
 

Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	paastonajan	kirje

Kuva:	Antti-Jussi	Koponen	

Miksi pakanat pauhaavat ja 
kansat turhia ajattelevat? 
Maan kuninkaat nousevat, 
ruhtinaat yhdessä neuvottele-
vat Herraa ja hänen voidel-
tuansa vastaan -- Tulkaa siis 
järkiinne, kuninkaat, maan 

Paastonaika	 on	 kristityille	 erityistä	
Raamatun	 sanan	 viljelyn	 	 ja	 ru-
kouksen	 aikaa.	 Näinä	 aikoina	 	 ei	
totisesti	 ole	 vaikeaa	 löytää	 ru-
kousaiheita.	 Venäjän	 aloittama	
sota	Ukrainaa	vastaan	on	totta.	Uu-
tisia	 ja	 asiantuntijalausuntoja	 riit-
tää	 joka	 päivälle	 ja	 melkeinpä	 jo-
kaiselle	vuorokauden	tunnille.	Hätä	
koskettaa.	Arvaamaton	tulevaisuus	
pelottaa.	 Sota	 uuvuttaa	 heposti	
sivusta	 seuraajan,	 hartaan	 rukoili-
jankin.	Mikä	avuksi	heikolle	rukoili-
jalle?	

Ensiksi	 onkin	 syytä	 muistaa,	
miksi	 ylipäätään	 rukoilemme.	 Ru-
kous	perustuu	kaikkivaltiaan	Juma-
lan	käskyyn	 ja	 lupaukseen.	Hän	on	
luvannut	 kuulla	 vahurskaiden	 ru-
koukset	ja	vastata	niihin.	Jumala	on	
ilmoittanut	 itsensä	 sanassaan	 ja	
antanut	meille	nimensä,	jota	avuksi	
huutaen	ja	kiittäen	saamme	rukoil-
la.	 Saat	 luottaa,	 että	 rukouksesi	
eivät	 katoa	 äärettömän	 universu-
min	 kylmään	 pimeyteen,	 vaan	 si-
nun	 rakastava	 taivaallisen	 Isäsi	
kuulee	 ne.	 Hänen	 korvansa	 tark-
kaavat	 alituiseen	 vanhurskaiden	
rukouksia.	 Kristuksen	 seurakunta	
rukoilee	 luottavaisesti	 ja	 turvallisin	
mielin:	 ”Isä	 meidän,	 joka	 olet	 tai-
vaissa…”		

(Ps.86,	Ps.55,		Joh.14:13-14)		

Kuten	 kynttilä	 tarvitsee	 tulta	 pa-
laakseen,	tarvitsee	rukous	voimak-
seen	 uskoa.	 Kaivatessasi	 uutta	
voimaa	rukoukseen,	hakeudu	kuu-
lemaan	Jumalan	sanaa	ja	sen	saar-
naa.	Lue	säännöllisesti	Raamattua	
ja	 raamatullista	 opetuskirjallisuut-
ta.		

Sanan	kautta	saat	katsella	Her-
raa	ja	tulla	osalliseksi	hänen	suuris-
ta	 pelastavista	 teoistaan.	 Sanas-
saan	Jumala	 lahjoittaa	sinulle	 	Py-
hän	 Henkensä.	 Saat	 uskoa,	 että	
rakkaan	 Vapahtajasi	 tähden	 tai-
vaallinen	 Isä	on	 sinua	kohtaan	yk-
sinomaan	 armollinen	 ja	 laupias.	
Saat	omistaa	uskossa	kaikki	Juma-
lan	 lupaukset,	olethan	kolmiyhtei-
sen	 Jumalan	 nimeen	 kastettu.	
Raamattu	 avaa	 sinulle	 Jumalan	
näköalan	maailmaan.	Missä	Juma-
lan	 sanaa	 oikein	 ja	 puhtaasti	 ope-
tetaan,	 siellä	 Herran	 nimi	 tulee	
pyhitetyksi.	 ”Pyhitetty	 olkoon	 si-
nun	nimesi.”	

	 Jumalan	 nimi	 pyhitetään	 edel-
leen	siellä,	missä	häntä	huudetaan	
avuksi,	rukoillaan,	kiitetään	ja	ylis-
tetään,	 kuten	 Katekismus	 toisen	
käskyn	selityksessä	opettaa.	Kuin-
ka	 tämä	 tapahtuu,	 miten	 meidän	
tulee	rukoilla?	Jeesus	on	vastannut	
tähän	antamalla	meille	Isä	meidän	
–rukouksen.		

(Matt.6;	Luuk.11,	Ps.136:1)	

Rukouksen	 monikkomuoto	 ker-
too	siitä,	että	emme	rukoile	yksin.	
Jeesus	 ja	 pyhät	 rukoilevat	 kans-
samme.	Tämä	käy	konkreettisesti	
toteen	messussa.		

Messu	 julistaa	 oikeaa	 armon	
järjestystä.	 Herra	 kutsuu,	 kokoaa	
ja	 siunaa	 kansansa.	 Seurakunta	
vastaa	kiittäen,	rukoillen	Jumalaa	
ja	 kantaen	 kiitosuhrin	 hänen	 val-
takuntansa	 työlle.	 Lopuksi	 Herra	
lähettää	 seurakuntansa	 maail-
maan	pyhittämään	hänen	nimen-
sä	hänen	tahtonsa	mukaan	eläen,	
lähimmäisiään	 rakkaudessa	 pal-
vellen.	Myös	rukouksen	on	määrä	
jatkua	 arjessa.	 Usein	 tämä	 taite-
kohta	 tuottaa	 vaikeuksia.	 Kuinka	
rukoillaan	 viikon	 varrella?	 Miten	
rukoilla	sodan	osapuolien	puoles-
ta	Jumalan	tahdon	mukaan?		

Älä	jää	oman	viisautesi	varaan.	
Liity	Kristuksen	ja	hänen	Kirkkon-
sa	 rukoukseen!	 Miten	 se	 tapah-
tuu?	Aivan	 	kuten	messussa.	Siu-
naa	 itsesi	 pyhällä	 ristin	 merkillä:	
”Isän	 ja	 Pojan	 ja	 Pyhän	 Hengen	
nimeen”.	 Lausu	 Uskontunnustus.	
Rukoile	Isä	meidän,	aamulla	herä-
tessäsi,	 päivän	 aterialla	 ja	 illalla	
levolle	käydessäsi.	Ota	 	Psalmien	
kirja	 käyttöösi.	 Näin	 Herra	 itse	
tulee	 avuksesi	 ja	 voimaksesi	 ru-
kouksessa.

Palvelkaa Herraa pelvolla ja 
iloitkaa vavistuksella. Anta-
kaa suuta pojalle, ettei hän 
vihastuisi ettekä te hukkuisi 
tiellänne. Sillä hänen vihansa 
syttyy äkisti. Autuaat ovat 
kaikki, jotka häneen turvaa-
vat. Ps. 2: 1-2, 10-12



RUKOILKAAMME	
• Rauhaa	Ukrainaan.	Herra,	siunaa	ja	varjele,	luterilaisia	veljiä	ja	sisaria	sodan	jaloissa.	Siunausta	kris-

tillisten	seurakuntien	evankeliumintyölle		ja	pakolaistyölle!	
• Maamme	ja	kansamme	puolesta,	uskonnon	ja	sananvapauden	puolesta	
• Seurakunnan	pastorin	perheineen,	vastuunkantajien,	talouden,	tulevan	vuosikokouksen	puolesta	
• Seurakuntamme	jäsenten	puolesta,	jotka	ovat	pitkään	olleet	poissa	seurakunnan	yhteydestä	
• Kiitos	ensimmäisestä	naisten	illasta.	Siunaa	tulevat	kokoontumiset!

	MESSUT	

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

Su	3.4.	klo	11,	10.4.	klo	11	(Palmusunnuntai),	17.4.	klo	11	(Pääsiäinen),	24.4.	klo	11.	

Kiiratorstaina	14.4.	klo	18:00	rippipalvelus	ja	ehtoollinen	

Ollaan	yhteydessä!		
Jumalan	armon	haltuun,		
t.	Pekka-pastori
pekka.hypponen@lhpk.fi	
p.	040	7360862	

Seurakunta	toimii	vapaaehtoisten	kolehtien	ja	lahjoitusten	varassa	

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

Rahankeräyslupa:	RA/2020/1666.	Lisätietoja:	https://www.lhpk.fi/kannatus/	

KIITOS LAHJASTASI!

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

www.luterilainen.net	

Rukous	paastonaikana	
Herra,	elämäni	valtias!	Poista	minusta	laiskuuden,	velttouden,	vallanhimon	ja	turhanpuhumisen	henki.	Anna	
minulle,	palvelijallesi,	sielun	puhtauden,	nöyryyden,	kärsivällisyyden	ja	rakkauden	henki.	Oi	kuningas	ja	Her-
ra!	Anna	minun	nähdä	rikokseni	ja	anna	etten	tuomitsisi	lähimmäistäni,	sillä	sinä	olet	ylistetty	iankaikkisesti.	

Aamen.		
(Efraim	Syyrialaisen	rukous,	Luterilaisia	virsiä	kirjan	valikoituja	rukouksia)

TULEVAA!	

Seurakunnan	vuosikokous	to	31.3.	klo	18.	Verkon	välityksellä.	Ilmottaudu	pastorille,	saat	ohjeet	kokoukseen	
liittymiseksi	tietokoneen	tai	älypuhelimen	välityksellä.	Voit	osallistua	myös	Jyskän	pappilassa.		

Tervetuloa!


