
Vaikea kertoa Jeesuksesta? 
Kristittyjä yhdistävät monenlaiset asiat. Tässä tekstissä otan esille yhden niistä 

haastavimmista ja epämiellyttävimmistä yhdistävistä asioista. Nimittäin lähes 

jokaisella meistä lienee lähipiirissä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Tässä 

kohdin on toki tarpeellista määrittää tuo uskominen. Tarkoitan sitä, että 

julkisesti uskoo Jeesukseen – käy messussa, tunnustaa uskoaan jne. Nämä 

läheiset, jotka eivät usko, eivät siis lähtökohtaisesti ole epämiellyttäviä tai 

haastavia ihmisiä. Vaan tuo asetelma on. Ehkä tällainen läheinen ihminen saattaa olla sinulle 

perheenjäsen, sukulainen, työkaveri, ystävä tai joku muu tuttu. Heidän kanssaan voi jakaa paljonkin 

yhteistä, mutta uskonasioihin kallistuessa väliin muodostuu kuilu. On kuin oltaisiin eri todellisuuksissa. 

Aiheeseen liittyvät keskustelut saattavat kosahtaa jo heti alkuunsa. Toisaalta ehkä joskus voidaan saada 

aikaiseksi hienot ja intellektuellitkin keskustelut – mutta toinen ei vaan saa kiinni pointista. Siis siitä 

uskosta Jeesukseen. Isossa kuvassa tilanne on surullinen ja epätoivoinen. Onko Jumala jättänyt nämä 

läheiset sitten oman onnensa nojaan? Ja miten suuri vastuu sinulla on heidän pelastumisestaan? 

Paras työkalu 
Johanneksen evankeliumin luvussa 17 on Jeesuksen jäähyväisrukous tai ylimmäispapillinen rukous. Se 

on pisin Jeesuksen rukous koko Raamatussa. Jeesus rukoilee pyhittymistä ja varjeltumista omilleen, 

jotka ovat maailman keskellä. Rukouksesta tulee esille myös se, että Jeesuksen omat joutuvat 

kohtaamaan vihaa maailmassa Jeesuksen tähden. Mutta yllä lausuttuun kysymykseen, ovatko ei-

uskovat lähimmäiset oman onnensa nojassa – siihen saadaan yhdenlainen vastaus tässä rukouksessa.  

”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta 

uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin 

meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.” (Joh. 17:20-21) 

Kristuksen kirkko ja sen jäsenet ovat loistava kaupunki vuoren päällä tämän maailman keskellä. 

Jeesuksen rukous on, että maailma uskoisi Jeesuksen olevan Jumalan Poika, syntien Sovittaja. Samalla 

Jeesus antaa myös meille esimerkin parhaasta työkalusta, jota voit käyttää lähimmäistenkin 

(jatkuu…..)  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Timoteuksen kirje 
Timoteuksen luterilaisen seurakunnan rukous- ja tiedotuskirje.

TOUKOKUU 2020 PIDÄ TALLESSA, TIMOTEUS, SE MIKÄ ON 
OULU USKOTTU HALTUUSI! (1.TIM. 6:20)

Rukous- 
aiheita 

–Seurakunnan 
vastuun- 
kantajien 
puolesta 

–Koronan 
laantumista ja 

jaksamista 
riskiryhmille ja 

ikäihmisille 

–Viisautta ja 
rohkeutta 

kohdata omia 
lähimmäisiä 

– Timoteuksen 
pastorit ja 

heidän 
perheensä 

– Lähetys-
hiippakunnan 

virtuaaliset 
kesäjuhlat 

Timotuksen luterilainen seurakunta on yksi Suomen 
e v a n k e l i s l u t e r i l a i s e n l ä h e t y s h i i p p a k u n n a n 
jumalanpalvelusseurakunnista. Kutsunamme on julistaa 
K r i s t u k s e n s o v i n t o ve r e n e va n ke l i u m i a s y n t i e n 
anteksiantamuksesta sekä synnyttää ja tukea Pyhään 
Raamattuun perustuvaa luterilaista jumalanpalveluselämää 
maassamme.



tavoittamiseksi evankeliumille – rukouksen. Saat rukoilla 

lähimmäistesi puolesta Isää, Pojan kautta ja Pyhässä Hengessä. 

Ihan niinkuin Jeesuskin tässä tekee omien lähimmäistensä 

puolesta, sinun puolestasi.  

Viimeisen parintuhannen vuoden aikana on kehitelty vaikka 

minkälaisia ”idioottivarmoja” evankelioismistaktiikoita, joilla 

maailman ihminen pitäisi saada varmuudella uskoon. Joskus 

tällaiset saattavat olla avuksi, toisinaan niistä saattaa olla vain 

enempi haittaa kuin hyötyä. Ihmiset ovat erilaisia. Kristityt, jotka 

Jeesuksesta kertovat ovat erilaisia. Lopulta erilaisia 

evankelioimistaktiikoita pitäisi olla yhtä paljon kuin maailmassa 

on ihmisiä. Tämänkin vuoksi Jeesuksen antama rukouksen 

työkalu on niin tehokas. Me itse emme kykene näin suurta asiaa 

hallinnoimaan, niin on parempi kierrättää omat rukouksensa 

Kaikkivaltiaan Jumalan tykönä. Taivaassa jokainen rukous 

otetaan käsittelyyn, se noteerataan, mikään ei jää kuulematta, ja 

sille tahdotaan myös tehdä jotakin. Armolliseen Jumalaan 

luottaen saat jatkaa rukoilemista ja Jeesuksesta keskustelemista, 

vaikka työn tuloksia ei näyttäisi paljain silmin tapahtuvankaan. 

Paljon on sellaista, mikä meiltä tässä ajassa jää näkemättä. 

”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras”, näin kirjoittaa 

Jaakob kirjeessään 5:16.  

Paras työkaveri 
Ehkä osaat jo aavistella, että ei-uskovien lähimmäistesi 

pelastuminen ei ole sinun vastuullasi. Tämä asia saatetaan 

uskossa Jumalan tykö. Työkaveriksi kaikkeen rukoilemiseen ja 

uskomiseen on annettu Jeesuksen lupaama Pyhä Henki. Hänet 

olet saanut vastaanottaa jo pyhässä kasteessasi. Hänen työnsä on 

jotakin sellaista, mikä voi jäädä silmille näkymättömäksi. On 

mahdollista, että kaikkea mitä olet rukoillut – niin näiden 

rukousten vastauksia et välttämättä itse ole edes todistamassa 

tässä ajassa. Jumalan aikataulut ja suunnitelmat eivät ole 

meidän säädeltävissämme. Ja hyvä niin.  

Jos siis Jeesuksesta on vaikea kertoa ja se hiukan ahdistaisikin, 

niin muista näitä edellä läpikäytyjä asioita. Rukous on 

edelleenkin paras työkalu, sillä se vie anomisesi ja asiasi suoraan 

Kaikkivaltiaan Jumalan käsittelyyn. Ja työkaveriksi sinulle on 

annettu Pyhä Henki. Joka sinulle itsellesi kirkastaa alati Jeesusta 

Kristusta, mutta on myös valmis auttamaan sinua Jumalan 

suunnitelmien mukaisesti, myös kun olet rakkaiden 

lähimmäistesi kanssa tekemisissä.  

Siunaten, 
Mika-pastori  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Mitä tapahtuu? 
 
Kevät 2020 on ollut erikoista aikaa. Koronaviruksen 
takia lähes koko maailmassa ovat vallinneet 
poikkeusolot ja niin myös Suomessa. Maaliskuun 
puolivälissä Suomen hallitus linjasi, että yli 
kymmenen hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä. 
Niinpä myöskin julkisten jumalanpalvelusten 
viettäminen jäi tauolle.  

Timoteuksen seurakunnassa kahden kuukauden 
tauko jumalanpalveluksista on poikkeuksellinen. 
Oulussa on kuitenkin jo reilun kymmenen vuoden 
aikana totuttu kokoontumaan Timoteuksen messuun 
adventtikirkolle. Toukokuun alussa hallitus linjasi, 
että kesäkuun alusta 10 hengen rajoitusta 
lievennetään 50 henkilöön. Näin ollen myös messuun 
osallistuminen näissä rajoissa on mahdollista 7.6. 
alkaen. Tästä tiedotetaankin lisää seurakunnalle 
sähköpostilistalla ym. kanavissa.  

Julkisten jumalanpalvelusten puuttuminen on 
puskenut toimintaa ja kanssakäymistä internettiin. 
Timoteuksessa varsin mallikkaasti ovat toimineet 
esimerkiksi Skypen välityksellä järjestetyt hartaudet,  

raamattupiirit, koululaistenillat ja nuortenillat. 
Toivottvasti näistä virtuaalisista opituista asioista 
voisi olla hyötyä myös jatkossa.  

Lähetyshiippakunnassa tilanteeseen on myös reagoitu 
varsin nopeasti. Jo maaliskuusta asti on ollut 
mahdollista seurata jumalanpalveluksia YouTuben 
kautta Helsingin Koinonia-keskuksesta. Lisäksi 
joillakin muilla paikkakunnilla on myös lähetetty 
suoria lähetyksiä jumalanpalveluksista Facebookiin 
tai äänitetty jumalanpalvelus YouTubeen. Pohjoisessa 
rovastikunnassa olemme olleet toistaiseksi vielä sen 
verran vanhanaikaisia, että olemme seurakunnittain 
vuorotellen tehneet saarnaäänitteen LHPK:n koti-
sivuille. j 

Vaikka tästä seurakuntiemme ”digiloikasta” voikin 
an taa i han k i i t e t t ävän a r vosanan – n i i n 
rukoilkaamme, että mahdollisimman pian saisimme 
jälleen viettää jumalanpalveluksia normaaliin tapaan. 
Jos Jumala suo ja elämme.  



Vankilassa? 
Kun kirjoitan tätä, olen tehnyt töitä kotoa käsin seitsemän 
viikkoa. Etäyhteydet ovat toimineet hyvin ja voin tehdä töitä 
rauhassa, työhuoneessa. Suurin osa työkavereistani tekee samoin 
töitä kotoa. Mutta kaikille tämä on uusi tilanne. Opettelemme 
yhdessä tekemään töitä käyttäen uusia ryhmätyöohjelmistoja. 
Aluksi se on ärsyttänyt. “Taas pitää soittaa Teams-puhelu pikku 
asian vuoksi!” Puuskahdan mielesssäni. En voikaan kävellä 
työkaverini luokse ja kysyä neuvoa. Tai istua kahvilla ja jutella 
vaikka sähköautoista. Nyt kaikki keskustelut tapahtuvat jonkin 
“härpäkkeen” avulla. Taidan olla jo vanha, kun tuskastun 
tällaisista asioista. 

Etätyön alkuviikkoina minua ahdisti aika paljon. Uutiset olivat 
täynnä koronavirukseen liittyviä asioita, aukaisin sitten Hesarin 
sivut, Tekniikka ja Talous -lehden tai kuuntelin radiouutisia. Oli 
epämääräinen vaikea olo ja huoli tulevaisuudesta. Entä jos 
sairastun virukseen? Miten meidän lapset ja lapsenlapset 
pärjäävät.  

Erään seurakuntalaisemme äiti kertoi minulle muutamia vuosia 
sitten siitä miten hän rukoili psalmin sanoin Herraa perheensä 
puolesta, kun rutto levisi alueella, jolla he olivat lähetystyössä. 
Mitä siinä psalmissa sanotaan?  

“Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä 
alla … Et pelkää kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee”.  

Tämä Psalmi 91 lohdutti minua, mutta ahdistus ei mennyt pois. 
Pitkillä kävelylenkeillä itkin hätäni Herralle. Kuuntelin lenkeillä 
äänikirjana Dietrich Bonhoefferin Kirjeitä vankilasta. Miten hän 
siinä tilanteessa pystyi kirjoittamaan kirjeitä, joista huokui 
rakkaus omia vanhempia ja ystäviä kohtaan? Myöhemmin 
katsoin videon Richard Wurmbrandista. Hän oli luterilainen 
pastori, joka oli vankilassa 14 vuotta kristillisen uskon vuoksi. 
Miten hän pysyi hengissä ja uskossa Kristukseen kaiken 
kidutuksen ja nälän keskellä? Ahdistuksen painaessa muistelin 
myös sisaremme Corrie ten Boomin elämää keskitysleirissä ja 
sen jälkeen. Hän selvisi hengissä, mutta hänen siskonsa ei. 
Muistin myös veli Yunin, joka joutui Kiinassa uskonsa vuoksi 
vankilaan ja kärsi erittäin paljon. Miten hän jaksoi kaiken 
tämän? 

Vankeudessa näiltä veljiltä ja sisarilta riisuttiin pois kaikki 
maallinen turva, mutta he tarrautuivat Jumalan sanaan. 
Bonhoefer luki Raamattua ja osasi laulaa monia virsiä ulkoa. 
Richard Wurbrandilla ei ollut Raamattua tai virsikirjaa 
vankilassa, mutta hän roikkui niissä Jumalan lupauksissa, jotka 
hän muisti. Corrie ten Boomilla oli keskitysleirillä siskonsa 
kanssa. Heillä oli Raamattu tai osia siitä ja he lukivat Jumalan  

sanaa ääneen keskitysleirin makuutiloissa. Moni tarrautui 
Jumalan armon lupauksiin. Veli Yun oli opetellut Raamattua 
ulkoa ja saarnasi vankilassa ihmisille, jotka eivät olleet koskaan 
kuulleet Kristuksesta. 

Tänään fyysisen etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin, huoli 
sairastumisesta tai suuri taloudellinen epävarmuus on kuin 
vankila. Emme voikaan toimia vapaasti - niin kuin ennen. Mutta 
vaikka joutuisimme sairaana hengityskoneeseen tai tulee aika, 
jolloin meitä viedään Kristuksen vuoksi vankilaan, Jumalan sana 
eli Jeesus Kristus itse suojaa meitä.  

“Kiitos taivaallinen Isä tästä päivästä. Kiitos, että sinun Poikasi, 
Karitsan veri, joka vuoti Golgatan keskimmäisellä ristillä, peittää 
kaikki syntini ja sairauteni”, rukoilen aamuisin. 

Karitsan veren suojassa, veljeni ja sisareni, saamme elää ja 
odottaa päivää, jona saamme astua yhdessä Herran huoneeseen! 

Terveisin 
Jukka 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Tilikannatus 

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

Viite: 6363 

Lisätietoa Lähetyshiippakunnan 
taloudenpidosta ja kannatuksesta: 

www.lhpk.fi/kannatus 

RAHANKERÄYSLUPA 
Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Luvan 
numero: RA/2020/37 Myöntämisajankohta: 16.01.2020 Toimeenpanoaika ja 
-alue: 16.01.2020 – 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista 
uskoa. Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta 
aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, 
vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien 
järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden 
painatuskuluihin sekä säätiönmäärittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. 
opetus- ja julistustyö Afrikassa ja Kambodžassa sekä opetusmatkat esim. 
Japaniin ja Ukrainaan) 

http://www.lhpk.fi/kannatus
http://www.lhpk.fi/kannatus
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Talouskatsaus 2020 kevät 
 
Koronavirus on tuonut haasteita 
myös Lähetysh i ippakunnan 
talouteen. Kolehtitulot ovat 
luonnollisesti romahtaneet, kun 
m e s s u t o v a t m u u t t u n e e t 
v i r t u a a l i s i k s i . T i e d o t u s t a 
tilikannatuksesta on kuitenkin 
p idet ty akt i iv i ses t i y l lä ja 
Lähetyshiippakunnan tasolla sillä 
on hienosti pystytty kompensoimaan puuttuvien 
kolehtien aiheuttama lovi talouteen. Muun muassa 
pastoreiden ja muiden työntekijöiden lomauttamisilta 
on vältytty. Jos tulot ovat jossain seurakunnassa 
olleet heikot, niin muissa seurakunnissa on pystytty 
kompensoimaan tätä.  

Kolehtien keruun puute kuitenkin näkyy Timoteuksen 
kannatuksessa, se on edellisvuoden vastaavaa jaksoa 
matalampi. Myös tammi-helmikuun kolehdit jäivät 
mataliksi. Kokonaistilanteessa olemme edellisvuotta 
huonommassa tilanteessa. Tarvitsemme lisää 
tilikannatusta, jotta pystymme kattamaan omat 
menomme. Näissä olosuhteissa tilanne voisi olla 
kuitenkin paljon huonompikin. On nähtävissä hyvää 
tilikannatusvirettä. Tulojen kehityssuunta on nyt 
kasvamaan päin - huhtikuu oli erityisen hyvä 
kannatuksen osalta. Suuret kiitokset kaikille jotka 
ovat pystyneet auttamaan tässä vaikeassa 
tilanteessa!  

Seurakuntamme talous toimii yksityisten lahjoitusten 
varassa. Merkittävimmät kulumme koostuvat pastorin 
palkkamenoista, tilavuokrista (joita toivottavasti 
pääsemme pian taas käyttämään) ja osuudestamme 
Lähetyshiippakunnan yhteisistä menoista. Kts. 
tiliyhteystiedot kirjeen lopussa. Myös MobilePay -
lahjoitus älypuhelinsovelluksella mahdollinen. 

Oikealla olevassa taulukossa vielä tarkempaa tietoa 
tilanteesta maaliskuun loppuun asti. Taulukossa 
näkyy tämän vuoden tulojen ja menojen (Valittu 
jakso) lisäksi budjetti, eli miten hyvin pitää paikkansa 
vuoden alussa tehtyyn suunnitelmaan nähden ja vielä 
tieto, miten kullakin osa-alueella meni viime vuoden 
vastaavana aikana. Huhtikuun tiedot eivät 
kirjoitushetkellä vielä olleet valmistuneet, mutta siinä 
tilanne tullee olemaan luultavasti samankaltainen. 
Tulojen ja menojen erotus on vielä plussan puolella, 
mutta kesän aikana talous on tunnetusti ollut 
tiukemmalla (tulot ovat pienentyneet, mutta menot 
pysyvät ennallaan ja jopa kasvavat lomakauden 
työnantajakulujen vuoksi). Toivottavasti tämä 
kokemamme kannatuksen digiloikka tasaa tulot niin, 
että kesän notkahdusta ei tulekaan! Onneksi meillä 
on taivaallinen hyvä ja rakastava Isä ja voimme sen 
vuoksi olla huoletta. 

Terveisin, Mika J.  
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Kirjan verran 
elämisen ja 
kuolemisen taitoa 
Veljemme Vesa Savolainen julkaisee pian uuden 
kirjan. 31 hartaustekstistä koostuvan teoksen 
nimeksi tulee ”Elämisen ja kuolemisen taitoa”. 
Kirjan päätarkoitus on valmistaa kristittyä 
kuolemaan. Vesan mukaan tämän tyyppiselle 
kirjallisuudelle on nyt erityinen tarve. Kuolema on 
s i i r r e t t y e t u p ä ä s s ä p a l v e l u k o t e i h i n , 
terveyskeskuksiin ja sairaaloihin, eikä siihen juuri 
enää valmistauduta. Poikkeusaika, jota elämme, 
on kuitenkin väistämättä tuonut kuoleman 
lähemmäs tavallista arkeamme. Kuolemaan 
valmistautuminen ei olekaan vain vanhojen 
ihmisten juttu.  

Kirjan esipuheessa Vesa kertoo Martti Lutherin opettaneen, 
että kristityn kuolema on hyvä, kun hän pystyy toivottamaan 
sen tervetulleeksi ja kuolemaan mielellään. Pian julkaistava 
kirja antaa tähän hyvän avun. Luin kirjan läpi 
oikolukuvaiheessa ja pidin tekstin selkeän 
luterilaisesta otteesta, jossa ikuisen elämän 
toivo rakentuu Jumalan Sanan ja Jeesuksen 
Kristuksen pelastustyön varmalle pohjalle. Vesan 
kokemus vanhusten hoivakodin työntekijänä tuo teksteihin 
elämänmakuisen näkökulman. Hän onkin suunnannut tekstit 
erityisesti iäkkäämpiä lukijoita ajatellen, mutta myös me 
nuoremmat tulemme niitä lukiessa vahvasti ravituiksi. 
Suosittelen kirjan hankkimista itselle tai lahjaksi sitten, kun se 
tulee myyntiin. Sitä odottaessamme voimme jo hiljentyä alla 
olevan tekstin äärellä, jonka saimme Vesan kirjasta 
maistiaisiksi. 

”Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, 
Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja 
rauha loppumaton” (Jes.9:5,6). 

Jatkosodan loppuvaiheessa puna-armeija iski armottomasti 
suomalaisten asemiin. Suomalaisia kuoli toinen toisensa 
perään ja yhtä aikaa. Metelikin oli hirvittävä. Tykit jylisivät, 
panssarivaunut tulittivat, taivas oli sakeana lentokoneita, 
kranaatit ja pommit räjähtelivät ja konekiväärit tikkasivat kuin 
isoääniset ompelukoneet – jos niiden ääntä edes 
muulta meteliltä kuuli. Suomalaiset vastasivat 
takaisin, minkä pystyivät, tykistökeskityksillä, 
l en tokone i l l a , pans sa r i vaunu i l l a , 
panssarinyrkeillä ja  -kauhuilla ja millä 
vain kykenivät. Kun tuli rauha, aselepo, 
ja sotiminen lakkasi, muutos oli 
valtava, mullistava. Sotilaspastori Keijo 
Mäntyvaara kirjoittaa: ”Nyt on sitten 

solmittu aselepo. Tänään klo 7:00 loppuivat vihollisuudet. 
Rintamalla ei kuulu enää laukaustakaan. Näillä kankailla ja 
korvissa suhisee vain syksyn tuuli. Taistelun melske on 
tauonnut. Erämaa on kietoutunut suureen rauhaan. Tämä 

tuntuu ihmeelliseltä.” 

Toinen veteraani kertoo: ”Aamulla on huutoa 
taisteluhaudoissa molemmin puolin. Lakit 

lentelevät ilmaan ja kaikkialla hypitään ylös kuopista. 
On elämys kerran kokea tuollainen tapahtuma. Tuntuu 

merkilliseltä, että nyt voidaan liikkua täysin toisten 
näkyvissä.” 

Kun Jeesus kuoli  Golgatalla, tapahtui vielä suurempaa: 
Jumala solmi rauhansopimuksen ihmiskunnan kanssa. 
Jumalan viha syntistä kohtaan oli sovitettu. Kristus oli 
lepyttänyt Isän sovintouhrillaan ja ostanut omalla verellään 
ihmiskunnan vapaaksi synnistä, vihollisen valtapiiristä, 
kuoleman vallasta ja ikuisesta kadotuksesta. Jumalan 
oikeudenmukaisuuden vaatimus ja Vanhan testamentin 
evankeliumi olivat täyttyneet. Meistä oli tullut Jumalalle 
kelpaavia ja taivaskelpoisia. 

”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja 
että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen 
kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan 

kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka 
ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen 

vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt 
on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa 

kuoleman kautta, asettaakseen teidät 
p y h i n ä j a n u h t e e t t o m i n a j a 

moitteettomina eteensä” (Kol.1:19-22). 

Kun Isä herätti Poikansa  kuolleista, 
Jumalan Pojan kuolemalla solmittu 
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rauha julistettiin päteväksi taivaan toreilla. 
Jumalan puolelta rauha oli solmittu 
yksipuolisesti. Se oli Isän synninpäästö 
rikkomuksistasi. Koko elämänkaaresi kaikki 
synnit, tulevatkin, ovat anteeksiannetut. 
Rauha sinulle. Olet syytön, pyhä, nuhteeton 
ja moitteeton. 

Ihmiskunnan puolelta sotiminen kuitenkin 
jatkuu yhä. Se ei ymmärrä, että rauha on 
ollut voimassa jo miltei 2000 vuotta. 
Ihmiskunta on vihamielinen Jumalaa kohtaan 
ja torjuu hänen sanansa. Kun Pyhä Henki 
kertoo rauhasta armonvälineiden kautta, 
ihmiskunta kykenee vain vastustamaan 
ilosanomaa. Silti Jumala katsoo maailmaa rakastavin ja lempein 
silmin ja koettaa saada jokaisen ihmisen uskomaan viestinsä. 
Maailma on todella kietoutunut hänen rauhaansa, eikä 
kenenkään tarvitse taistella tai piiloutua poteroonsa. 

Rauhansopimukseen Neuvostoliiton kanssa kuului rauhanehtoja. 
Suomalaisten piti muun muassa palata Moskovan rauhan rajalle, 
maksaa Neuvostoliitolle sotakorvauksia ja karkottaa 
saksalaisjoukot. 

Jumalalla ei ole ainoatakaan ehtoa tai vaatimusta. Jumalan 
Pojan ristin verellä allekirjoitettu ja ylösnousemuksella julistettu 

rauha on riippumaton teoistamme ja 
ajatuksistamme. Se pysyy voimassa, vaikka 
kukaan ei siitä välittäisi ja uskoisi sitä. Se 
on loppumaton. Jumalan rauha ei ole sama 
kuin kristityn sydämessä vallitseva hengen 
hedelmä, omantunnon rauha. Se on sen 
ulkopuolella. Se on Herran sydämessä. Ja 
sieltä rauha on julistettu maailmaan 
armonvälineissä. Se kaikuu Kristuksen 
tulemukseen asti. Vaikka omantunnon 
rauha menisi pois, Jumalan rauhansopimus 
kestää. Kun vain katsot armonvälineisiin, 
tunnet rauhan sykkivän sydämessäsikin. 

Raamattu opettaa kasteesta: ”Vesi nyt 
teidätkin pelastaa kasteena” (1.Piet.3:21). Nyt. Evankeliumi 
julistaa”...Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja 
mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt 
on sovittanut...” Synninpäästön sana kuuluu: ”Sinun syntisi ovat 
anteeksiannetut.” Ehtoollispöydässä saat kuulla: ”Teidän 
edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi.” 
  
Toimittaneet, 
Vesa Savolainen 

Pauliina Pylvänäinen
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Jumalanpalvelus 
elämäksi, 

seurakunta kodiksi! 
Messu joka sunnuntai klo 10:30 

7.6. alkaen 
Tuulimyllynkatu 18 

Muuta seurakunnan elämää: 
Katekismusillat keskiviikkoisin 18:00 

Naisten ja miesten toimintaa 
Aikaa aviopuolisolleni -illat 
Koululaistenillat lapsille ja  

1-6 luokkalaisille 
Nuortenillat yli 12 vuotiaille 

Seurakuntapolku 
Rippi ja sielunhoito 
…ja paljon muuta 

Koronaepidemien vuoksi toistaiseksi 
poikkeuksia normaaliin toimintaan! 

Pastorit: 
Mika Tervakangas 040 551 2485 

mika.tervakangas@lhpk.fi 

Ilkka Pöyry 050 437 3060 
ilkka.poyry@lhpk.fi 

Janne Koskela 050 366 7747 
janne.koskela@lhpk.fi 

www.lhpk.fi 
www.luterilainen.net 
www.facebook.com/

timoteuksenseurakunta 
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