
 
   
 

TASAUS-KAMPANJAN NÄKÖALOJA MARIANPÄIVÄN MESSUUN  

Johdantosanat 

Rakkaat kristityt, 

tänään Marianpäivänä muistamme nuorta Mariaa. Hän osoitti luottamusta Jumalaan ja Jumalan 

hyvyyteen ja suostui Jumalan hänelle antamaan tehtävään, vaikka se tuntui vaikealta. Hänestä tuli 

Herramme Jeesuksen äiti. 

Marian poika, Jeesus Kristus, tuli maailmaan ihmisiä varten. Hän tuli julistamaan syntien 

anteeksiantamusta niille, jotka ovat rikkoneet Jumalaa vastaan. Hän tuli auttamaan niitä, jotka ovat 

avun tarpeessa. Hän tuli tukemaan niitä, jotka ovat heikkoja. Hän tuli lohduttamaan niitä, joilla on 

murtunut mieli. 

Tämän tehtävän hän jätti seuraajilleen. Marian esimerkki meille on, että ottaisimme vastaan Jumalan 

antaman tehtävän. Marian esimerkki kehottaa meitä toimimaan, jotta tänäänkin ne, jotka ovat 

rikkoneet, jotka ovat avun tarpeessa tai heikkoja tai joilla on murtunut mieli, kuulisivat hyvän Jumalan 

kutsun ja kohtaisivat Herran Jeesuksen. 

Marian esimerkki haastaa kysymään itseltäni: ”Olenko minä valmis suostumaan tähän tehtävään?”  

Synnintunnustus 

Synnintunnustukseksi käyvät erinomaisesti esimerkiksi: 

704, 707, 709, 711 ja 714. 

 

Esirukoukseen liitettävä Tasausta käsittelevä kappale 

Rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät luonnonkatastrofien, pitkittyneen väkivallan tai sodan 

keskellä. Kannamme eteesi ne ihmiset, jotka eri puolella maailmaa joutuvat joka päivä 

kamppailemaan selviytyäkseen eläessään pelkojen, unettomuuden, ahdistuksen ja masennuksen 

keskellä. Muistamme erityisesti lapsia ja nuoria, jotka ovat menettäneet kotinsa tai perheensä, ja 

joiden mieleen järkyttävät kokemukset ovat jättäneet pysyviä jälkiä. Rukoilemme niiden puolesta, 

jotka tekevät työtä auttaakseen. Avaa myös meidän sydämemme lähimmäistemme hädälle lähellä 

ja kaukana, ja johdata meidät toimimaan toisten hyväksi. Jumala, anna Henkesi sydämeemme, jotta 

emme pidätä itsellemme sitä, minkä sinä olet uskonut jaettavaksemme eteenpäin. 

 

Kolehtivetoomus 

Kriisien ja konfliktien seurauksena monen mielenterveys järkkyy. Elämän saamiseksi takaisin 

raiteilleen tarvitaan myös henkistä tukea, pelkkä aineellinen apu ei aina riitä. Kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset ja nuoret, joiden elämää vaikeat kokemukset voivat 

varjostaa vuosia. Tasaus-keräykseen osallistumalla tuet kriisialueilla elävien ihmisten toipumista. 

Lahjoitusten avulla kriisialueilla voidaan vahvistaa mielenterveyspalvelujen ja henkisen tuen 



 
   
saatavuutta. Tähän sinä voit vaikuttaa antamalla tänään lahjasi Tasaukselle. Henkisen tuen ja 

hoivan avulla ihminen voi toipua vaikeistakin kokemuksista ja jatkaa elämäänsä. 

 

 

Voit lukea lisää Tasauksesta osoitteesta www.tasaus.fi 

 

Vuoden 2018 Tasauksen keräystuotoilla tuetaan Suomen Lähetysseuran työtä, 

jossa tuetaan henkistä hyvinvointia muun muassa Nepalissa, Kolumbiassa, 

Etiopiassa, Zimbabwessa, Taiwanissa ja Lähi-idässä. 

 

Lämmin kiitos, että olette mukana Tasauksessa!  

 

 

http://www.tasaus.fi/

