
Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	kesäkirje	

Kuva:	Antti-Jussi	Koponen	

”…Minä	uskon	Pyhään	Hen-
keen,	pyhän	yhteisen	seura-
kunnan,	pyhäin	yhteyden,	
syntien	anteeksi	antamisen,	
ruumiin	ylösnousemisen	ja	
iankaikkisen	elämän.	”		

Helluntain	jälkeen	Kristuksen	seu-
rakunta	 on	 siirtynyt	 ”vihreään	
aikaan”.	Kesä	on	tullut	ja	kaikkial-
la	 on	 vihreää.	 Luomakunta	 julis-
taa	 meille	 Jumalan	 luomisen	 ih-
meitä,	 joiden	 kautta	 Isä	 antaa	
luoduillensa	 ruokansa	 ajallaan.	 Ei	
ihme,	 että	 me	 pitkän	 talven	 tar-
pojat	olemme	kesälomakansaa!	

	Vaikka	synti	on	monin	tavoin	
rikkonut	 luomakunnan,	on	 se	 silti	
Jumalan	 luomakunta.	 Hän	 ei	 ole	
jättänyt	 sitä	 oman	 onnensa	 no-
jaan,	 vaan	 pitää	 sen	 yllä.	 Samoin	
luomakuntaa	viljelemään	ja	varje-
lemaan	 laitettu	ihminen	saa	edel-
leen	 iloiten	 ja	 kiitoksen	 kanssa	
nauttia	 luomisen	 lahjoja.	 Vapau-
teen	kuuluu	edelleen	vastuu.	Hal-
tuun	 uskottua	 luomakuntaa	 tulee	
vaalia	 ja	 sen	 lahjat	on	 tarkoitettu	
jaettavaksi.			

Kristuksen	seurakunta	on	siir-
tynyt	 ”vihreään	 aikaan”	 myös	
kirkkovuoden	 puitteissa.	 Suuret	
juhlat	 ovat	 takana.	 Aina	 seuraa-
van	 kirkkovuoden	 alkuun	 eli	 en-
simmäiseen	 adventtiin	 saakka	
elämme	tätä	niin	kutsuttua	seura-
kunnan	 ”arkijaksoa”.	 	 Raamatun	
tekstit	 käsittelevät	 monia	 seura-
kunnan	 elämään	 ja	 tehtäviin	 liit-
tyviä	aiheita.	 	Toisin	sanoen,	mei-
tä	opetetaan	Pyhän	Hengen	työs-
tä	 pyhien	 seurakunnassa	 ja	 sen		
kautta	maailmassa.				

	

Isän	 luova	 ja	 ylläpitävä	 työ	maa-
ilmassa	 ei	 lakkaa	 loma-aikoihin.	
Myöskään	 Pyhän	 Hengen	 pyhit-
tävä	 työ	 ei	 lakkaa.	 Ensiksi	 Henki	
näyttää	 maailmalle	 todeksi	 syn-
nin,	 vanhurskauden	 ja	 tuomion	
(Joh.16).	 Henki	 	 kirkastaa	 Kris-
tuksen	 ja	 hänen	 ristintyönsä.	 Ju-
mala	 on	 Pojassaan	 sovittanut	
maailman	 itsensä	 kanssa	 	 (2.	
Kor.5:19).	 Synnin	 ja	 kuoleman	
valta	on	voitettu.	Tuomio	on	kär-
sitty	 ja	 sen	 on	vaihtunut	anteek-
siantoon.	 Toiseksi	 Henki	 jakaa	
lunastuksen	 lahjat	 jatkuvasti	
maailmalle	 Raamatun	 sanassa	 ja	
sakramenteissa.	

Me	 emme	 osaa	 luonnostam-
me	 kysyä	 emmekä	 etsiä	 lunas-
tuksen	 lahjoja	 omassa	 viisaudes-
samme.	 Emme	 kykene	 niitä	
myöskään	 millään	 ostamaan	 ja	
omistamaan.	 Jumala	 antaa	 ne	
meille	 lahjaksi	 ”yksin	 armosta,	
yksin	 uskosta,	 yksin	 Kristuksen	
tähden”.		

llman	 Pyhän	 Hengen	 lahjoit-
tamaa	 uskoa	 emme	 ole	 kiinnos-
tuneita	 Jumalan	 lahjoista,	 emme	
tarvitse	 niitä,	 emme	 käytä	 niitä	
oikein	 emmekä	 jaa	 niitä	 lähim-
mäisillemme.	 Tämä	 pätee	 niin	
luomisen	 kuin	 lunastuksenkin	
lahjoihin.	Sen	tähden	Pyhä	Henki	
onkin	 jatkuvasti	 työssään	 ja	 ve-
tämässä	 meitä	 Kristuksen	 tykö,	
armoa	omistamaan.	

Uskon	 kautta	 meille	 avautuu	
myös	 oikea	 jumalanpalvelus.	
Siinä	 ei	 ole	 kysymys	 meidän	
työstämme,	 vaan	 Kristuksen	
täytetystä	 työstä,	 jonka	 ansion	
ja	 lahjan	 seurakunta	 ottaa	 us-
kossa	vastaan.	

Karista	 siis,	 ystävä,	 kiiruusti	
sydämestäsi	 se	 mieli,	 jos	 pidät	
uskoa	 työnä,	 josta	on	pidettävä	
lomaa	 vähintäänkin	 kesäloman	
ajan!	 	Eihän	meillä	ole	alkujaan-
kaan	ollut	mitään	 Jumalalle	 an-
nettavaa.	Kaikki,	mitä	meillä	on,	
on	 yksinomaan	 rakastavan	 ja	
hyvän	Jumalan	lahjaa.		

Jos	sinulle	on	suotu	mahdolli-
suus	lomaan	ja	luomisen	lahjois-
ta	nauttimiseen,	 tee	 se	 uskossa	
Jumalaa	 kiittäen.	 Jaa	 sinulle	
uskotusta	hyvästä	niille,	 joilla	ei	
ole.	Osallistu	 seurakuntasi	mes-
suun.	 Jos	 olet	 matkalla,	 katso	
olisiko	 lähellä	 Lähetyshiippa-
kunnan	seurakuntaa.	Jos	et	pää-
se	messuun,	 lue	 joitakin	 jakeita	
Raamatusta	 tai	 hartauskirjasta,	
rukoile	Isä	meidän,	veisaa	virsi…	
Voisiko	 lomareissun	 tehdä	 Lä-
hetyshiippakunnan	 hengellisille	
kesäjuhlille?	

Kristityn	ei	tarvitse	eikä	pidä-
kään	pitää	lomaa	Jumalasta.	Jos	
mahdollista,	 monista	 töistä	 ja	
raskaasta	 korona-vuodesta	 sen	
sijaan	 kannattaa	 pitää	 lomaa	 –	
uskossa	 Jumalaan	 ja	 kiitoksen	
kanssa.			



	

RUKOUSAIHEITA	
• Kiitos	seurakunnasta	ja	jokaviikkoisesta	messusta	korona-vuodenkin	aikana	
• Virvoitusta	pastorille	perheineen	ja	seurakunnan	vastuunkantajille		
• Seurakuntamme	talous	
• Lähetyshiippakunnan	kesäjuhlien	onnistuminen	

MESSUT	
Su	27.6.	klo	16	(pastori,	Jarno	Gummerus),	Su	4.7.	klo	16	(JG),	Su	11.7.	klo	16	(JG).	
Su	18.7.	klo	11	(pastori,	Matti	Hyttinen),	Su	25.7.	klo	11	(pastori,	Pekka	Hyppönen)	

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

Pastorin	loman	aikana	(23.7.-21.7.)	sinua	palvelee	pastori,	Jarno	
Gummerus,	p.	040	5742	533.	Sposti.	Jarno.Gummerus@lhpk.fi	
Siunattua	kesää!	
t.	Pekka-pastori	
pekka.hypponen@lhpk.fi	
p.	040	7360862	

KESÄLAHJA	SEURAKUNNALLE!	
Seurakuntien	talous	on	ollut	alkuvuodesta	laskusuhdanteessa	

Kannatus:	Suomen	Luthersäätiö	FI59	1023	3000	2354	52.	
Viite:	9001	

Rahankeräyslupa:	kts.	https://www.lhpk.fi/kannatus/	

”Jumalanpalvelus	elämäksi,	seurakunta	kodiksi!”	
www.lhpk.fi	

www.luterilainen.net	

Rukous	Juhannuksena	
Me	kiitämme	sinua,	Herra	Jumala,	taivaallinen	Isä,	suuresta	armostasi,	ettet	ainoastaaan	ole	antanut	meil-
le	pyhää	lakiasi,	vaan	myös	lähettänyt	Johannes	Kastajan	osoittamaan	meille	Kristusta	ja	ilmoittamaan	
meille	syntien	anteeksisaamista	ja	pyhyyttä	ja	vanhurskautta	hänessä.	Me	rukoilemme	sinua:	valaise	sy-
dämemme	Pyhällä	Hengelläsi,	että	ottaisimme	elävällä	uskolla	vastaan	Johanneksen	saarnan	ja	pelkää-
mättä	palvelisimme	sinua	pyhyydessä	ja	vanhurskaudessa	koko	elinaikamme.	Sinun	Poikasi	Jeesuksen	

Kristuksen,	meidän	Herramme	kautta.	Aamen.		
(Luterilaisia	virsiä	kirjasta)	

TULEVAA	
• Lähetyshiippakunnan	kesäjuhlat	30.7.-1.8.	Loimaalla.	”Taivaan	ovi	avoinna”	
• Seurakunnan	kesäretki			


