Jesajan luterilaisen seurakunnan syyskirje
Älkääkä juopuko viinistä,
sillä siitä tulee irstas meno,
vaan täyttykää Hengellä,
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, Kristuksen
nimessä…

…veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen
aina Jumalaa ja Isää kaikesta
meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä. Ef.5:18-20

Kuva: Antti-Jussi Koponen

Syksy on sadonkorjuun aikaa.
Jumala on antanut luomakuntansa runsaat lahjat, jotta saisimme niistä kiitoksen kanssa
iloita ja jakaa ne lähimmäistemme kanssa. Meidän aineellisesti vauraassa maassamme
saadaan nauttia sadonkorjuun
hedelmiä ympäri vuoden. Laivat ja lentokoneet rahtaavaat
tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja maan satoa kaikista
maailman kolkista. Markettien
hyllyt pursuavat ruokaa kilometritolkulla.
Ruokaa on niin paljon, että Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan pelkästään suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa pois vuosittain
120-160 miljoona kiloa, joka
vastaa 7000 - 8000 rekkaautokuormaa. Kokonaishävikin arvellaan olevan Suomessa
400 miljoonaa kiloa. Maailmassa arvellaan päätyvän noin
30 % syötäväksi kelpaavasta
ruoasta hävikkiin. Tällaiset
lukemat herättävät monia kysymyksiä!
Miksi kaikille ei sittenkään
riitä ruokaa? Miksi hävikkiä ei

saada kuriin, vaikka kaupat ja
lukuisat toimijat jakavat ylijäämäruokaa ympäri Suomen?
Miksi ihminen ei osaa kohdistaa
ruoan tuotantoa ja kulutusta
paremmin? Mitä tästä kaikesta
seuraa ympäristölle ja eläimille?
Kaikista kipein kysymys
kohdistuu meidän jokaisen sydämeen. Miksi emme tule koskaan kylläisiksi? Miksi parhailla
herkuilla herkutellut tai terveellisimmällä super-ruoalla itsensä
ravinnut kokee sisimmässään
loputona tyhjyyttä?
Raamattu opettaa selväsanaisesti: Ihminen ei elä yksin
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee (5.
Moos. 8:3, Matt.4:4). Kunpa
osaisimme kantaa ruoka- ja ympäristöasioiden tavoin huolta
kansamme hengellisestä nälästä, siitä että maamme tyhjenee
kovaa vauhtia Raamatun sanasta. Vaikuttaa, että ajassamme
on vieläpä kehittynyt allergianomainen epidemia ja hysteerinen yliherkkyys Raamatun
sanaa ja opetusta kohtaan.
Näin väistämättä käy, kun
Jumalan sanasta tarpeeksi

vieroitutaan. Tästä seuraa,
että mitään luotuisuuden
lahjojakaan ei tunnu olevan
ikinä riittävästi täyttämään
sydämen tyhjyyttä. Eikä niitä
ole sitä varten tietysti tarkoitettukaan.
Jumalan seurakunnassa on
ympäri vuoden sadonkorjuun
aika. Hän on antanut meille
nälkäämme todellisen elämän leivän. Sanassaan hän
lahjoittaa meille Poikansa
todellisen tuntemisen. Hän
antaa meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen
tarvitaan (2. Piet.1:3.)
Sadonkorjuun aika on aina
myös kiitoksen aikaa. Missä
Herran seurakunta kokoontuu, se kokoontuu aina kiittämään Jumalaa kaikesta
siitä, mitä hän on ja mitä hän
tekee. Jumalan sanan rikkaudesta ja kiitoksen runsaudesta ei mene mitään hukkaan.
Se virtaa seurakunnasta maailmaan, niin että nekin, jotka
eivät Jumalaa tunne, saavat
oppia tuntemaan hänet sellaisena kuin hän on.

Jumalanpalvelus elämäksi – seurakunta kodiksi
MESSUT
Lokakuu: 6.10.(klo 11), 13.10.(klo 11), 20.10.(klo 17, Puustinen), 27.10.(klo 17, Liukkonen)
Marraskuu: 3.11.(klo 11), 10.11.(klo 11), 17.10.(klo 17 Puustinen), 24.11. (klo 17 Liukkonen)
Os. Ilmarisenkatu 18, Jyväskylän Adventtikirkko. Katso ajantasainen aikataulu: www.lhpk.fi/jyvaskyla
SEURAKUNTANEUVOSTO
(Pj.) Jarno Gummerus, (talous) Tero Salmela, (suntiot) Pentti Liimatainen, (nuorisotyö) Saara Gummerus,
(kirjamyynti) Mikko Suni, Laura Laato (ei läsnä)

RUKOUSAIHEITA
- Kiitos syksyllä alkaneista pyhäkoulusta, miestenpiiristä ja nuortenilloista
- Pyydämme uutta kanttoria ja kahvitusvastaavaa
- Jarno Gummeruksen vikaariharjoittelu seurakunnassamme
- Tulevat rippikoululaisemme, Gabriella ja helmikuuta
- Seurakuntamme rakentuminen yhteisönä
TULEVAA
•
•
•

Sinut on kutsuttu -nuoten tapahtuma ja kasvatuksen päivä Kuopiossa 5.10.
Nuorten aikuisten adventin ajan Corpus Christi –leiri 5.-8.12. 2019 Mustajärvellä
Hiippakuntakokous 19.11. 2019, Kononia-keskus, Helsinki
-> Lue lisää tapahtumista: www.lhpk.fi

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

Ajankohtaista, lukemista ja
kuunneltavaa:
www.lhpk.fi
www.luterilainen.net

Seurakunta toimii vapaaehtoisten kolehtien ja lahjoitusten varassa
Suomen Luthersäätiö: FI59 1023 3000 2354 52.
Viite: 9001

Kiitos lahjasta!
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