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Pastori ja seurakunnanjohtaja Kari Härkönen
� 045 311 0780, kari.harkonen11(at)luukku.com
Vanhimmiston puheenjohtaja Timo Jormakka,
� 0400 651 806, timo.jormakka(at)pp2.inet.fi
Kiinteistönhoitaja Alpo Paltto, � 040 588 9547
Lähetysyhdyshenkilö Hanna Voutilainen, � 044 973 3368,
hanna.voutilainen(at)outlook.com
Jäsenrekisterinhoitaja Kari Kallberg, � 0400 755 145
Rahastonhoitaja Jouko Kervinen, � 040 529 7568

Pieksämäen vapaaseurakunta joulukuu 2021

Lapsi on meille syntynyt

Hankasalmen rukouspiiri, Kuuhankavedentie 44,
41500 Hankasalmi as. Yhdyshenkilöt: Pauli Solehmainen � 050 340 3989 ja
Marja-Leena Halttunen � 040 820 2982

Lapsi- ja nuorisotyö
Katso tapahtumat toimintakalenterista.

Lähetystyö
•
•
•
•
•
•
•
•

Marja ja Teĳo Sormunen, Ecuadorissa
Marja ja Olavi Vesalainen (Suomessa)
Joanna Sormunen, Ecuadorissa
Hanna Eriksson, Ecuadorissa
Hanna ja Markus Rokosa, Bulgariassa
Kirsti ja Urho Ahtinen, Venäjän työ
Kummityttö Safira Nepalissa
Suomen Vapaakirkon Lapin lähetys

Pieksämäen vapaaseurakunta
kannattaa intialaisia evankelistoja
Sadanapalli Honock ja Gampala
Syam Sundar. He toimivat
Gospel For Tribals Sosical
Service Society (GTSSS)
-yhteisön palveluksessa.

Olet tervetullut tilaisuuksiimme!
Vapaaseurakunnan toimisto (Koulukatu 12) on avoinna ti ja to klo
11.00–13.30 tai erikseen sovittuna aikana
Pastorin viikottaiset vapaapäivät ovat keskiviikko ja lauantai.
Viikonloppuvapaa on kerran kuukaudessa. Sen viikon keskiviikko on
hänelle työpäivä.
Pieksämäen ViaDia ry
Keskuskatu 24, 76100 Pieksämäki
� 044 779 1114
Toiminnanjohtaja: Satu Hirvonen,
satu.hirvonen@viadia.fi

Lapsen syntyminen perheeseen on
hämmästyttävä ihme. Sydän riemuitsee, ja
suu venähtää hymyyn, kun lapsi on
syntynyt. Äiti unohtaa synnytyksen tuskat,
koska uusi perheen lisäys on nähnyt
päivänvalon. Lapsen kehitystä on
mielenkiintoista seurata. Ryömiminen,
konttaaminen, ensimmäiset askeleet ja
ensimmäiset sanat pienen ihmisen huulilta
ovat kaikki Jumalan ihmeitä, ja saavat aikaan
kiitollisen mielen. Katso, lapset ovat Herran
lahja, ja kohdun hedelmä on anti (Ps 127:3).
Lapsen syntymästä vanhemmat saavat
onnellisin mielin kiittää taivaallista Isää.
Saakoon rukouksemme olla, että tämänkin
adventin ja joulun aikana perheet saisivat
viettää paljon hyviä hetkiä Jumalan
kunniaksi.
Kauan aikaa sitten Nasaretin kaupungissa
eräs kihlapari sai pohtia perheen

perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Maria
oli tullut raskaaksi jo ennen avioliiton
solmimista. Siksi hänen kihlattunsa Joosef
aikoi salaisesti hylätä hänet. Jumala
kuitenkin muutti tämän aikomuksen
antamalla enkelin ilmestyä hänelle unessa:
Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi
Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on
siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on
synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle
nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa
heidän synneistänsä (Matt. 1:18–25).
Marian raskaus oli ainutlaatuinen. Se ei
alkanut miehen siemenestä, vaan Pyhä
Henki tuli Marian ylle ja Korkeimman
voima varjosi hänet saaden aikaan
raskauden. Yhdeksän kuukauden
odotuksen jälkeen Maria synnytti lapsen,
jolle annettiin nimi Immanuel. Se on
käännettynä: Jumala meidän kanssamme.

Vartuttuaan aikuiseksi mieheksi, Jeesus
ei voinut suunnitella omaa tulevaisuuttaan
niin kuin tavalliset ihmiset. Simeonin
profetia Marian sielun lävitse käyvästä
miekasta tarkoitti Jeesuksen kärsimistä ja
kuolemista nuorena miehenä. Jumala oli
asettanut Kristuksen harteille sovitus- ja
lunastustyön täydellisen suorittamisen. Se
merkitsi Herralle hyvinkin lyhyttä ajallisen
elämänkaarta. Herra teki Golgatalla
täydellisen työn. Äiti Maria katseli suuri
tuska sielussaan oman poikansa
kuolinkamppailun.
Pidetään tänäkin adventin aikana ja
jouluna mielessä Jeesus, joka syntyi
Betlehemin seimeen, varttui aikuiseksi
mieheksi, saarnasi, paransi, teki ihmeitä
Israelin maassa, kärsi Pontius Pilatuksen
aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin.
Muistetaan myös, että Jumala herätti
Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista
ja näin ollen Herra on kuolemankin
voittaja. Halleluja!
RUKOUS: Rakas kuoleman voittanut
Herra Jeesus! Kiitän sinua, että synnyit
ihmiseksi ja teit puolestani valtavan työn
kuolemalla Golgatan keskimmäisellä ristin
puulla syntieni tähden. Anna minun
viettää joulu, joka on Jeesus-keskeinen ja
suo se armo, että maallisten tavaroiden
paljous tai vähyys ei veisi minun
huomiotani pois sinusta. Pyydän sinua
rakentamaan minulle oikean
tärkeysjärjestyksen tähän jouluun ja
elämääni. Anna minun palaa sinun
kirkasta tultasi, niin että voisin olla
Betlehemin paimenten tavoin levittämässä
ilosanomaa Vapahtajasta ja omalta
osaltani voittamassa sieluja Jumalalle.
Kari Härkönen

Toivotamme sinulle Jumalan
siunaamaa adventtiaikaa ja
Vapahtajan syntymäjuhlaa!

Toimintakalenteri joulukuu 2021
Ma, ti ja pe aamurukoukset klo 8.45 (ei 6.12.)
Ke 1.12. klo 14.00 Kristillisten eläkeläisten kerho
To 2.12. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe 3.12. klo 8.45–n. klo 21.00 Rukouspäivä
Su 5.12. klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Kari Härkönen
Su 5.12. klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Koska raskaus johtui Pyhästä Hengestä,
Jeesuksella ei ollut rasitteena Adamin
kautta tullutta perisyntiä. Marian ja
Joosefin ihaillessa Jeesus-lasta Betlehemin
seimessä, he ihailivat Jumalaa, syntisistä
erotettua, ihmeellistä, viatonta Rauhanruhtinasta. Vartuttuaan aikuiseksi hän
julisti väkevää Herran Sanaa ja teki monia
ihmeitä Israelin kansan keskellä.
Kun Marian synnyttämisen aika tuli ja
hänen esikoispoikansa Jeesus pantiin
kapaloituna Betlehemin seimeen, niin sillä
seudulla ”yövuorossa” työskentelevät
lammasten paimenet saivat kuulla
riemullisen sanoman: Älkää peljätkö; sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikille kansoille; teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra
Daavidin kaupungissa (Luuk. 2:10–11).
Kuultuaan tuon hämmästyttävän uutisen,
paimenet menivät kiiruhtaen katsomaan
vastasyntynyttä Jeesus-lasta. Nähtyään
lapsen, he antoivat kunnian Jumalalle ja
riensivät kertomaan hyvän uutisen niille,
jotka eivät vielä tienneet Vapahtajan
syntymästä.
Vähän yli kuukauden ikäisenä Maria ja
Joosef veivät Jeesus- lapsen Jerusalemin
temppeliin Herran lain ohjeistuksen
mukaan. Hurskas ja Jumalaa pelkääväinen
Israelin lohdutusta odottanut mies,
nimeltä Simeon kohtasi ”pyhän perheen”
pyhäkössä. Hän profetoi Pyhän Hengen
vaikutuksesta Marialle: Katso, tämä (Jeesus)
on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi
monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan
sanotaan- ja myös sinun sielusi lävitse on
miekka käyvä- että monen sydämen ajatukset
tulisivat ilmi (Luuk. 2: 34–35).

Ti 7.12.
Pe 10.12.
Pe 10.12.
Su 12.12.
Ma 13.12.
Ti 14.12.
To 16.12.
To 16.12.
Su 19.12.

klo 18.00 Miestenilta
(Huom!) klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.30 Nuorten yhteiset pikkujoulut helluntaiseurakunnassa
(Huom!) klo 14.00 Israel-tilaisuus, Tuula ja Esko Siljanen,
Marja- Terttu Ritvanen
klo 17.30 Rukousilta
klo 18.00 Kasva uskossa- tilaisuus
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
klo 19.30 Ylimääräinen seurakunnan asiakokous varsinaisille
jäsenille: talousarvio vuodelle 2022
klo 14.00 Musiikillinen joulujuhla, Timo Jormakka,
Kari Härkönen, jne., kahvitarjoilu

Ma 20.12. klo 17.30 Rukousilta
Ti 21.12. klo 18.00 Miestenilta
Pe 24.12. klo 12.00 ViaDian jouluruokailu, joulurauhan julistus,
jouluevankeliumi
Su 26.12. klo 16.00 Tapaninpäivän jumalanpalvelus, Kari Härkönen
To 30.12. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen

Tammikuu 2022
Ma, ti ja pe aamurukoukset klo 8.45
Su 2.1.
klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen
Ma 3.1. klo 17.30 Vanhimmiston kokous
To 6.1.
klo 16.00 Loppiaisen jumalanpalvelus: Apostolinen lähetystyö,
Kari Härkönen
Su 9.1.
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen

ViaDian päihteetön Päiväkeskus
on avoinna arkisin klo 9.30–13.30 Myllykatu 1:ssä.

