
 

JESAJAN LUTERILAISEN SEURAKUNNAN KIRJE 

Terveiset Lähetyshiippakunnan 
leiriltä Tervonsalmelta, jossa lähes 
kolmenkymmenen lapsen ja 
varhaisnuoren joukko sai nauttia 
siunatuista yhteisistä hetkistä 
kauniissa Suomen kesässä.  

Leirin jokainen päivä 
aloitettiin lipun nostolla. Sinistä 
taivasta ja valkoisia pilviä kohti 
nouseva sinivalkoinen ristilippu 
on puhutteleva näky. Virren 
sanoin pyysimme Jumalaa 
varjelemaan Suomenmaata. 
Todellinen turva tulee Jumalan 
kädestä. Vaikka virsi tuo mieleen 
maamme itsenäisyyden kannalta 
tärkeät vaiheet, varsinainen 
taistelumme ei sittenkään ole 
lihaa ja verta vastaan. Sen tähden 
Jumalan käden suojaa tarvitaan 
aina yhtä paljon, olipa sota tai 
rauha  

Samalla sävelellä veisattava 
jälkimmäinen säkeistö (Virsi 79, 
”Oi Jeesus lähde autuuden”) 
kertoo mistä on kysymys. Kristityn 
varsinainen isänmaa on taivaassa. 
Sitä kohden olemme matkalla. 
Suomen lipussa komeileva risti on 
taivaallisen isänmaan tienviitta. 
Jumalan tykö taivaaseen päästään 
Jeesuksen Kristuksen kautta (Joh. 
14:6). 

Muita teitä ei ole eikä 
tarvitakaan. Se, joka kulkee 
Jeesus-tietä, pääsee varmasti 
perille. Jeesuksen yhteydessä 
hän on jo perillä ja Jumalan 
hyvässä turvassa. Juhannuksena 
luettava Sakariaan kiitosvirsi 
julistaa: Jeesus on vapahtanut 
meidät kaikista vihollisistamme. 
Saamme pelkäämättä palvella 
häntä, pyhyydessä ja 
vanhurskaudessa hänen 
edessään kaikkina 
elinpäivinämme (Luuk.1: 67-79).  

Vaikka ympärillä riehuisi 
sota, kristitty saa luottaa, että 
hänellä on rauha Jumalan 
kanssa. Jeesus on lunastanut 
meidät vapaiksi synnin, 
kuoleman ja Perkeleen vallasta. 
Edes kuolema ei voi erottaa 
Jumalan rakkaudesta. 
Kristukseen kastetut ja uskovat 
saavat elää ja kuolla tässä 
varmassa toivossa .  

Myöskään se, millaisessa 
isänmaassa elämme ei ole 
saman tekevää. Millaisia leirejä 
mahtaisimme viettää, jos 
maassamme ei saisi julistaa 
vapaasti evankeliumia ja elää 
kristillistä elämää? Rukoilethan 
sinäkin maamme ja kansamme 
puolesta.  

 
 

Leirillä saimme nauttia 
Jumalan runsaista, hyvistä 
lahjoista. Saimme viettää 
rauhassa aikaa Jumalan sanan 
äärellä päivittäisissä opetus- ja 
rukoushetkissä. Saimme 
tutustua kuningas Daavidin 
elämän ja vaiheiden kautta 
Jumalan työhön kansansa 
historiassa. Armollinen ja 
laupias Jumala ei hylkää 
vaikeuksien eikä 
lankeemustenkaan hetkellä. 
Jumalan Daavidille antamat 
lupaukset ovat toteutuneet 
Jeesuksessa viimeistä piirtoa 
myöten.  

Lähetyshiippakunnan leirit 
ovat tärkeä osa 
seurakuntiemme kasteopetusta 
ja kristillistä kasvatustyötä. 
Leireillä tutustutaan 
naapuriseurakuntien lapsiin ja 
saadaan elinikäisiä ystäviä. 
Jumala on tarkoittanut, että 
taivastietä kuljetaan 
seurakunnan yhteydessä. 
Seurakuntien tulee siirtyä 
seuraavalle sukupolvelle. Leirien 
tarkoituksena on edistää myös 
tätä tarkoitusta.  

Iso kiitos kaikille, jotka 
olette olleet rukouksin ja 
muuten tukien mukana! 
Siunattua kesää! 

Anniina Mikama / kirkon kuvapankki 

Sun ristis olkoon 
ainoa 
tienviittaajani 
matkalla, 
ain aurinkona 
päivällä 
ja yöllä kuuna, 
tähtenä. 
Virsi 79:12 

Sun kätes, Herra, 
voimakkaan 
suo olla turva 
Suomenmaan 
niin sodassa kuin 
rauhassa 
ja murheen, 
onnen aikana.  
Virsi 577: 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aamusiunaus matkalla 

Laupias Jumala, armollinen Isä! Minä kiitän sinua, että hyvyydelläsi olet minua tänä yönä suojellut sekä 

kaikesta vaarasta ja vahingosta varjellut. Sinun nimeesi minä nousen ja matkusta eteenpäin. Siunaa, 

Herra, kulkuni. Anna menestys hankkeilleni. Varjele minua, että vaellan oikein enkä eksy harhateille ja 

lankea syntiin. Suojele ja varjele kotiin jääneitä rakkaitani. Taivuta kaikki, joilta tänä päivänä ja koko 

matkallani tarvitse apua, olemaan hyväntahtoisia minua kohtaan, ja anna minulle tyytyväinen ja 

kiitollinen sydän. Kuule minua, Jumalani, armollisesti, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen! (Luterilaisia 

Virsiä. s.504) 

 

Messut 

Heinäkuu: 2.7. klo 17 (Antti Lehrbäck), 30.7. klo 17 (Pekka Hyppönen) 

Elokuu: 6.8. klo 17 (AL), 13.8. klo 11, 20.8. klo 11, 27.8. klo 17 (PH) 

Os. Ilmarisenkatu 18, Jyväskylän Adventtikirkko 
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Rukousaiheita 

• Kiitos hyvin sujuneesta lasten leiristä! Isä, siunaa lapsia ja heidän perheitään! 

• Suo, Herra, kesällä lepoa ja virkistystä pastorille ja seurakunnan vastuutehtävissä uurastaneille! 

• Siunaa Mayn perheen kotimaan vierailu ja kohtaamiset! 

• Herra, ole lähellä yksinäisiä ja eri tavoin kärsiviä seurakuntalaisia, suo yhteyttä ja ystävyyttä! 

 

KESÄLUKEMISTA JA KUUNNELTAVAA 
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