
	Joosuan	ja	Joonan	seurakuntien	kirje	
Luterilaiset	seurakunnat	Imatralla	ja	Lappeenrannassa	

ja hän uskoi meille sovi-
tuksen sanan. Kristuksen 
puolesta me siis olemme 
lähettiläinä, ja Jumala ke-
hoittaa meidän kauttamme. 
Me pyydämme Kristuksen 
puolesta: antakaa sovittaa 
itsenne Jumalan kanssa. 
2. Kor :18-20	

Useimmat	 tämän	 kirjeen	 lukijat	
tietävät,	 että	 Joonan	 ja	 Joosuan	
luterilaiset	 seurakunnat	 ovat	 saa-
massa	 uuden	 pastorin.	 Minä	 siir-
ryn	 elokuun	 alusta	 palvelemaan	
kotimaakuntaani,	 Jyväskylän	 Jes-
ajan	 luterilaista	 seurakuntaa.	 Seu-
rakuntamme	 ovat	 kutsuneet	 pas-
toriksi	 Joni	 Ahosen,	 jonka	 pap-
pisvihkimysmessua	 saamme	
viettää,	 jos	 Jumala	 suo,	 la	 13.8.	
klo	 13,	 Imatralla,	 Teppanalan	
rukoushuoneella.	 Laita	 päivä	
heti	 kalenteriin!	 Uuden	 pastorin	
saapumisen	edellä	on	hyvä	palaut-
taa	mieliin,	mikä	pastori	on	ja	mi-
hin	häntä	tarvitaan.		

	Julkisuudessa	 pastoreista	 on	
kyllä	 puhuttu	 viime	 vuosina	 pal-
jonkin.	 Lähinnä	 esillä	 on	 ollut	 ky-
symys	naispappeudesta,	sen	torju-
jien	 erottaminen	 pappisviroista	
sekä	 erilaiset	 kommellukset	 ja	
viran	väärinkäytökset.	 	Tämä	ker-
too	 siitä,	 mikä	 tiedotusvälineitä	
kiinnostaa.	 Kristuksen	 kirkossa	 ei	
ole	montaakaan	niin	alas	poljettua	
ja	 halveksittua	 lahjaa	 kuin	 pyhä	
paimenvirka	 –	 valitettavasti.	 Mik-
si?	

Apostolinen	 seurakunnan	
kaitsijan	 virka	 on	 Kristuksen	 it-
sensä	asettama,	 ja	 apostolien	 seu-
rakunnille	 välittämä	 Pyhän	 Hen-
gen	virka.		
 

Seurakunnalla	 kuuluu	 olla	 kaitsi-
ja,	 pastori.	 Hän	 toimii	 Kristuksen	
kutsumana	ja	valtuuttamana.	Pas-
torin	tehtävää	kukaan	ei	voi	 itsel-
leen	 ottaa.	 Kristus	 kutsuu	 siihen	
seurakuntansa	 kautta	 sopivaksi	
katsotun	 miehen.	 Pastori	 toimii	
Kristuksen	 edustajana,	 hänen	
sijastaan	 ja	 hänen	 käskystään,	
vastapäätä	 seurakuntaa	
(Joh.20:21-23;	Apt.20:28;	1.Kor.	4:1).	

Pastorin	 virkaa	 on	 kutsuttu	
armovälineviraksi	 tai	 saarnavi-
raksi.	 Pastorin	 tehtävänä	 on	 pal-
vella	 hänelle	 uskottua	 seurakun-
taa	 saarnaamalla	 ja	 opettamalla	
Jumalan	sanaa	ja	toimittaen	pyhiä	
sakramentteja.	 Armovälineiden	
välityksellä	 Jumala	 antaa	 syntejä	
anteeksi,	kaitsee	ja	ruokkii	seura-
kuntaansa.	 Pastorin	 virka	 on	 sa-
nanmukaisesti	 paimenvirka.	 Var-
sinainen	 Paimen	 (pastor)	 ja	 pal-
velija	 (diakonos)	 on	 tietenkin	
Jeesus	Kristus	(Joh.10:11)!		

Alamme	 ymmärtää,	 minkä	
vuoksi	 pastorin	 virkaan	 kohdis-
tuu	 niin	 paljon	 erilaista	 alas	 pai-
namista,	vähättelyä	sekä	kiusauk-
sia	 väärinkäytöksiin.	 Ihmisen	
järkeä	 ja	 tunnetta	 korkeimpina	
auktoriteetteinaan	palvovan	maa-
ilman	on	mahdotonta	uskoa	viran	
jumalallisuuteen,	 se	kun	on	apos-
tolisen	uskon	mukaisesti	kätketty	
Kristuksen	ristin	salaisuuteen.	

Myös	 sielunvihollinen	 tekee	 kaik-
kensa	 viran	 palvelutyön	 turhen-
tamiseksi.	 Koska	 se	 ei	 voi	 vahin-
goittaa	 Jumalaa	 eikä	 se	 voi	 tehdä	
tekemättömäksi	 pelastusta	 Kris-
tuksessa,	 se	 käy	 kaikin	 keinoin	
seurakuntaa	 vastaan.	 Se	 tahtoo	
hajottaa	 lauman,	 jotta	 Jumalan	
lahjat	 jäisivät	 vaille	 vastaanotta-
jaa.	 Se	 tahtoo	 syöstä	 paimenet	
epätoivoon	ja	lankeemuksiin,	jotta	
he	jättäisivät	tehtävänsä.		

Tietenkään	 se	 ei	 tässä	 koko-
naan	 koskaan	 onnistu.	 Kristus	
antanut	 lupauksensa,	 että	 ”tuone-
lan	portit”	eivät	 	hänen	seurakun-
taansa	kukista	(Matt:16:18).	Kristil-
linen	 kirkko	 tulee	 olemaan	maail-
massa	 loppuun	 saakka,	 olkootpa	
kuinka	 vainottu	 tahansa.	 Se	 on	
aina	 läsnä	 jossain	 päin	 maailmaa,	
mutta	 on	 myös	 paikkoja,	 josta	 se	
on	 hävinnyt,	 tai	 joista	 se	 on	 hä-
viämässä.		

Jumala	 on	 suonut	 meille	
2000-luvun	suomalaisille	SUUREN	
ARMON	lähettäessään	enkelinsä	ja	
apostolinsa	 –	 eli	 sanansaattajansa	
ja	 lähettiläänsä	 –	 seurakuntaansa	
palvelemaan.	 Sinä	 teet	 hyvin,	 kun	
annat	 Jumalan	palvella	 sinua	 pas-
torinsa	 kautta	 mahdollisimman	
usein.	

Mutta kaikki on Jumalasta, 
joka on sovittanut meidät 
itsensä kanssa Kristuksen 
kautta ja antanut meille 
sovituksen viran. Sillä Ju-
mala oli Kristuksessa ja 
sovitti maailman itsensä 
kanssa eikä lukenut heille 
heidän rikkomuksiaan,  

Lennart	Serestråle,	Vuollerimin	kirkon	fresko	



 

Sanankuulijan	rukous	
”Jumala,	Pyhä	Henki,	joka	olet	armollisesti	ja	runsaasti	antanut	meille	pyhän	sanasi	sielu-
jemme	oikeaksi		ravinnoksi!	Anna	meille	hurskaat	ja	uskolliset	opettajat,	jotka	Hengen	ja	
voiman	todistuksella	julistavat	sanaasi	ja	ovat	elämällään	meille	hyvänä	esikuvana.	Anna	
meille	myös	pyhä	armosi,	että	nöyrällä	uskolla	ja	sydämen	halulla	otamme	vastaan	sanasi,	
sen	kautta	kasvamme	uskossa,	toivossa	ja	rakkaudessa	ja	kärsivällisyydessä,	pysymme	siinä	
vahvoina	loppuun	asti	ja	saamme	viimein	katoamattoman	elämän	kruunun.	Jeesuksen	Kris-

tuksen,	meidän	Herramme	kautta.	Aamen.”	(Luterilaisia	virsiä	–kirjasta)	

	
Kesän	Messut	

Joonan	luterilainen	seurakunta,		Lappeenranta,	klo	11.	os.	Raastuvankatu	16,	Adventtikirkko	
Kesäkuussa:	Su	12.6.	(pastori,	Hyppönen)		ja	26.6.	(pastori,	Vilho	Teivainen)	

Heinäkuussa:	10.7.		(Hyppönen)		ja	24.7.	(Teivainen).	
	

Joosuan	luterilainen	seurakunta,	Imatra,	klo	15.	Vuorineuvoksenkatu	1,Teppanalan	rukoushuone	
Kesäkuussa:	Su	12.6.	(pastori,	Hyppönen)		ja	26.6.	(pastori,	Vilho	Teivainen)	

Pastori,	Pekka-T.	Hyppönen	
Suomen	evankelisluterilainen	lähetyshiippakunta	
pekka.hypponen@lhpk.fi	
p.	040	7360862	

Seurakuntamme	toimivat	kolehti-	,	lahjoitus-	ja	testamenttivaroin.	Iloitsemme	kaikista	
lahjoituksista.	Kuukausittainen	lahjoittaminen	on	erityisen	hyödyllistä.		
Lahjastasi	kiittäen!		

Kannatus:	Suomen	Luther-säätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
Viite:	Lappeenranta:	5335	--	Viite:	Imatra:	8400.	

Rahankeräyslupa.	Luvan	myöntäjä:	Poliisihallitus.	Luvan	numero:	POL-2015-13524.	Myöntämisajankohta:	22.3.2016.	
Toimeenpanoaika	ja	-alue:	22.3.2016-31.12.2017	koko	Suomen	alueella	Ahvenanmaata	lukuun	ottamatta.	

PAPPISVIHKIMYS	
LAUANTAINA	13.8.	KLO	13,	pappisvihkimysmessu	Imatralla,	Teppanalan	rukoushuoneella.	TM,	Joni	
Ahonen	vihitään	Joosuan	ja	Joonan	luterilaisten	seurakuntien	pastoriksi.	Tervetuloa	rukoilemaan	
paimenen	puolesta	ja	viettämään	yhteistä	kiitosjuhlaa!	Halutessasi	voit	ilmoittautua	myös	talkoolaiseksi!	

”Jumalanpalvelus	elämäksi	-	seurakunta	kodiksi!”	
Luettavaa	ja	kuunneltavaa	kesälle:	www.lhpk.fi	

Kiitos yhteisistä vuosista rakkaat seurakuntalaiset! Yhteys Kristuksessa säilyy! 

Rukousaiheita	
-	Kiitos	pastorista!	Siunausta	Jonille,	Aijalle,	Ruutille	ja	Liinalle	muuttoon	ja	uuden	elämän	aloitukseen.	
-	Tuleva	pappisvihkimys	ja	sen	valmistelut.	
-	Seurakuntien	vastuunkantajat.	Kanttorisijaisen	ja	pyhäkouluopettajien	löytyminen	Lappeenrantaan.	
-	Seurakuntien	talous.	Imatralla	on	tällä	hetkellä	valoisampaa.	Lappeenrannassa	kannatus	on	todella	
alhaalla.	Myös	messuvieraiden	määrä	on	keväällä	notkahtanut.		
-	Kiitos	Jumalalle	armostaan!	Hän	suokoon	seurakunnalleen	uskon	ja	kestävyyden	-	ilon	ja	rauhan!	


