
Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	kesäkirje	

Saimme	viettää	eilen	Jesajan	luteri-
laisen	seurakunnan	seuroja	Saas-
tamoisilla	Suolahdessa.	Oli	hienoa	
olla	yhdessä	Jumalan	sanan	äärellä	
ja	virsiä	veisatan.	Kiitos	Saastamoisen	perheelle	
järjestelyistä.	Kiitos	pj.	Jarno	Gummerukselle	ja	
Paavo	Suihkoselle	puheesta	ja	läsnä	olleelle	seura-
kunnalle	osallistumisesta!	Saimme	kuulla	seura-
kunnasta	hengellisenä	kotina,	kristityn	rististä	ja	
kärsimyksistä	ja	Jeesuksesta	Kristuksesta,	joka	on	
ristinsä	kärsimyksessä	kantanut	syntivelkamme	
vapauttaen	meidät	kaikesta	synnin	kirouksesta,	
jonka	merkkejä	kärsimys	ja	kuolema	ovat.	Kastees-
sa	meidät	on	puhdistettu	synneistämme	ja	Jumala	
on	ottanut	meidät	lapsikseen.	Kristitylle	kuuluu	
pyhitettyjen	perintöosa.		
	
Miksi	sitten	vielä	kärsimme?	Onko	Jumala	julma,	
kun	hän	sallii	lastensa	joutua	edelleen	kärsimyk-
siin?	Raamattu	kertoo,	että	kärsimys	on	kuulunut	
aina	Jumalan	pyhien	elämään.	Kärsimys	on	yksilöl-
linen	ja	monisyinen	asia.	Siksi	on	parempi	olla	te-
kemättä	suurempia	yleistyksiä.	Yksi	asia	on	kuiten-
kin	varmaa.	Jumala	ei	ole	paha.	Hän	ei	ketään	kiu-
saa.	Kristukseen	kastettuna	ja	häneen	uskovana	
saat	olla	varma	siitä,	että	synnin	kirous	on	otettu	
sinun	päältäsi	pois.	Kristus	on	sen	kantanut.	Kris-
tuksen	tähden	Jumala	päästää	sinut	kaikesta	syn-
nin	kirouksesta	ja	lukee	sinut	Kristuksen	tähden	
kokonaan	vanhurskaaksi!	(Jaak.1:13,	Gal.3:13;27,	
Rm.8:1).		
	
Koska	emme	tässä	ajassa	lakkaa	olemasta	syntisiä,	
nykyiset	kärsimyksemme	voivat	edelleen	olla	
enemmän	tai	vähemmän	myös	itse	aiheutettuja.	
Saatana	ja	maailma	pitävät	huolen	lopusta.	Kärsi-
mys	ei	siis	poistu	Jumalan	lasten	elämästä.	Lopulta	
me	kaikki	kuolemme.	Kuitenkaan	synti	ja	kuolema	
eivät	voi	enää	erottaa	meitä	Jumalasta	eivätkä	
syöstä	meitä	kadotukseen.		
	

Kaikkivaltias	Jumala	sen	sijaan	kykenee	
käyttämään	meille	sallimaansa	ja	sopi-
vaksi	katsomaansa	kärsimystä	meidän	
iankaikkiseksi	parhaaksemme.	Kärsimys	

ja	Saatanan	ahdistus	on	ajamassa	Jumalan	lapsia	
yhä	tiukemmin	Kristuksen	turviin!	(Rm.8:28;11:32)	
	
Armonvälineissään	seurakunnan	yhteydessä	Jumala	
antaa	meille	tärkeimmän	apunsa	eli	syntien	anteek-
siantamuksen	ja	vahvistaa	uskoamme.	Sanan	kuu-
leminen,	alttarin	sakramentin	nauttiminen	ja	rukous	
ovat	ruumiillisia	asioita.	Ne	hoitavat	koko	ihmistä,	
myös	ruumiillista	terveyttämme.	Seurakunnan	yh-
teydessä	Jumalan	perheväen	tehtävänä	on	myös	
kantaa	toisiaan.	Olemmehan	me	saman	Kristus-
ruumiin	jäseniä!	(Ps.92,	Jaak.5:14-16,	1.Kor.12:26).	
	
Seurat	olivat	tärkeä	avaus.	Ei	sillä,	etteikö	seuroja	
olisi	Jesajan	historiassa	pidetty.	Ei	tosin	minun	ai-
kanani.	Tärkeänä	tilaisuutta	voidaan	pitää	siksi,	että	
olemme	jo	pidemmän	aika	kyselleet,	millä	tavalla	
seurakuntamme	voisi	toimia	Jyväskylän	pohjoispuo-
lella.	Melkoinen	osa	seurakuntamme	jäseniä	ja	kirk-
kovieraita	näet	asuu	Saarijärvi-Äänekoski-Konnevesi	
akselilla.	Kaukaisimmat	vieraat	seuroihin	tulivat	
Viitasaarelta.	Se,	että	on	tultu	Jesajan	seurakunnan	
messuihin	ja	sen	yhteyteen	johtuu	monen	kohdalla	
siitä,	että	omassa	paikallisseurakunnassa	kaikki	ei	
ole	kunnossa.	On	täytynyt	lähteä	Jumalan	sanan	
perässä	toiseen	kaupunkiin	50-100	km	päähän.	On-
neksi	ei	kuitenkaan	sen	kauemmas.	Mutta	sekin	on	
joskus	liikaa.		
	
Voisiko	Jesajan	seurakunta	kokoontua	omalla	koti-
paikkakunnallasi?	Kyllä,	vaikkapa	seurojen	muodos-
sa!	Pastori	tekee	myös	kotikäyntejä.	Kunkin	koti-
seuduilla	on	väistämättä	myös	muita,	jotka	ovat	
vailla	hengellistä	kotia.	Osa	tietää	sen	itsekin.	Osa	ei	
tiedä.	Yhteys	Jumalaan	on	katkennut.	Lähetyshiip-
pakunta	tarvitaan	–	meitä	tarvitaan!		
	
 



RUKOUSAIHEITA	
• Kiitos	mahdollisuudesta	viettää	messua	myös	kesällä	
• Kiitos	hyvin	sujuneesta	lasten	ja	varhaisnuorten	leiristä	Rautalammilla	
• Rukoilemme	rippikoulunsa	käyneiden,	Toukon	ja	Elisan	puolesta	
• Rukoilemme	seurakuntamme	rakentumisen	ja	sen	lähetystehtävän	puolesta	
• Pyydämme	kesän	lepoa	ja	virkistystä	vastuunkantajille	

MESSUT	
Heinäkuussa	joka	pyhä	klo	17.	

Os.	Ilmarisenkatu	18,	Jyväskylän	Adventtikirkko.	
Kts.	www.lhpk.fi/jyvaskyla	

Pastori	Pekka-T.	Hyppönen	
Suomen	evankelisluterilainen	lähetys-
hiippakunta	
pekka.hypponen@lhpk.fi	
p.	040	7360862	
Lomalla	6.7.-	3.8.		
Luen	välillä	viestejä.		
Hätätapauksessa	kannattaa	soittaa	

Kesälahja	seurakuntiemme	työlle!	
Kannatus:	Suomen	Luthersäätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
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”Jumalanpalvelus	elämäksi,	seurakunta	kodiksi!”	
www.lhpk.fi	

www.luterilainen.net	
Luettavaa	ja	kuunneltavaa	kesän	ajaksi!	

Rukous	kirkon	puolesta	
Pyhä	Jumala,	me	kiitämme	sinua	Poikasi	kautta,	että	rakennat	elävistä	kivistä	kirkkosi	pyhäksi	temppeliksi	
maailmassa.	Me	rukoilemme,	että	varjelet	meidät	sillä	ainoalla	perustalla,	joka	on	Jeesus	Kristus.	Vuodata	
Pyhä	Henkesi,	että	me	sanan	ja	sakramenttien	kautta	rakentuisimme	kirkkonasi	ja	uskollisesti	ja	uutterasti	
palvelisimme	sinua.	Anna	meille	se	armo,	että	kaikessa	noudattaisimme	hyvää	tahtoasi	niin,	että	työmme	
kestäisi	koetuksen	päivänä.	Auta,	ettemme	olisi	niitä,	joilla	on	se	nimi,	että	elämme,	mutta	olemme	kuol-
leet.	Vaikuta	pyhän	sanasi	kautta	uusi	rohkeus	ja	rakkaus	evankeliumisi	palvelijoissa	ja	todistajissa,	niin	että	
nukkuvat	herätetään,	eksyneet	kääntyvät	ja	arat	vahvistuvat.	Rakenna	sinä	temppelisi	ja	vie	meidät	perille	

riemuitsevaan	kirkkoosi,	jossa	me	saamme	kasvoista	kasvoihin	ylistää	sinua	iankaikkisesti.	Aamen.	
(Valikoituja	rukouksia	Luterilaisia	virsiä	–kirjasta)	

TULEVAA	
• Itäisen	rovastikunnan	seurakuntien	päivä	15.9.	Kuopiossa	

Oman	 pastorin	 loma-aikana,	 ripin,	 sie-
lunhoidon	 ja	 esirukouksen	 merkeissä,	
ota	yhteyttä:	
	
-	pastori,	Joni	Ahonen	(15.7.	saakka)		
p.	045	6501	225	
-	pastori,	Sami	Liukkonen	(15.7.	jälkeen)	
p.	0505616299	



 

Kesälahja seurakunnallesi 
 

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 kesäkuukau-
sien 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 sijaisena 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 kuukau-
den 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 muo-
dostuu juuri kesällä. Tätä eroa voisimme yhdessä pyrkiä kaventamaan. 
Paras kesälahja seurakunnallesi on tietenkin se, että osallistut toimintaan mahdollisuuksiesi 
mukaan. Jos et pääse oman seurakunnan jumalanpalvelukseen, niin vieraile sisarseurakun-
nassa. Samoin voit muistaa seurakuntaa normaalisti kolehdissa ja tilisiirroilla. 
 
Lisäksi toivomme, että pohtisit mahdollisuutta osallistua ylimääräisellä lahjalla seurakuntasi 
kulujen kattamiseen myös kesäkuukausien osalta. Viitenumero ja tilinumero ovat samat 
kuin normaalisti. 


