Jesajan luterilaisen seurakunnan kesäkirje
Ja hän tuli nopeasti alas
ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään
kaikki nurisivat sanoen:
”Syntisen miehen luokse
hän meni majailemaan.”

Jeesus katsahti ylös ja
sanoi hänelle: ”Sakkeus,
tule nopeasti alas, sillä
tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi.”

(Luuk.19:1-10)
Näin juhannuksen aikoihin
kesä on kauneimmillaan. Ympärivuorokautinen
auringon
valo hellii. Luonnon vehreys
sulkee syleilyynsä. Maan ensisato maistuu makealta. Jumala
on kirvoittanut vaarallisen kulkutaudin otteen kansastamme.
Saamme jälleen elää vapaammin ja tavata läheisiä. Meillä on
paljon aihetta kiitokseen!
Luomisen lahjoissa Jumala
suo meille ruumiillisen elämän
edellytykset ja paljon iloa ja
nautintoa. Jumalan hyvien lahjojen jakaminen lähimmäisten
kanssa on yksi ihmiselämän
suurista tarkoituksista.
Saamme kiittää Jumalaa
erityisesti siitä, että seurakunta
on päässyt jälleen messun viettoon. Kristus kokoaa seurakuntansa ja johtaa sen vihreälle
niitylle lepäämään. Hän ruokkii
sen iankaikkisen elämän leivällä ja johtaa sen juomaan elävän
veden lähteestä. Hän hoitaa sen
haavat ja pyyhkii sen kyyneleet. Kuinka paljon merkityksellisempää onkaan yhteys Jumalaan, kuin katoavat maalliset ilot ja nautinnot?
Luukkaan
evankeliumi
kertoo Sakkeuksesta, vauraasta
publikaanien esimiehestä, joka
asui vehreässä Jerikon kaupungissa. Hän työskenteli
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roomalaisen miehittäjävallan
palveluksessa. Kaikki olivat
yhtä mieltä, että Sakkeus oli
syntinen mies, jonka kanssa
ei haluttu olla missään tekemisissä.
Sakkeus aavisti, että Jeesus voisi auttaa häntä. Mutta
tahtoiko Jeesus? Sakkeus
kiipesi metsäviikunapuuhun,
josta hän saattoi sekä nähdä
Jeesuksen että kätkeytyä sen
lehvien suojaan. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun
ihminen yritti vastaavaa. Paratiisissa Aadam ja Eeva
huomasivat langettuaan olevansa alasti ja verhosivat
itsensä viikunanlehdillä ja
kätkeytyivät Jumalalta kasvillisuuden suojaan (1. Moos.
3: 7-8).
Kertomus Sakkeuksesta
vahvistaa sen onnettoman
asiantilan, joka sai alkunsa
paratiisista, syntiinlankeemuksessa. Mikään luodun
maailman anti ei lopulta tuota täyttymystä. Kun yhteys
Jumalaan ja lähimmäisiin on
poikki, on elämällä kovin
vähän tarkoitusta. Jäljelle jää
tyhjyys ja häpeä, joita koitetaan hukuttaa kaikin keinoin. Ajatus Jumalan kohtaa
misesta pelottaa.

Olisiko monen suomalaisen vimmaisen kesän vieton taustalla sittenkin pitkän talven sijaan sydämen
nälkä ja jano – kaipuu paratiisiin, jonne ei omin
keinoin päästä?
Kun Jeesus tuli Sakkeuksen kohdalle, hän pysähtyi. Jeesus kutsui Sakkeuksen kiireesti alas
puusta sekä itsensä Sakkeuksen luo vieraaksi.
Sakkeus otti hänet iloiten
vastaan. Hänen pahin pelkonsa ei toteutunutkaan.
Jeesus oli ja on syntisten
ystävä, sillä ”Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan sitä, mikä on
kadonnut.”
Jerikosta Jeesus suuntasi Jerusalemiin, jossa
hänet naulittiin ristin
puuhun. Ristillä hän otti
vastaan Jumalan vihan ja
kantoi meidän syntiemme
rangaistuksen. Näin Jumala on valmistanut meille
pääsyn yhteyteensä Poikansa veren kautta. Jeesus kutsuu sinua tänään
tykönsä. Viha on poissa.
Synti ja tuomio ovat poissa. Älä enää piilottele häpeissäsi, vaan käy turvallisin mielin Herrasi iloon!

”Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi”
www.lhpk.fi
www.luterilainen.net
MESSUT
Kesäkuussa
Su 28. 6. klo 11, pastori, Matti Hyttinen
Heinäkuussa
Su 5. 7. klo 17, pastori, Matti Hyttinen,
Su 12. 7. klo 11, sanajumalanpalvelus, vikaari, Jarno Gummerus
Su 19. 7. klo 11, pastori, Matti Hyttinen
Os. Ilmarisenkatu 18, Jyväskylän Adventtikirkko
RUKOUSAIHEITA
-Kiitos mahdollisuudesta viettää jälleen seurakuntana messua
-Siunausta uudelle seurakuntaneuvostolle
-Kiitollisin mielin muistamme rukouksin Jarno Gummerusta perheineen ja rukoilemme heille siunausta heidän uudessa elämän vaiheessaan
(Katso puheenjohtajan terveiset alla!)
- Lähetyshiippakunnan kesäjuhlat 31. 7. – 2. 8. järjestelyiden ja lähetysten puolesta
VALTAKUNNALLISET KESÄJUHLAT - ”TULE HERRA JEESUS!”

Tänä vuonna juhlia vietetään 31. 7. – 2. 8. Internetin välityksellä
Lue lisää: https://www.lhpk.fi/tule-herra-jeesus-kesajuhlaohjelma-julkaistu/
Kutsutaan ystäviä katsomaan juhlia yhdessä! Välitetään viestiä eteenpäin!
Jumalan armon haltuun!
t. Pekka – pastori
pekka.hypponen@lhpk.fi
p. 040 7360862

Lomailen 23. 6. – 20. 7.
Tarpeen vaatiessa voit ottaa yhteyttä tekstiviestillä. Hätätapauksessa kannattaa soittaa!

Seurakuntamme tulot muodostuvat kolehdeista ja lahjoituksista
Saaja: Suomen Luther-säätiö
Tili: FI59 1023 3000 2354 52
Jyväskylä: Jesajan seurakunta viitenumero: 9001
Rahankeräyslupa, kts: https://www.lhpk.fi/kannatus/

PUHEENJOHTAJAN KESÄTERVEISET
Kevään muuttuessa kesäksi myös koronarajoitukset alkoivat purkautumaan. Meillä
Jesajassa päästiin pitkän tauon jälkeen jumalanpalveluksen viettoon. Jumalan ristikansan hetkellinen erämaavaellus erossa seurakunnasta päättyi ja seurakunta kokoontui viettämään messua. Kiitos Herralle tästä.
Samalla pääsimme pitämään keväältä peruuntunutta vuosikokousta. Seurakunta on
kokenut isoja rakenteellisia muutoksia viimeisen vuoden aikana. Monta jäsentä on
elämäntilanteiden takia joutunut, joko vähentämään vastuunkantoa tai osa on muuttanut kokonaan pois paikkakunnalta. Väistämättä tämä on vaikuttanut meihin ainakin jollain tasolla. Iloitsimme vuosikokouksessa kuitenkin siitä, että olimme saaneet
viettää viime vuonna 53. jumalanpalvelusta. Vastuunkantajia on löytynyt tehtäviin ja
Herran seurakunta on saanut kokoontua Kristuksen lahjojen ääreen. Rukoillaan jatkossakin tämän puolesta.
Vuosikokouksessa oli iloinen ja hyvä yhteishenki, jossa katsottiin luottavaisesti uskossa tulevaisuuteen. Seurakuntaneuvosto vahvistui uusilla jäsenillä. Kiitos Jumalalle
heistä! Iloitsen suuresti, että heitä on nyt lisää kantajyväskylän alueelta. Paikallisvahvistukset ovat tärkeitä rakentaessa Jesajan luterilaista seurakuntaa, jonka kotipaikka on Jyväskylä.
Minun vikariaattini alkaa saapumaan loppusuoralle ja haluankin tässä kiittää kaikkia
seurakuntalaisia kannustuksesta, tuesta ja ennen kaikkea esirukouksista. Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta monenlaista on päästy tekemään. Nyt heinäkuulla
saan toimittaa vielä yhden sanajumalanpalveluksen. Tähän liittyy tällä kertaa erityistä haikeutta.
Monien ihmeellisten mutkien kautta Jumalan johdatuksessa sain kutsun palvelemaan
Tiituksen luterilaista seurakuntaa Mikkeliin. Juhannusta edeltävällä viikolla konsistori tutki kelpoisuuteni pastorinvirkaan, ja se ei löytänyt esteitä siinä toimimiselle.
Nyt edessä on iso muutos koko perheelle. Muutto, työpaikan vaihtuminen, lasten
koulujen muutos sekä seurakunnan vaihtuminen ovat jo itsessään isoja muutoksia.
Pyydän rukoilemaan minun ja perheen puolesta nyt ja jatkossa. Tehtävä on iso ja me
ihmiset pieniä. Onneksi Herra on kanssamme!
Näillä näkyminen tämä tapahtuu jo kesän aikana ja koulujen alkaessa perhe Gummerus asuu Mikkelissä. Tapahtukoon kaikessa Hyvän Jumalan tahto. Samalla tahdon
kiittää teitä kaikkia kuluneista vuosista sekä kaikesta yhdessä eletystä. Meidän perheemme on ollut hyvä olla Jesajassa. Siellä olemme saaneet ruokaa ja kasvaa kristittyinä yhdessä. Luopumiseen liittyy aina haikeutta ja surua. Samalla iloitsen, että Mikkelin ja Jyväskylän välille jää yhteys. Pastoreiden on tarkoitus kerran kuussa lomittaa
toisiaan, joten – jos Herra suo – niin ainakin kerran kuussa nähdään jatkossa!
Siunausta kesään kaikille ja Kristus kansanne! Jarno

