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Nyt on aika rukoilla, luottaa ja rakastaa

Elämme ihmeellistä aikaa, sellaista mitä kukaan
meistä ei olisi ikinä voinut kuvitellakaan. Päämme
on aivan pyörällä siitä kaikesta, mitä
ympärillämme tapahtuu. Uutta tietoa tulee joka
suunnalta. Jotkut uutiset ovat täyttä puppua.
Faktatietojakin kumotaan, kun uutta tietoa
saadaan asioihin. Moni miettii ihan syystäkin,
miten tässä oikein tulee käymään.
Haluan antaa teille kolme asiaa. Ensimmäinen
niistä on rukous. Nyt, jos koskaan, on aika
rukoilla. Meitä monia on opetettu jo lapsena
rukoilemaan. Rippikoulussa opettelimme ulkoa
Isä meidän -rukouksen. Sota-aikana varmaan
jokainen suomalainen rukoili jossain vaiheessa.
Tätä nykytilannettakin on verrattu sotaan. Rukous
on tuttu asia. Nyt on rukouksen aika. Rukoillaan
jokaisen läheisen, jokaisen ruskolaisen, Suomen ja
koko maailman puolesta. Jumala pitää edelleenkin
maailman ohjaksia käsissään. Hän on luvannut
kuulla ja auttaa meitä. Jeesus sanoo mm. näin:
”Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje
ovi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka
näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.”
Tämän jälkeen Jeesus kehotti rukoilemaan: ”Isä
meidän, joka olet taivaissa…”
Toiseksi nyt on aika luottaa. Monen mieliin on
hiipinyt pelkoa. Yön pimeinä hetkinä saatamme
herätä ja tuntuu, kuinka maailma kaatuu
päällemme. Tämä on ihan luonnollista meille

ihmisille eikä tässä ole mitään ihmeellistä. Mutta
tähän ei kannata alistua. Ahdistavat ajatukset eivät
ole totta. Ne ovat vain ajatuksia. Ne kannattaa
yrittää jättää ja luottaa siihen, että meitä ei ole
jätetty yksin. Jumala on suurempi kuin
ajatuksemme. Luota siihen, että sinusta pidetään
huolta. Jeesus kehotti kerran katselemaan taivaan
lintuja, kuinka ne eivät kylvä eivätkä leikkaa
eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen
Isänne ruokkii ne. Jos siis Jumala pitää näin huolta
tai-vaan linnuista, niin totta kai ennemmin Hän
pitää huolta teistä. Tähän kannattaa luottaa. Ja kun
oikein ahdistaa, niin näin keväällä on mitä parhain
aika ihan konkreettisestikin katsella niitä lintuja,
kuunnella niiden viserrystä ja nauttia tästä
Jumalan luomasta kauniista luonnosta.
Kolmanneksi nyt on aika rakastaa. Ihminen ei voi
elää ilman rakkautta. Varmasti moni meistä on
saanut kokea elämämme aikana rakkautta. Meitä
on rakastettu lapsena, nuorena, aikuisena ja
vanhuksena. Saimme juuri elää pääsiäisen ajan,
jonka suurin kertomus oli se, että Jumalan rakasti
meitä antamalla poikansa kuolemaan meidän
puolestamme. Ja näin meille hankittiin ylösnousemus ja elämä. Näistä kiitollisena meitä
kutsutaan nyt rakastamaan toisiamme, pitämään
toisistamme huolta. Ei jätetä ketään yksin.
Soitetaan jollekin, jonka tiedämme olevan
yksinäinen, ja kysytään: mitä kuuluu?
Tämä Aamurusko on erilainen kuin ennen. Tätä
tehdessä
emme
tienneet,
miten
kauan
poikkeusolot vielä jatkuvat ja milloin taas
pääsemme kokoontumaan yhdessä. Tästä löydät
ohjeet, miten pääset näkemään seurakunnan
ohjelmaa virtuaalisesti. Jos sinulla ei ole
mahdollista osallistua seurakunnan toimintaan
tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä, me
työntekijät olemme sinua varten. Ota meihin
yhteyttä, soita meille.
Toivotan sinulle iloa ja valoa sekä rakkautta ja
luottamusta. Muista, että meistä pidetään huolta.
Me selviämme!
Teidän Pasi-pappinne

POIKKEUSOLOISTA

Poikkeusoloissa seurakunnan tehtävät määräytyvät valmiuslain pohjalta. Ruskon seurakunta
noudattaa Suomen hallituksen antamia linjauksia
sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispojen antamaa ohjeistusta.
Poikkeusolojen
aikana
jumalanpalvelukset
pidetään Ruskon kirkossa klo 10.00 ilman
seurakuntalaisia ja striimataan suorana Ruskon
seurakunnan facebook-sivuilla. Tämän jälkeen
Ruskon kirkko on auki tunnin hiljentymistä
varten, eli noin klo 10.30-11.30. Vahdon kirkko
on auki sunnuntaisin noin klo 11-12. Kun
poikkeusolot
loppuvat,
siitä
kerrotaan
Ruskolaisessa ja seurakunnan kotisivuilla
välittömästi ja palataan molemmissa kirkoissa
normaaliin käytäntöön. Myös kaikki muu
ryhmätoiminta on toistaiseksi tauolla tai tapahtuu
verkossa. Koulunsa syksyllä 2020 aloittavien
siunaaminen koulutielle toteutetaan Ruskon ja
Vahdon
kirkoissa
kesätai
elokuussa.
Tilaisuudesta tiedotetaan koteja varhaiskasvatuksen kautta sekä Ruskolaisessa ilmoittamalla.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen.
Syksyllä päiväkerhoa järjestetään 3-5 -vuotiaille
lapsille. Mukaan pääsevät myös syksyn aikana 3vuotta täyttävät lapset. Ruskolla maanantaisin ja
keskiviikkoisin, Vahdolla tiistaisin ja torstaisin
klo. 13-16. Päiväkerhot alkavat 20.8.2020.
Ilmoittautumiset viestitse Jasminalle 044 720
3707 tai Sallalle 044 720 3708.

Toisille saattaa aiheuttaa huolta, pelkoa ja
avuntarvetta nykyinen poikkeustilanne. Sinun
ei tarvitse kuitenkaan jäädä yksin! Voit ottaa
yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. Olemme
täällä sinua varten.
Diakoniatyöntekijät:
Maarit Hiltunen p. 040 532 5225
Anne Jaatinen p. 044 720 3706
Kirkkoherra:
Pasi Salminen p. 044 533 5376
Muut papit:
Waltteri Hämäläinen p. 044 720 3704
Veikko Sailola p. 044 720 3703
Nuorisotyöntekijä:
Marjo Hakamäki-Salo p. 044 720 3709
Seurakuntamestari:
Ilari Heikkilä p. 044 720 3710
Suntio:
Outi Saarinen p. 040 771 1308
Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirasto
palvelee
ma klo 9 – 16 ja muina arkipäivinä klo 9 – 12
puhelimitse p. 044 720 3700 sekä sähköpostitse
virasto.rusko@evl.fi
(Kun poikkeustilasta on selvitty ja on turvallista
kohdata ihmisiä myös virastoasiointi aukeaa).
Kirkon valtakunnallinen Palveleva puhelin
päivystää iltaisin klo 18 – 24 numerossa 0400
221 180.

