Seurakunnat kulkevat rinnallasi myös
poikkeusoloissa
Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä oman alueseurakuntasi
työntekijöihin puhelinkeskustelua ja rukousta varten.

Keskusteluapua saat myös kirkon
palvelevan puhelimen kautta p. 0400 221 180
Avoinna joka ilta klo 18-24

Juankosken alueseurakunta

Tervehdys seurakunnasta

Diakoniatyöntekijä Leila Asikainen puh. 040 488 8620
Vs. kirkkoherra Simo Korkalainen puh. 040 488 8600
www.kuopionseurakunnat.fi/jarvi-kuopio

www.kuopionseurakunnat.fi

Mitä sinulle
kuuluu?
Tämä kevät on ollut kovin erilainen. Läheisten tapaamista on
viruksen takia rajoitettu, ja paljon joudutaan olemaan kodeissa
eristyksissä muista. Pääsiäistäkin vietettiin tänä keväänä ihan
eri tunnelmissa. Kirkkoihin ei päästä voimassa olevien rajoitusten vuoksi. Me seurakunnan työntekijät emme päässeet vierailemaan missään hartauksia pitämässä.
Ehkä katsoit tai kuuntelit hiljaisen viikon hartauksia ja pääsiäisen jumalanpalveluksia television tai netin kautta. Tämä kristikunnan tärkein ja vanhin juhla muistuttaa meitä Jeesuksen
ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta. Juuri tuo toivon
sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta: Jeesuksen ylösnousemuksen myötä kuoleman kahle on murrettu ihmiskunnan
ympäriltä. Tähän toivoon saamme turvautua jatkuvasti, niin
omassa elämässämme kuin koko maailman tilanteessa. Jumala ei meitä hylkää missään elämämme tilanteessa. Tähän
saamme luottaa.
Vaikka monet ovet ovat kiinni, rukouksen ovi on auki. Kotiseurakunnassasi muistetaan sinua rukouksin!
Rakas Jumala, Sinun eteesi me tuomme kaiken, mikä ahdistaa meitä: epävarmuuden, pelon ja levottomuuden.
Sulje meidät syliisi ja lohduta meitä ahdingossamme. Anna kevään tuoda uutta toivoa ja iloa elämäämme! Aamen.

Voit hiljentyä tämän
kuvan ja tekstien
avulla sinua kantavaan rukoukseen
Sinuun minä turvaan—osoita
laupeutesi jo aamuvarhaisesta. Sinun puoleesi minä
käännyn—opeta minulle tie,
jota kulkea!
Ps. 143:8
Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo
kaukaa sinä näet aikeeni. Ps.
139:2
Sinä Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.
Ps. 91:2

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon
sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja
anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra
kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

