Jesajan luterilaisen seurakunnan syyskirje
Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän
oli menetellyt ovelasti. Sillä
tämän maailman lapset ovat
omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon
teille:

Ja minä sanon teille:tehkää
itsellenne ystäviä väärällä
mammonalla, että he, kun
se loppuu, ottaisivat teidät
iäisiin majoihin. Luuk.16:1-8

Kuva: Antti-Jussi Koponen

Ei ole lainkaan tavatonta,
että me ihmiset suosimme
vääryyttä. Kulmat kohoavat
ja päät pyörivät, kun epäasiallisuuksia laukoo isä tai
äiti, opettaja, pappi tai ministeri. Paljon vartijalta
edellytetään vastuullisuutta
myös vähässä. Olemme
tunnetusti hyviä sallimaan
itsellemme suurempia vapauksia kuin lähimmäisillemme. Omaa vastuuttomuutta vähätellään ja lähimmäisen paisutellaan.
Äkkiseltään
Jeesuksen
opetus kuulostaa hämmentävältä. Ihanko totta Jeesus
asettaa kelvottoman huoneenhaltijan meille opetuslapsilleen esikuvaksi? Opettaako hän, että lahjomalla
päästään taivaaseen? Toimiiko Jeesus tässä vastuuttomasti ja epäasiallisesti?
Kyseisen kohdan tarkempi lukeminen Raamatun
kokonaisopetuksen valossa
auttaa ymmärtämään sanoman. Ensiksi on hyvä
huomata, että Jeesus puhuu
erikseen valkeuden lapsista

ja tämän maailman sukukunnasta, johon väärä huoneenhaltija kuuluu. Valkeuden lapset ovat niitä, jotka ovat oppineet tuntemaan kirkkauden
Herran. Jumala on saanut valaista perisynnin pimentämät
ihmiset kirkkautensa evankeliumilla.
Evankeliumin valossa ymmärrämme, että Jumala ei olekaan meitä kohtaan väärämielinen ja kohtuuton vaan armollinen ja laupias. Onhan hän
antanut oman Poikansa meidän syntisten edestä. Pyhässä
kasteessa hän on siirtänyt
meidät pimeyden valtakunnasta rakkaan Poikansa valtakuntaan. (Kol.1:13)
Herra on tehnyt meistä
kirkkautensa valtakunnan perillisiä ja huoneenhaltijoita.
Meillä ei tule olla enää mitään
osaa pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Tehtävänämme
on asioida Jumalan hyviä lahjoja käyttäen lähimmäistemme iankaikkiseksi parhaaksi.
(Ef.5:11). Ja kyllä, näihin lahjoihin kuuluu myös meille uskottu ”väärä mammona” eli
raha, valta ja voima!

Jeesus ei tietenkään kehota
seuraamaan väärää huoneenhaltijaa
vääryydessä.
Esimerkin kautta hän tahtoo
sen sijaan rohkaista meitä
heittäytymään yhtä kokonaisvaltaisesti Jumalan valtakunnan asialle kaikella
alttiudella, kekseliäisyydellä
ja rohkeudella. Eivätkö hänen opetuslapsensa tahdo
pystyä vähintäänkin samaan? Eikö Jumalan valtakunnan työn päämäärä, sielujen pelastuminen iankaikkiseen elämään, ole mittaamattoman paljon tärkeämpää kuin tämän maailman
asunnot ja tavarat?
Jumalan valtakunnan työ
etenee tässä maailmassa
samalla tavalla kuin kaikki
muukin työ. Siihen tarvitaan
meitä ihmisiä, rahaa, työtä ja
toimintaa. Aikaa ei ole haaskattavaksi, sillä kaikki jäljellä oleva aika on armon aikaa!
Kaikki, minkä teemme
Jumalan Pojan uskossa täällä
lähimmäisellemme, tuottaa
iloa ja kiitosta ihmisten välillä vielä iankaikkisuudessa.
- Ylistys sinulle, Kristus!

Jumalanpalvelus elämäksi – seurakunta kodiksi
www.lhpk.fi
www.luterilainen.net
Rukous
Kaikkivaltias, Herra, laupias Jumala, taivaallinen Isä, joka tahdot, että jokainen on uskollinen kutsumuksessaan. Me rukoilemme armoasi: lähetä Pyhä Henkesi sydämeemme, että osaisimme oikein ajatella, kuunnella, nähdä ja työskennellä. Anna meidän neuvonpitomme, viranhoitomme,
työmme ja kaikkien tekojemme onnistua. Suo kaikein kääntyä sinun pyhän nimesi kiitokseksi, meidän hyödyksemme ja lähimmäisten parhaaksi. Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta.
Rukous työn ja kutsumuksen puolesta, Luterilaisia virsiä –kirja
MESSUT
Elo-syyskuussa - Huom! poikkeusaikoja!
Su 28. 8. klo 11, pastori, Pekka Hyppönen/ Su 4. 9. klo 16, pastori, Jarno Gummerus.
Su 11. 9. klo 16 (JG)/ Su 18. 9. klo 11 (PH)/ Su 25. 9. klo 11, pastori, Matti Hyttinen
Os. Ilmarisenkatu 18, Jyväskylän Adventtikirkko.
Päivitetty aikataulu internet-sivuilla: www.lhpk.fi/jyvaskyla
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RUKOUSAIHEITA
Kiitos kesän lastenleireistä, rippikoulusta ja kesäseuroista- ja juhlista!
Seurakunnan syksyn toiminta: Katekismuspiiri, Naistenillat, Pyhäkoulu, Seurakuntapolku,
Ehtoolliskoulu…
Pastori perheineen, pj. Tero perheineen, neuvosto, suntiot, kanttorit, pyhäkoulunopettajat,
kotinsa seurakunnan käyttöön tarjoavat
Uuden messutilan hankkiminen, tavoitteena muutto syys-lokakuun vaihteessa
Ollaan yhteydessä!
pastori Pekka-T. Hyppönen
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
pekka.hypponen@lhpk.fi
p. 040 7360862

Seurakunta toimii kolehti- ja lahjoitusvaroin !

Kannatus: Suomen Luthersäätiö FI59 1023 3000 2354 52.
Viite: 9001
Rahankeräyslupa. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Luvan numero: RA/2020/1666.
Myöntämisajankohta: 23.12.2020. Myönnetty aloituspäivä: 01.01.2021. Voimassa toistaiseksi.
(https://www.lhpk.fi/kannatus/rahankerayslupa/)

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan terveiset
Hei seurakuntalaiset!
Seurakunnan katse kääntyy kohti syksyä. Kesällä saimme viettää Jumalan armosta messuja joka
sunnuntai. Vietimme heinäkuussa kesäseuroja Marcos ja Liisa Brendtien kesämökillä. Vieraaksi
saimme aluerovasti Kalle Väätäisen. Loimaalla vietimme antoisia kesäjuhlia, mistä youtube kanavalla on katsottavissa kesäjuhlien opetuksi. Katso ihmeessä jos et vielä ole ennättänyt.
Minkälaisia muutoksia syksy tuo sinun eläämääsi? Onko perheestäsi joku aloittamassa kenties koulutietä, oletko kenties pakkaamassa lapsesi muuttokuormaa toiselle opiskelupaikkakunnalle? vai
onko kauan odotetut eläkepäivät alkamassa?
Myös seurakuntana meidän katseet kääntyvät kohti syksyä ja taas alkavaa toimintaa. Seurakunnassamme aloittelee kesätauon jälkeen naistenpiiri sekä katekismus piiri. Tarkoituksena olisi myös
tauon jälkeen aloitella pyhäkoulua. Uusia asioita on myös muutto uusiin tiloihin. Tarkoitus olisi
viettää ensimmäistä messua Jyvälässä 2.10 sunnuntaina. Kutsun sinut mukaan toimintaamme ja
toivottavasti nähdään messuissa.
Herra Jeesus on kanssasi.
Ystävällisin terveisin: Puheenjohtaja Tero Salmela
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