
	

Jesajan	luterilaisen	seurakunnan	syyskirje	

Kuva:	Antti-Jussi	Koponen	

“Rabbi,	 kuka	 teki	 syntiä,	
tämäkö	 vai	 hänen	 van-
hempansa,	että	hänen	piti	
sokeana	syntymän?”		

	Jeesus	ja	opetuslapset	kohtasivat	
muuan	miehen,	joka	oli	ollut	syn-
tymästään	 asti	 sokea.	 Sairauden	
tai	 vammaisuuden	 kohtaaminen	
ei	 ollut	 helppoa.	 Se	 ei	 ollut	 help-
poa	edes	Jeesuksen	seurassa.	Oli-
ko	 helpompi	 teologisoida	 asia,	
kun	 mitään	 ei	 ollut	 inhimillisesti	
katsoen	 tehtävissä,	 ei	 ainakaan	
tarpeeksi?	 Mitä	 ongelmallisempi	
tilanne,	sitä	suurempi	tarve	meillä	
on	 löytää	 siihen	 jokin	 järjellinen	
syy	–	 	tai	 syyllinen,	 jos	mahdollis-
ta.		

On	 tilanteita,	 joissa	 syylliset	
on	 syytä	 kaivaa	 esiin	 	 ja	 saattaa	
vastuuseen.	 Kun	 tässä	 onnistut-
taan,	 joudutaan	 kuitenkin	 totea-
maan,	 että	 rikos	 ei	 tullut	 hyvite-
tyksi,	 rikottu	 ei	 tullut	 ehjäksi.	
Synnin	 ja	 kärsimyksen	 ongelma	
huutaa	ratkaisua,	mutta	meistä	ei	
ole	 sitä	 ratkaisemaan.	 Mitäpä	 se	
sokeata	 miestäkään	 olisi	 lopulta	
auttanut,	 vaikka	 syyllinen	 olisi	
löytynyt.	 Hän	 olisi	 joka	 tapauk-
sessa	 joutunut	 elämään	 pimey-
dessä	elämänsä	loppuun	asti.		

Viimeiset	 pari	 vuotta	 koko	
maailma	 on	 etsinyt	 ”kissojen	 ja	
koirien	 kanssa”	 ratkaisua	 korona-
pandemiaan.	 Ongelman	 mutkis-
tuessa	kerta	toisensa	jälkeen	syyl-
lisiä	 ei	 enää	 etsitä	 kaukaa,	 vaan	
läheltä,	missä	suurin	vaara	piilee.	

	Jo	ennen	kuin	tauti	tarttuu,	etsi-
tään	syyllistä.	Jättääkö	joku	nou-
dattamatta	 suosituksia	 ja	 mää-
räyksiä?	Entäpä,	 kun	 tauti	 leviää	
niiden	 tunnontarkasta	 noudat-
tamisesta	 huolimatta?	 Syyllinen	
pakenee.	Entä	ne,	jotka	ovat	sitä	
mieltä,	että	mitään	tautia	ei	ole-
kaan,	uskovat	kaiken	olevan	vain	
valhetta	 ja	 salaliittoa.	 Eivät	 suo-
jaudu,	 eivätkä	 soisi	 toistenkaan	
suojautuvan.	 Sokeita	 vai	 näke-
viä?	 Sittemmin	 yhä	 useampi	
epäilijä	 on	 nähnyt	 totuuden	 sai-
rastuttuaan	itse.		

Kuolemanvaaralliset	 sairau-
det	 heijastavat	perisynnin	 todel-
lisuutta.	 Vaikka	 tänään	 ollaan	
terveitä,	 huomenna	 kuollaan	
kuitenkin.	 Raamatun	 mukaan	
yksikään	 meistä	 ei	 ole	 synnitön,	
vaikka	 emme	 olisi	 kenellekään	
ruumiillista	 sairautta	 aiheutta-
neet	 (Rm.3:23;	 5:12).	 Perisynnin	
sokeus	 estää	 ihmistä	 näkemästä	
omaa	 	 tilaansa	 oikein.	 Tämä	
hengellinen	 sokeus	 onkin	 paljon	
viheliäisempi	 asia	 kuin	 ruumiilli-
set	 sairaudet.	 Niistä	 kärsitään	
pahimmassa	 tapauksessa	 vain	
tämän	 elämän	 ajan,	 kun	 synnin	
seurauksista	 kärsitään	 iankaikki-
sesti.	 ”Minä	 viheliäinen	 ihminen,	
kuka	 pelastaa	minut	 tästä	 kuole-
man	ruumiista?”	(Rm.7:24)	

Jumala	 näkee	 toivottoman	 ti-
lanteemme.	 Juuri	 sen	 tähden	
hän	 lähetti	 Poikansa	 maail-
maan.	 Jeesus	 pysähtyi	 sokean	
miehen	kohdalle	ja	antoi	hänelle	
näön.	 Tässä	 tunnusteossaan	
Jeesus	 käytti	 vettä	 ja	 maan	 to-
mua,	 jota	 hän	 siveli	 tämän	 sil-
miin.	 Hän	 lähetti	 miehen	 puh-
distautumaan	 Siloan	 (suom.	
Lähetetty)	lammikolle.			

Näin	Jeesus	ilmoitti	itsensä.	
Hän	 on	 luonut	 meidät	 maan	
tomusta	 ja	 antanut	 meille	 elä-
män.	 Ristillä	 hän	 on	 kantanut	
syntimme	 ja	sairautemme.	Kas-
teessa	hän	pesee	meidät	synnin	
syyllisyydestä	 ja	 ottaa	 omak-
seen.	Näin	Isä	on	kääntynyt	Po-
jassa	 puoleemme	 ja	 kirkastanut	
meille	kasvonsa.	”Se	on	Jumalan	
teko,	 että	 te	 uskotte	 häneen,	
jonka	Jumala	on	lähettänyt”	(Jh.	
6:29).		

Jeesuksen	 risti	 ja	 ylös-
nousemus	julistavat	hänen	voit-
toaan	 synnistä	 ja	 kuolemasta.	
Hän	on	voimallinen	auttajamme	
kaikessa	 hädässä.	 Saat	 uskoa,	
että	 silloinkin,	 kun	 olet	 elämäs-
säsi	 mahdottoman	 edessä,	 se	
tapahtuu	 sinulle,	 jotta	 Jumalan	
teot	 tulevat	 sinussa	 julki	 –	 tai-
vaallisen	 Isän	 hyvän	 tahdon	 ja	
aikataulun	mukaan.	

Jeesus	 vastasi:	 “Ei	 tämä	
tehnyt	 syntiä	 eivätkä	 hä-
nen	 vanhempansa,	 vaan	
Jumalan	 tekojen	 piti	 tule-
man	hänessä	julki.”		
(Joh.	9:	1	–	41)	



RUKOUSAIHEITA	
• Kiitos,	kun	saamme	tulla	yhdessä	kirkkoon	
• Syksyn	toiminta:	messut,	Katekismuspiiri,	Pyhäkoulu,	Seurakuntapolku…	
• Pastori	ja	vastuunkantajat	perheineen	
• Seurakuntaamme	palvelevat	pastorit,	Jarno	ja	Matti	perheineen	

MESSUT	
Syyskuu:	Su	5.9.	klo	11	(pastori,	Pekka	Hyppönen),	12.9.	ko	11	(pastori,	Matti	Hyttinen),	19.9.	klo	11	(PH),	
26.9.		klo	16	(pastori,	Jarno	Gummerus).	
Lokakuu:	Su	3.10.klo	11	(PH),	10.10.	klo	11	(PH)	,	17.10.	klo	11	(PH),	24.10.klo	11	(PH),	31.10.	klo	16	(JG)		

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

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

LAHJA	SEURAKUNNALLE!	
Seurakunta	tomii	kolehtien	ja	kannatuksemme	varassa	

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	Jumalan	sanan	leviämisessä	
Kaikkivaltias,	armollinen	Jumala	ja	Isä!	Vuodata	Henkesi	seurakuntiimme,	niiden	palvelijoihin	ja	kaikkiin	
uskoviin,	että	evankeliumisi	tuottaisi	runsaita	hedelmiä.	Kutsu,	varusta	ja	lähetä	työntekijöitä	elovainioil-
lesi,	sillä	eloa	on	paljon,	mutta	työmiehiä	vähän.	Auta	armossasi	meitä	vaeltamaan	pyhyydessä	ja	puhtau-
dessa	niin,	ettei	pyhä	nimesi	eikä	Kristuksen	evankeliumi	tulisi	tähtemme	pilkatuksi.	Anna	anteeksi	ereh-
dykseni	ja	syntini	ja	auta	seurakuntaasi	lamppuna	valaisemaan	pimeydessä.	Kirkasta	itsesi	ja	Poikasi	Jee-
sus	Kristus	kaikille	ihmisille,	niin	että	he	pääsisivät	kuolemasta	elämään	ja	näkisivät	kunniaisi	ja	voimasi.	
Varjele	keskuudessamme	valtakuntasi	ja	anna	sen	saavuttaa	maailman	ääret,	että	pian	koittaisi	se	päivä,	

jolloin	kaikki	kielet	tunnustavat	Jeesuksen	Kristuksen	Herraksi,	sinun	nimesi	kiitokseksi	ja	kunniaksi.		
Aamen.		

(Luterilaisia	virsiä	kirjasta)	

TULEVAA	
• Katekismus-piiri	aloittaa	perjantaina	3.9.	Berndtillä.	Os	Viljasenkatu	8.	Tervetuloa	vanhat	ja	uudet!	
• Pyhäkoulu	messun	yhteydessä	syyskuusta	alkaen.		
• Seurakuntapolku	tutustutaan	yhdessä	seurakunnan	ja	Lähetyshiippakunnan	elämään	pintaa	sy-

vemmältä.	(Aloitusaika	ilmoitetaan	myöhemmin).	Ilmoita	kiinnostuksesi	pastorille!	



	


