
Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	syyskirje	

Syksyllä	 elämään	 kuuluu	 paljon	
suorittamista.	 Jos	 nyt	 ei	 kovin	
monelle	 enää	 sadonkorjuuta,	
mutta	 koulujen,	 harrastusten	 ja	
työelämän	 alkamista	 kuitenkin.	
Ihmisen	 odotetaan	 olevan	 ahke-
ria,	 luovia	 ja	 tuotteliaita,	 ei	 vain	
läpi	 pimeän	 ajan,	 vaan	 läpi	 koko	
elämän.	 Tuleeko	 mikään	 enää	
valmiiksi	 –	 tuleeko	 ihminen	 itse	
valmiiksi?		

Tunnetusti	kaikki	sellainen	uu-
vuttaa	 ihmistä,	mihin	 liittyy	 epä-
selvät	 rajat,	 alimittaisuutta	 ja	
jatkuvaa	 keskeneräisyyden	 ko-
kemista.	 Nämä	 asiat	 voivat	 olla	
seurausta	 työstä,	 tai	 ne	 voivat	
seurata	 meitä	 meidän	 omassa	
sisimmässämme.	 Joku	 voi	 kokea	
uupuvansa	uskon	elämässäänkin.	
Huono	 omatunto,	 epäselvyydet	
omassa	uskossa	ja	seurakunnassa	
vievät	ilon	ja	rauhan.		

Apostoli	 Paavali	 puhuu	 van-
hurskauden	 seppeleestä	
(2.Tim.4:8).	 Se	 on	 voittajan	 sep-
pele,	 kuten	antiikin	urheilukilpai-
luissa,	suurin	kuviteltavissa	oleva	
kunnia	 kuolevaiselle.	 Tarkoittaa-
ko	 tämä	 sitä,	 että	 uskokin	 on	
urheilun	 tavoin	 loputonta	 uuras-
tusta	 ilman	 varmuutta	 voittopal-
kinnosta?	 Ei	 tarkoita!	 Kristittynä	
sinä	olet	tämän	maailman	keskel-
lä	ihmeellisesssä	asemassa.		

Kuitenkaan	 emme	 ole	 vielä	 pe-
rillä	taivaan	kirkkaudessa.	Siihen	
saakka	 meillä	 on	 uskon	 kilvoi-
tus;	meidän	tulee	säilyttää	usko	
Kristukseen.	 Se	 on	 pysymistä	
Jumalan	 turvassa	 ja	 levossa.	 Se	
on	 elämää	 seurakunnassa,	 sa-
nan	 ja	 sakramenttien	 yhteydes-
sä.	 Saat	 asettaa	 toivosi	 Juma-
laan	 myös	 rukouksessa:	 "Herra	
vie	 minun	 asiani	 päätökseen.	
Herra,	 sinun	 armosi	 pysyy	 ian-
kaikkisesti;	 älä	 jätä	 kesken	 kät-
tesi	työtä."	(Ps.	138:8)	

Apostoli	 Paavalille	 elämä	 oli	
Kristus	 ja	 kuolema	 lopullinen	
voitto	 (Fil:1:21).	 Hän	 sai	 elää	
elämänsä	 Kristuksen	 omana	 ja	
hänen	 seuraajanaan,	 aivan	 ku-
ten	sinäkin.	Hän	iloitsi	siitä,	että	
hän	 pääsisi	 Kristuksen	 luokse	
Jumalan	 säätämällä	 ajalla.	 Ajat-
tele,	Jumala	on	säätänyt	matkal-
lesi	 ajankin.	 Sinun	 ei	 tarvitse	
juosta	 hiki	 hatussa	 ehtiäksesi	
ajoissa	 maaliin!	 Sekin	 tulee	 Ju-
malan	 ajalla,	 kuten	 kaikki	muu-
kin	tässä	elämässä.	

Tehkäämme	matkaa	 kestävi-
nä	 uskossa	 kohden	 luvattua	
voittopalkintoa.	 Kerran	 kaikki	
tulee	valmiiksi	 sinunkin	elämäs-
säsi.	 ”Ratkaisevaa	 ei	 siis	 ole,	
mitä	 ihminen	 tahtoo	 tai	 ehtii,	
vaan	se	että	Jumala	armahtaa.”	
(-92,	Room.	9:16).	

Minä	olen	hyvän	kilvoituksen	kilvoi-
tellut,	juoksun	päättänyt,	uskon	säi-
lyttänyt.	Tästedes	on	minulle	talletet-
tuna	vanhurskauden	seppele,	jonka	

Uskovalle	 luvattu	 palkinto	 on	
varma.	 Sen	 palkinnon	 on	 Herra	
Jeesus	voittanut	meille	Golgatan	
ristillä.	 Siellä	 hänet	 kruunattiin	
orjantappurakruunulla	 ja	 hän	
antoi	 Henkensä	meidän	 puoles-
tamme.	 Kuolemallaan	 ja	 ylös-
nousemuksellaan	 Kristus	 on	
kukistanut	 synnin	 ja	 kuoleman	
vallan.	Hän	saattoi	valmiiksi	 kai-
ken,	 mitä	 pelastukseemme	 tar-
vitaan!	

Jäljelle	 jää	 kysymys,	 kuinka	
tulemme	 voitosta	 osallisiksi.	
Tässäkö	 se	 epävarmuus	 piilee-
kin?	 Ei,	 tässäkään	 ei	 ole	mitään	
epävarmuutta!	 Pelastus	 on	 Ju-
malan	lahja	Kristuksessa	Jeesuk-
sessa.	 Jumala	 on	 kruunannut	
sinut	 vanhurskaudellaan	 ja	 kirk-
kaudellaan,	 kun	 sinut	 kastettiin	
hänen	nimeensä.		

Vaikka	 olet	 syntinen,	 eikä	 si-
nulla	ole	itsessäsi,	mihin	luottaa,	
saat	omistaa	täyden	voiton	Kris-
tuksessa.	 Tästä	 seuraa	 elämääsi	
uskon	 lepo.	 Vaikka	 kaikki	 olisi	
elämässäsi	 levällään	 ja	 kesken,	
ja	 vaikka	 olisit	 kuinka	 epäonnis-
tunut,	 on	 sinulla	 iankaikkinen	
toivo	 Kristuksen	 tähden.	 Vaikka	
olisit	 elämässäsi	 kuinka	 menes-
tynyt	ja	onnistunut,	ei	sinulla	ole	
sittenkään	 pelastuksen	 lahjaan	
mitään	lisättävää.		

	

Herra,	vanhurskas	tuomari,	on	antava	
minulle	sinä	päivänä,	eikä	ainoastaan	
minulle,	vaan	myös	kaikille,	jotka	hä-
nen	ilmestymistään	rakastavat.			
(2.	Tim.	4:7-8)	



RUKOUSAIHEITA	
• Kiitos	seurakunnasta,	veljistä	ja	sisarista,	isoista	ja	pienistä!	
• Seurakunnan	lapset	ja	nuoret	
• Miesten	piirin	aloitus	(9.11.)	
• Afgaaniveljien	jatkorippikoulu	II		(30.11.-2.12.)	

MESSUT	
Lokakuu:	su	7.10.	klo	17	(Puustinen),	14.10.	klo	17	(Lehrbäck),	21.	ja	28.10.	klo	11	(Hyppönen).		
Marraskuu:	su	4.11.	klo	17(Puustinen),	11.11.	klo	11(Hyppönen),	18.11.	klo	11,	25.11.	klo	11.		
Joulukuu:	su.2.12.	klo	11	(Lammi),	9.12.	klo	11	(Hyppönen),	16.12.,	klo	11.,	23.12.	klo	11,	30.12.	klo	11.	

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

Ollaan	yhteydessä!	
pastori	Pekka-T.	Hyppönen	
Suomen	evankelisluterilainen	lähetyshiippakunta	
pekka.hypponen@lhpk.fi	
p.	040	7360862	

Seurakunnan	talous	toimii	vapaaehtoisten	kolehti-	ja	tilikannatusten	varassa	
Suomen	Luthersäätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
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”Jumalanpalvelus	elämäksi,	seurakunta	kodiksi!”	
www.lhpk.fi	

www.luterilainen.net	

Rukous	
Minä	kiitän	sinua,	taivaallinen	Isäni,	Jeesuksen	Kristuksen,	sinun	rakkaan	Poikasi	kautta,	että	olet	minut	
menneenä	yönä	varjellut	kaikesta	vahingosta	ja	vaarasta.	Ja	rukoilen	sinua,	että	varjelisit	minua	tänäkin	

päivänä	synneistä	ja	kaikesta	pahasta,	niin	että	minun	elämäni	ja	kaikki	työni	olisivat	sinulle	mieluiset.	Sillä	
minä	jätän	itseni,	sieluni,	ruumiini	ja	kaikki,	mitä	minulla	on,	sinun	käsiisi.	Sinun	pyhä	enkelisi	olkoon	kans-

sani,	ettei	paha	vihollinen	saisi	mitään	valtaa	minuun.	Aamen.		
(Aamurukous,	Vähä-katekismus)	

TULEVAA	
• Seurakuntailtapäivä,	su	28.10.	kirkkokahvin	jälkeen.	Osa	II:	Seurakunnan	toiminta	
• Miestenpiirin	aloitus,	pe	9.11.	klo	17:30,	Hännisillä,	Pohjanaho	8	a	7	
• Lähetyspyhä	2.12.	Kuvaesitys	Keniasta	(Päivi	ja	Markus	Lindholm),	myyjäiset	
• Seurakunnan	10-vuotisjuhla	ja	joulujuhla,	su	16.12.	messun	jälkeen		
• Tahtoisitko	avata	kotisi	Pyhäinpäivän	rukoushetkeä	varten,	la	3.11.?	Ota	yhteyttä	pastoriin!	

Pastori	vuosilomalla	8.-14.10.		
Yhteys	sähköpostilla	tai	tekstiviestillä.		
Hätätilassa	kannattaa	yrittää	soittaa!	
rippi	ja	sielunhoito:	pastori,	Antti	
Lehrbäck,	p.	0503438879.	



 


