaupankäynnin ajatukset. Jumala on hyvä Isä, joka tahtoo antaa lapsilleen 

hyviä lahjoja. Ei tarvitse yrittää tinkiä, tulee yksinkertaisesti rukoilla: Sillä jokainen anova saa, ja 

etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. (Matt. 7:8) Kristittyä kehotetaankin rukoilemaan vailla pelkoa. 

Saa rohkeasti mennä pyyntöineen Isän eteen. Jeesuksen suojissa olemme jo täysin kelvollisia.

Joonan rukous kalan vatsassa päättyy kuitenkin kiitokseen. Raamatussa on luontainen ajatus, että hyvä 

lahja saa vastaanottajassa aikaan ylistystä. Usein, kuten Joonankin kohdalla, ajatus on se, että temppe-

lissä tuodaan kiitosuhri. Tämä sisälsi kaksi elementtiä: osan uhrista uhraaja saa takaisin ja voi nauttia 

sen kiitosateriana, yhdessä muiden kanssa. Lisäksi uhrin tuoja kertoo temppelissä kaikille, mitä hyvää 

Jumala on hänelle tehnyt. Näin hän “kehuu” muille lahjan antajaa.

Kaupankäyntiä Jumalan kanssa



Vastuupastori,
Stefanoksen lut. srk 

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

päättäjille viisautta Jumalan
sanan mukaisiin ratkaisuihin
oikeudessa ja lainsäädännössä

koronatartuntojen leviämisen 
estyminen

talous- ja työllisyystilanne
Suomessa ja maailmalla
turvapaikanhakijoiden autta- 
mistyö ja kristillinen opetus

Saakoon Jumalan hyvyys meissäkin aikaan tällaista kiitolli-

suutta. Me voimme tulla yhdessä seurakunnan kanssa ylistä-

mään Jumalaa hänen avustaan. On hyvä huomata, että tällai-

nen ylistys sisältää kaksi puolta: ensinnäkin kiitämme 

suoraan Jumalaa ja toiseksi “kehumme” häntä muille eli 

kerromme hänen suurista teoistaan. Kiitoksen lausumisen 

lisäksi Uudessa testamentissa neuvotaan antamaan jopa oma 

elämä kiitosuhriksi Jumalalle (Room. 12:1). Tämä tarkoittaa 

sitä, että kukin eläisimme kutsumuksessamme kristillisesti 

ja muita omalla paikallamme palvellen. Selvää on kuitenkin, 

ettei kiitoksemme ansaitse meille mitään.

Joonan kirja jää tarkoituksellisesti kesken. Joonan saarnan 

voimasta paha Niinive kääntyy. Jumala armahtaa heitä. 

Kuten Joona sanoi yllä: Herrassa on pelastus, myös Niiniven 

pakanoille. Mutta hyväksyykö Joona tämän laupeuden? 

Osaako hän siitä kiittää, ja julistaa Jumalan hyvyyttä? Entä 

kelpaako meille se, että ilman omaa ansiotamme, Jumala 

antaa meille kaikki lahjat? Osaammeko ottaa lahjan vastaan, 

tunnustaen, ettemme ole sitä lainkaan ansainneet? Näemme-

kö, että Jumala harrastaa vain yhdenlaista kauppaa: autuasta 

vaihtokauppaa, jossa hän ottaa syntimme ja antaa meille Jeesuksen ansion? Juuri ansiottomina lahjan 

vastaanottajina voimme herätä myös kiittämään.

Luther sanoi samaan suuntaan Vähässä Katekismuksessa: 

Kaiken tämän [Jumala] tekee yksinomaan isällisestä, 

jumalallisesta hyvyydestään ja laupeudestaan, vaikka en 

sitä lainkaan ansaitse enkä ole sen arvoinen. Tästä kaikesta 

minun on häntä kiitettävä ja ylistettävä ja tämän vuoksi 

häntä palveltava ja toteltava. Tämä on varmasti totta.



Katsaus talouteemme tämän vuoden 2021 alusta toukokuun loppuun.

Seurakuntamme on saanut tänä vuonna kokoontua koronaepidemiasta 

huolimatta viikottain messuun sunnuntaisin, kolehtihaavi on otettu käyt-

töön ja viime vuoden kolehteihin verrattuna ne ovat tänä hiukan kasva-

neet. Toukokuun lopussa kolehtituotto on ollut 2796 € (ed. vuosi 2590€).

Kannatusmaksumme ovat vastaavasti hivenen laskeneet: tilisiirtoja on 

kertynyt tälle vuodelle 11063€ (v. 2020 11407€).

Menojen osalta tammi-toukokuun välillä kulut ovat olleet pienemmät johtuen alkuvuoden sulkutilasta. 

Tänä vuonna kulut ovat toukokuun lopussa 17119€ (-20 12660€). Vajetta on syntynyt tammi-toukokuun 

aikana yhteensä 3259€ eli noin 650€ keskimäärin kuukautta kohden. 

Saamme kuitenkin jättää seurakuntamme talousasiat jälleen rukouksessa 

Jumalan käsiin, Hän on tähänkin asti meitä auttanut ja on vastakin autta-

va. Rauhaa ja varjelusta kaikille Luojamme lahjoittamaan kesään.
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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.

Kesälahja seurakunnallesi

Lhpk:n seurakuntien kannatustiedot tilisiirtoineen löytyvät osoitteesta www.lhpk.fi/kannatus

Stefanoksen lut. srk:n tilikannatus: 

Saaja: Suomen Luther-säätiö    Tili: FI59 1023 3000 2354 52    Viite: 8688

Toivotamme siunausta kesääsi!
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