
 

Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	kesäkirje	

Tänä	 keväänä	 olemme	 saa-
neet	 kokoontua	 seurakunnas-
sa	 kuutena	 iltana	 erityisesti	
rukouksen	 merkeissä.	 Mutta	
mitäs	erityistä	siinä	on?	Eivät-
kös	kristityt	muutenkin	rukoile	
ja	 kokoonnu	 rukouksen	 mer-
keissä?	Kyllä	–	ja	ei.		

Kyllä:	 Kristityn	on	mahdo-
tonta	 olla	 kokonaan	 rukoile-
matta.	Kristitty	rukoilee	päivit-
täin	 ja	 osallistuu	 pyhäpäivinä	
seurakunnan	 jumalanpalve-
lukseen.	Aina	emme	edes	ajat-
tele	 rukoilevamme,	 kun	 huo-
kaisemme	 Taivaallisen	 Isäl-
lemme	 tai	 veisaamme	 virsiä.	
Tämä	on	Pyhän	Hengen	 työtä	
meissä.	 Vieläpä	Henki	 itse	 ru-
koilee	 meidän	 puolestamme	
(Room.8:26).		

Ja,	ei:		Emme	suinkaan	ole	
aina	 alttiita	 rukoilemaan.	 Jos-
kus	 rukous	 voi	 tauota	 pitkäk-
sikin	aikaa.	Saatamme	ajatella,	
että	 olemmehan	 me	 rukoil-
leet,	 kun	 olemme	 luetelleet	
Isä	meidän	 –rukouksen	 sanat.	
Olemmehan	 valittaneet	 ja	
tuskailleet	 pitkin	 päivää.	
Voimme	 myös	 vedota	 hurs-
kaanoloisesti	Raamattuun:	

”Ei	minun	tarvitse	rukoilla.	Eikös	
Jumala	 pidä	 huolta	 maailmasta	
ja	 anna	 valtakuntansa	 tulla	 il-
man	 pyyntöjämmekin?”	 Joskus	
mieleen	 hiipii	 ajatus,	 että	 onko	
elämä	 jopa	helpompaa,	 kun	 ru-
koilee	 vähemmän.	 Ainakaan	
lähimmäisten	 hätä	 ja	 toteutu-
mattomat	 rukousvastaukset	
eivät	häiritse	läheskään	niin	pal-
joa.		

Monilla	 ei	 ole	 elämässään	
lainkaan	 hiljaista	 hetkeä.	 Viih-
teellä,	 puuhastelulla	 ja	 äly(-
ttömillä)	 laitteilla	 pyritään	 täyt-
tämään	 jokainen	 tyhjä	 kolo	 ja	
hälventämään	 tyhjä	 olo.	 Kun	
rukoukselle	 otollinen	 hiljainen	
hetki	 olisi	 tarjolla,	 emme	 vält-
tämättä	enää	osaakaan	rukoilla.	
Emme	 ole	 varmoja,	 kuuleko	 Ju-
mala.	 Sydämen	 on	 täyttänyt	
epävarmuus.	 Sielunvihollinen	
vierottaa	 Jumalasta	 ja	 asettuu	
sitten	syyttäjän	penkille.	

Ehkä	 tunnistat	 vastaavia	
ongelmia	 omasta	 rukouselä-
mästäsi.	 Ne	 osoittavat,	 että	 ru-
kous	 ei	 ole	 kristityn	 elämässä	
itsestäänselvyys,	 koska	 sydä-
men	usko	ja	luottamus		

Tähän	asti	te	ette	ole	
anoneet	mitään	minun	
nimessäni;	anokaa,	niin	
te	saatte,	että	teidän	
ilonne	olisi	täydelli-
nen.		Joh.	16:23-24.	

Totisesti,	 totisesti	 minä	
sanon	teille:	 jos	te	anotte	
jotakin	 Isältä,	on	hän	sen	
teille	 antava	 minun	 ni-
messäni.		

Jumalaan	 ei	 ole	 itsestäänsel-
vyys.	 Juuri	 sitä	 rukoukseen	
ennen	 muuta	 tarvitaan,	 Py-
hän	 Hengen	 vaikuttamaa	
uskoa.	 Vain	 se	 kantaa	 vaike-
uksissa	 ja	 vastustuksissa	 ja	
saattaa	meidät	rukoilemaan.		

Kaikenlaisten	 vastustus-
ten	 tähden	 tarvitsemme	 Ju-
malan	 sanaa	 ja	 rukousta!	
Tarvitsemme	 evankeliumia	
uskomme	 vahvistukseksi:	 Isä	
holhoaa	 heikkoja.	 Hän	 ottaa	
vastaan	 langenneita	 Jeesuk-
sen	tähden.	Hän	on	käskenyt	
meidän	 rukoilla.	 Hän	 luvan-
nut	 kuulla	meitä	 ja	vastatata	
rukouksiimme,	 kun	 lähes-
tymme	 häntä	 Jeesuksen	 ni-
messä	eli	Jeesukseen	uskoen.		

Näin	 Herra	 varustaa	 si-
nutkin	 rukoilijaksi	 seurakun-
tansa	 yhteydessä.	 Erityistä	
oppia	ja	rohkaisua	saat	niiltä,	
jotka	 ovat	 olleet	 pitkään	 Ju-
malan	 polvirukouskoulussa.	
Saat	 jakaa	 elämäsi	 iloja	 ja	
suruja.	 Saat	 rukoilla	 toisten	
puolesta	 ja	 kuulla,	 kun	 puo-
lestasi	 rukoillaan.	 	 Kyllä	 -	 ru-
kous	kantaa	ja	kannattaa!	



RUKOUSAIHEITA	
• Siunausta	ja	johdatusta	seurakuntaneuvostolle	
• Seurakunnan	kehitteillä	oleva	mies-ja	naistyö	
• Vahvistusta	vastuunkantajien	tiimeihin	suntioiksi,	kanttoreiksi	ja	pyhäkouluopettajiksi	
• Kesän	lastenleirit	ja	rippikoululeiri	(Jämijärvellä	9.-16.6.)	
• Lähetyshiippakunnan	kesäjuhlien	järjestelyt			

MESSUT	
Kesäkuu:	2.6.	klo	17	(past.	Pekka	Puustinen),	9.6.	klo	11,	16.6.	klo	17,	23.6.	klo	17	(past.	Pekka	Hyppönen),	
30.6.	klo	17	(past.	Juhana	Pohjola).	
Heinäkuu:	7.7.	(varmistuu	myöhemmin),	14.7.	klo	17	(past.	Joel	Kerosuo),	21.7.	klo	17	(past.	Harri	Huovi-
nen),	28.7.	klo	17	(past.	Hyppönen).		Os.	Ilmarisenkatu	18,	Jyväskylän	Adventtikirkko.		
	

Katso	ajantasainen	aikataulu:	www.lhpk.fi/jyvaskyla	

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

Elintärkeä	kesälahja	seurakuntamme	työlle!	
Kannatus:	Suomen	Luthersäätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
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Rahankeräyslupa.	Luvan	myöntäjä:	Poliisihallitus.	Luvan	numero:	RA/2017/1337.	Myöntämisajankohta:	
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Rukous		
Herra	Jeesus,	joka	et	taivaaseen	astututtuasi	ole	enää	silmiemme	nähtävissä,	mutta	joka	olet	kuitenkin	

luvannut	olla	uskoviesi	kanssa	joka	päivä	maailman	loppuun	astin,	kun	nimessäsi	kokoonnumme	sanasi	ja	
sakramenttiesi	äärelle.	Suo,	että	nämä	armonvälineet	eivät	merkitse	sinun	lohdullista	läsnäoloasi	ainoas-
taan	nyt	vaan	koituisivat	myös	uskoni	vahvistukseksi	kaikkina	elämäni	päivinä.	Poista	sydämestäni	epäilyk-
set,	huolet	ja	kysymykset,	joita	tämän	maailman	murheet	ja	sekasorto	synnyttävät.	Vahvista	uskoani,	että	
luottaisin	sinun	valtaasi	hallita	ja	pelastaa	minut.	Sinä,	Herra,	johdat	niin,	että	tämä	kaikki	lopulta	koituu	
parhaaksi	kirkollesi,	laumalle,	johon	minutkin	olet	kutsunut	lampaaksesi.	Sytytä	sydämeeni	kaipaus	siihen	
taivaalliseen	kotiin,	jonne	sinä	olet	mennyt	tekemään	sijaa	minulle,	että	valvoen	odottaisin	sitä	päivää,	jol-

loin	palaat	noutamaan	minut	ja	koko	seurakuntasi	taivaallisiin	kartanoihisi.	Aamen.		
(Rukous	Helatorstaina,	Luterilaisia	virsiä	–kirja)	

TULEVAA	
	

• Lähetyshiippakunnan	ensimmäiset	Kesäjuhlat,	Loimaalla	2.-4.	8.	Tervetuloa!!!	

Olen	lomalla	24.6.-21.7.	Ta-
voitat	minut	tuona	aikana	
parhaiten	tekstiviestillä	tai	
sähköpostilla.	Hätätapauk-
sessa	kannattaa	yrittää	soit-
taa.		



 


