
	

Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	joulukirje	

Ja hän on synnyttävä pojan, 
ja sinun on annettava hänel-
le nimi Jeesus, sillä hän on 
vapahtava kansansa heidän 
synneistänsä. Tämä kaikki 
on tapahtunut, että kävisi 
toteen, minkä Herra on pu-
hunut profeetan kautta, 

Tunnetussa	 englanninkieli-
sessä	 joululualussa	 (”Mary,	
did	 you	 know?”)	 kysellään	
Neitsyt	 Marialta,	 olisiko	 hän	
voinut	 aavistaa,	 että	 jonain	
päivänä	hänen	poikansa,	Jee-
sus,	 tekisi	 ihmeitä	 ja	 voima-
töitä	 ja	 pelastaisi	 maailman.	
Samaan	 tapaan	 voitaisiin	
kysyä	 meiltä,	 olisimmeko	
aavistaneet,	 että	 vuonna	
2020	näkymätön	virus	pistää	
voimiensa	 tunnossa	 olevan	
ihmiskunnan	 polvilleen.	Niin	
vain	kävi!		

Eikä	 tilanne	 ole	 vielä	 ol-
lenkaan	 ohi.	 Nyt	 katsotaan,	
toimivatko	 suurella	 vaivalla	
kehitetyt	 rokotteet.	 Sitä	 ku-
kaan	 ei	 vielä	 tiedä	 varmasti.	
Sen	 toki	 tiedämme	 varmasti,	
että	tästä	elämästä	kukaan	ei	
lopulta	selviä	hengissä.	

Moni	 tietää	 tähän	 men-
nessä	 ainakin	 sen,	 miten		
oma	 elämä	 on	 muuttunut.	
Ihminen	 selviää	 yllättävän	
monenlaisista	 muutoksista,	
mutta	yhteyden	katkeaminen	
toisiin	 ihmisiin,	 rakkaisiin,	
läheisiin,	 työkavereihin	 –	 ja		
meillä	 kristityillä	 uskon	 vel-
jiin	ja	sisariin,		sattuu	kipeäs-
ti.	 Seurakuntayhteyden	 kat-
keaminen	 ei	 ole	 ainoastaan	
ikävää,	vaan	se	on	myös		

vakavaa.	 Se	 nakertaa	 yhteyt-
tämme	 Jumalaan.	 Tätä	 ei	
varmaankaan	 vielä	 oikein	
käsitetä,	 kun	 ollaan	 siinä	 us-
kossa,	 että	 katkos	 on	 vain	
väliaikainen.	

On	 myös	 sellaisia	 ihmi-
siä,	joiden	elämä	ei	ole	kulku-
taudin	 myötä	 juurikaan	
muuttunut.	 Jos	 nyt	 olet	 ko-
kenut	 kyvyttömyyttä	 vaikut-
taa	elämäsi	kulkuun,	 eristys-
tä	 ja	epätietoisuutta,	voit	eh-
kä	 paremmin	 asettua	 sellai-
sen	 ihmisen	 asemaan,	 joka	
on	 jo	 ennestään	 joutunut	
elämään	 yksinäistä	 ja	 rajoit-
tunutta	 elämää,	 vailla	 ystä-
vää	 ja	 ymmärtäjää,	 kenties	
vailla	 yhteyttä	 Jumalaan,	
kenties	 koko	 elämänsä	 ajan.		
Kenenkään	 ei	 pidä	 joutua	
elämään	ja	kuoleman	yksin!		

Tällä	 tavoin	 Jumala	 nyt	
puhuttelee	maailmaa	 ja	mei-
tä	 itse	 kutakin.	 Tiesitkö	 sen?		
Näissä	 vaikeuksissa	 ja	 vai-
voissa	 Jumala	 puhuttelee	
meitä	 nyt	 joulun	 sanomalla.		
Juuri	 tähän	 vaikeuteen	 ja	
vaivaan	Jumala	on	lähettänyt	
rakkaan	 Poikansa.	 Jeesus	
saapui	 taivaan	 	 kirkkaudesta	
meidän	 luoksemme	 tähän	
synnin	 ja	 kuoleman	 maail-
maan	meidän	veljeksemme		

ja	 Vapahtajaksemme.	 	 Jee-
suksen	 ihmiseksi	 tulemi-
nen	 mullisti	 maailman.	
Hän	ei	vain	jollain	yleisellä	
tasolla	 samaistunut	 ihmis-
elämään,	 vaan	 hän	 otti	
kantaakseen	 koko	 langen-
neen	 ihmisen	 osan.	 Hän	
tuli	vapahtamaan	kansansa	
sen	 synneistä.	 Hän	 on	 ot-
tanut	 kantaakseen	 maail-
man	 synnin,	 sinunkin	 syn-
tisi,	jonka		tähden	sinä	kär-
sit,	 tuotat	 kärsimystä	 toi-
sille	 ja	 rikot	 taivaalllisen	
Isäsi	 pyhää	 tahtoa,	 jonka	
tähden	 olet	 ansainnut	 ian-
kaikkisen	eron	hänestä.		
Kallis	 ystävä,	 tämä	 on	

joulun	 ilosanoma,	 jonka	
Jumala	 sinulle	 evanke-
liumin	 sanassa	 ilmoittaa!	
Tiedäthän,	 että	 seimen	
lapsi	 on	 kantanut	 sinun	
syntisi,	 tuomiosi,	 kipusi	 ja	
sairautesi.	Sinä	et	ole	vailla	
Vapahtajaa,	 et	 ole	 vailla	
ymmärtäjää	 ja	 ystävää.	
Jumala	 itse	on	 Jeesuksessa		
sinua	 lähellä.	 Hän	 on	 Im-
manuel,	 	 Jumala	 meidän	
kanssamme!	 Jumala	 on	
tarkoittanut	 meidät	 elä-
mään	 yhteydessä	 häneen	
seurakuntana	 ja	 jakamaan	
joulun	 ilosanoman	 kaikki-
en	ihmisten	kanssa.	

joka sanoo:”Katso, neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyt-
tää pojan, ja tälle on an-
nettava nimi Immanuel”, 
mikä käännettynä on: 
Jumala meidän kans-
samme.  (Matt.	1:	21-23) 



	

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

Kolehtituottojen	ehtyessä	huolehditaan	seurakuntamme	kuluista	tilikannatuksin.	
	

Saaja:	Suomen	Luther-säätiö	
Tili:	FI59	1023	3000	2354	52	

Jyväskylä:	Jesajan	seurakunta	viitenumero:	9001	
Rahankeräyslupa,	kts:	https://www.lhpk.fi/kannatus/	

Rukous	jouluna	
Olkoon	sinulle,	oi	taivaallinen	Isä,	iankaikkinen	kiitos	ja	ylistys	suuresta	rakkaudes-
tasi,	että	annoit	ainosyntyisen	Poikasi	syntyä	meidän	veljeksemme.	Sitä	varten,	että	
me	eläisimme,	olet	antanut	iankaikkisen	Elämän	tulla	keskellemme.	Sitä	varten,	että	
valkeus	loistaisi	meille,	sallit	itse	Valon	astua	alas	meidän	pimeyteemme.	Sitä	varten,	
että	me	tulisimme	lapsiksesi,	olet	tehnyt	Poikasi	halvaksi	ihmislapseksi.	Minun	Her-
rani	ja	Jumalani,	miten	ihmeellistä	viisautta	ja	armoa	oletkaan	osoittanut	pelastaak-
sesi	minut!	Rukoilen	sinua	nöyrästi	Poikasi	seimen	äärellä:	älä	ylenkatso	halpaa	kii-
tostani	ja	ylistystäni.	Jeesuksen	Kristuksen	tähden.		

Aamen.	

”Jumalanpalvelus	elämäksi,	seurakunta	kodiksi”	
	

Lähetyshiippakunta	verkossa	
www.lhpk.fi	

www.luterilainen.net	
www.studiokrypta.fi	

www.lhpk.fi/joulun-verkkolahetykset/	

Messut	
Koronarajoitusten	aikana,	katso	ajantasainen	tilanne	nettisivuiltamme	
(www.lhpk.fi/jyvaskyla)	tai	ole	yhteydessä	suoraan	pastoriin!	

Rukousaiheita	
-		Seurakuntayhteyden	varjeltuminen	kulkutaudin	aikana	
-		Seurakuntamme	ja	sen	toimintaedellytykset	
-		Lähetyshiippakunnan	tulevan	piispan	valinta	
-		Lähetyshiippakunnan	mediatyö	


