Koulukatu 12, 76100 PIEKSÄMÄKI

”Tässä
elämässä kohti
taivasta.”

www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi�pieksamaki(at)svk.fi
Pankki: FI52 1102 3000 2015 40, viite 30009
Rakennusrahasto: FI76 1102 3000 212166, viite 30066001

Yhteystiedot
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 Ossi Viljakainen, � 046 843 8243
��Lähetysyhdyshenkilö Hanna Voutilainen, � 044 973 3368,
hanna.voutilainen(at)outlook.com
��Jäsenrekisterinhoitaja Kari Kallberg, � 0400 755 145
�� Rahastonhoitaja Markku Väänänen, � 0400 497 836

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.

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

Olet tervetullut tilaisuuksiimme!
Pastori Kari Härkönen on lomalla 4.1. asti. Hän on pääsääntöisesti tavattavissa toimistolla, Koulukatu 12, ma, ti ja to ja pe klo 10.00–13.00.
Voit myös soittaa ja varata ajan toimistolle tai kotiisi puh. 045 311 0780.
Pastorin viikottaiset vapaapäivät ovat keskiviikko ja lauantai.
Viikonloppuvapaa on kerran kuukaudessa. Sen viikon keskiviikko on
hänelle työpäivä.

Pieksämäen ViaDia ry
Pankkitili: FI93 1102 3000 2130 24, viite 30025
Toiminnanjohtaja Satu Hirvonen
� 044 779 1111� satu.hirvonen(at)viadia.fi

Pieksämäen vapaaseurakunta tammikuu 2019

“Eikka”, onnellinen mies
EINO LAHTINEN, 80, ”Eikkanakin” tunnettu, on seurannut Pieksämäen vapaaseurakunnan elämää yli neljän vuosikymmenen ajan. Pian sen jälkeen, kun hän muutti
perheineen Pieksämäelle kesällä 1970, hänet
valittiin vanhimmistoon. Vuodenvaihteessa
hän jätti paikkansa nuoremmille.
VUOSIKYMMENTEN aikana Eino on
iloinnut ja kiittänyt herätyksen ja siunauksen ajoista. Kun seurakunnassa on ollut
ristiriitoja ja vaikeita aikoja, hän on rukoillut
ja itkenyt. Erityisesti seurakunnan rukouselämä ja lähetystyö ovat olleet ja ovat edelleen hänen sydämellään.
– OLEN KASTELLUT monta pyyherullaa, kun olen itkenyt rukoillessani Hankasalmen työn puolesta, Eino kertoo. Hän oli
aloittamassa työtä evankelista Riitta Savolaisen kanssa. Siitä lähtien Hankasalmen rukouspiiri on ollut hänelle tärkeä.
NUORUUDEN RASKAAT työvuodet ja
vakavat sairaudet ovat lyhentäneet Einon
askeleen. Nykyistä vakavan sairauskohtauksen jälkeistä, vajaan viiden vuoden aikaa
hän kuvaa Jumalan koulutusjaksoksi:
- Kun sairaus on vienyt voimat, etten ole
kyennyt oikeastaan mihinkään, aikaa on
ollut siihen kaikkien tärkeimpään,
rukoukseen.
EINO ON murheellinen siitä, että vain
viides osa seurakunnan varsinaisista jäse-

nistä käy säännöllisesti tilaisuuksissa. Hän
haluaakin haastaa jokaisen rukoilemaan,
sillä hän on kokenut sen olevan kaiken
perusta. Hän haluaa myös rohkaista kantamaan osaltaan vastuuta seurakunnassa.
- KOEN OLEVANI onnellinen mies.
Olen kiitollinen, että olen saanut elää rikkaan elämän, Eino vakuuttaa silmät kostuen. Hän iloitsee siitä, että Jumala on
pitänyt huolta hänestä, kun hän uskovan
kodin lapsena, alle kymmenvuotiaana, sai
jättää itsensä ja elämän Jeesukselle. Hän
uskoo, että tämä kantaa hänen elämänsä
loppuun asti. Kun Eino tarkastelee elämäänsä, hän suree vain sitä että, Jumalan
valtakunnan työ ja vastuunkantaminen
seurakunnassa ovat olleet hänelle välillä
tärkeämpiä kuin oma perhe.

Puheenjohtajan ajatuksia

Toimintakalenteri tammikuu 2019

Oikein hyvää ja
armorikasta vuotta 2019
teille, rakkaat ystävät.
Olen kokenut, että
uskoontuleminen ja
kristittynä eläminen tehdään monta kertaa vähän
liian vaikeaksi ja monimutkaiseksi.
Apostolit ja ensimmäiset kristityt julistivat Jumalan sanaa, ihmiset ottivat
sanan vastaan (tulivat uskoon), ottivat
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen ja
alkoivat käydä sanan kuulossa ja ehtoollisella. Seurakuntia syntyi eri paikkakunnille, jotta Jumalan synnyttämä
uusi elämä voisi käytännössä toimia.
Edelleen on kysymys tästä samasta
asiasta. Kerran eräältä tunnetulta ja jo
edesmenneeltä pastorilta kyseltiin uskoon tulemisen vaikeuksista ja kristittynä elämisestä. Hän vastasi vuosikymmenten kokemuksella: ”Mitä
kauemmin on ollut uskossa ja sananjulistajana sitä enemmän haluaisi yksinkertaistaa ja vetää mutkia suoriksi ja
kohdistaa sanomansa Jeesukseen
Kristukseen, koska Hän on tämän asian
ydin.” Useimmat ihmiset haluavat, että
uskonasioissa on sekä älyllinen että
hengellinen vaste. Jumalan sanaa vilpit-

Aamurukoukset ma–pe klo 8.45 alk. (ei 1.1.)

18.–25.1. ” Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia”, Kristittyjen ykseyden
ekumeeninen rukousviikko: Aamurukoukset klo 8.30: pe 18.1. Vapaakirkko
(Kari Härkönen), ma 21.1. Veturikappeli (helluntaisrk), ti 22.1. Vapaakirkko (Anita
Seppä), ke 23.1. Veturikappeli (Mikko Mentu), to 24.1. Vapaakirkko (Cafe Good
Mood), pe 25.1. Veturikappeli (ViaDia ja vapaasrk.)
Su 20.1. klo 18.00 UUSI KIRKKO, juonto: Anne Nousiainen, helluntai- ja vapaasrk
To 24.1. klo 18.00 VAPAAKIRKKO, juonto: Kari Härkönen, puheenvuorot: Anita
Seppä, Raimo Hämäläinen, musiikki: Gospel äijät ja kuoro, johtajana Ari Voutilainen

To 3.1.
Su 6.1.

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

tömästi tutkimalla tullaan johtopäätökseen, usko Jeesukseen ei ole mikään
älyllinen itsemurha, vaan historia todistaa
oikeasti hänen eläneen täällä noin 33vuotiaaksi. Eläessään hän vaikutti vain
muutaman kymmenen kilometrin säteellä.
Silti hän muutti koko maailmanhistorian.
Kun ajattelen seurakuntamme tulevaisuutta , näen ainakin seuraavien asioiden
olevan olennaisia:
1. Jumalan sanan arvovalta
2. Kokonaisuuden hahmottaminen
3. Evankelioiminen
4. Kaikenikäisten ihmisten seurakunta
5. Kotien avoimet ovet
6. Ilmapiiri seurakunnassa.
Tulen käsittelemään näitä tarkemmin
tulevissa toimintakalentereissa.
Toivotan vuosikokouksessa palvelutehtäviin valituille siunausta ja menestystä
työssäsi Jumalanvaltakunnan rakentajana.
Olen kiitollinen seurakunnassamme
olevasta voimakkaasta rukousrintamasta
sekä ihmisten parissa viihtyvästä pastoriperheestä.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä , jotka
olette olleet suunnattomana tukena meidän perheemme surussa.
Timo Jormakka

Ma 7.1.
To 10.1.
Pe 11.1.
La 12.1.
Su 13.1.

klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tuula Nyyssönen, Ari
Huuskonen
klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen,
rukouspalvelu, kahvit ViaDian hyväksi. Uusien vanhimmiston
jäsenten ja muiden vastuunkantajien siunaaminen.
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.00 Hyvän sanoman ilta Marika ja Henkka
Lindroosilla, (Karkkulantie 8 B 10, Naarajärvi), Kari Härkönen
klo 14.00 Kaikille avoin Sanan ja yhteyden iltapäivä Yläristin
pysäkillä (Kirkkotie 3), Alat ja Härköset
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvit ViaDian hyväksi

Ma 14.1. klo 18.00 Rukousilta
To 17.1. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Su 20.1. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvit ViaDian hyväksi
Ma 21.1. klo 17.30 Vanhimmiston kokous Yläristin pysäkillä
Ma 21.1. klo 18.00 Rukousilta
To 24.1. klo 18.00 Yhteinen rukousilta, ”Olkaa rehellisiä ja
oikeudenmukaisia”
Su 27.1. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvit ViaDian hyväksi
Ma 28.1. klo 18.00 Rukousilta
To 31.1. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen

Tulossa
Su 3.2.

klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvit
ViaDian hyväksi
Su 17.2. klo 16.00 Lähetysjuhla, Joanna Sormunen, rukouspalvelu, kahvit
lähetyksen hyväksi
23. –24.2. (la–su) Pekka Reinikainen, tilaisuudet la 23.2. klo 18.00, su 24.2.
klo 14.00 ja klo 16.00

