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Marja ja Teĳo Sormunen, Ecuadorissa
Marja ja Olavi Vesalainen (Suomessa)
Joanna Sormunen, Ecuadorissa
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Hanna ja Markus Rokosa, Bulgariassa
Kirsti ja Urho Ahtinen, Venäjän työ
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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!
Pastori Kari Härkönen 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
Keskuskatu 24, 76100 Pieksämäki
Pankkitili: FI93 1102 3000 2130 24, viite 30025

Pieksämäen vapaaseurakunta maaliskuu 2020

Sisälle ahtaasta portista

Teksti: Kari Kallberg

•

Leo Bayzhyev ei vieläkään tiedä, miten hän
runsaat viisi vuotta sitten oli joutunut Pieksämäen vapaakirkkoon. Hän oli vieraillut
ystäviensä luona ihan eri suunnalla.
- Huomasin olevani paikassa, jossa en ollut
koskaan ennen käynyt. Salissa oli sekalainen
joukko naisia ja miehiä. Kun eteeni ojennettiin vihreä kangaspussi, aloin kaivaa kolikkokukkaroani, Leo kuvaa ensimmäistä käyntiään vapaaseurakunnassa. Pian päiväkeskuksessa vapaaehtoisena työskennellyt Eila
Närhi huomasi hänet ja tuli kertomaan, että
tämä oli vapaaseurakunnan tiloissa toimiva
ViaDian päiväkeskus, ja tulĳoiden piti ottaa
pussista vuoronumerot ruokajakelua varten.
Eila kertoi vielä, että ennen ruokajakelua on
juuri alkamassa hartaushetki.
Leo katseli ympärilleen, ettei vaan paikalla
olisi ollut tuttuja, ja istui toisten joukkoon
kuuntelemaan hartaudenpitäjänä toiminutta
seurakunnan pastori Kari Härköstä. Hän
katseli ihmetellen, miten pastori liikkui ja
hyppi lavalla, ja ajatteli lähtevänsä pois, jos
tämä meno vielä jatkuu pitkään. Kun Leo

sitten palasi kotiin ruokakassin kanssa, hän
ei oikein ymmärtänyt, mistä oli oikein kysymys. Hänellä oli kuitenkin uusi ja upea
tunne, että jotakin suurta oli tapahtunut.
Vaikka Leo ei ollut uskovainen, hän oli
kuitenkin rukoillut säännöllisesti raitistuttuaan AA-ryhmän avulla vuosikymmeniä
aikaisemmin. Nyt rukous oli erilaista:
- Tuntui kuin joku olisi oikein puristanut
käsiäni ristiin.
Tuosta perjantaista Leon elämään tuli uusi
suunta, ja hän sai voiman tulla uskoon. Hänelle ovatkin muodostunut tärkeiksi Jeesuksen sanat: Menkää sisään ahtaasta portista.
Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä,
mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se
portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain
harvat löytävät sen! (Matt. 7:13–14).
Kun Leo tarkastelee elämäänsä, hän ihmettelee, miksei hän ymmärtänyt etsiä Jumalaa
elämäänsä jo nuorena. Näin olisivat saattaneet monet väärät ratkaisut ja virheet
jäädä tekemättä. Vaikka maaliskuussa tule
täyteen 75 vuotta, Leo haluaa voimiensa
mukaan toimia vapaaehtoisena ViaDian
päiväkeskuksessa. Uuden elämän myötä
hän on kokenut omakseen Raamatun
sanat: Mutta minä olen säästänyt sinut sitä
varten, että voisin näyttää sinulle voimani ja että
minun nimeäni julistettaisiin kaikkialla
maailmassa. (2. Moos. 9:16). Tätä hän
toteuttaa myös todistaessaan uskostaan
ViaDian päiväkeskuksen hartauksissa ja
iloitsee uudesta elämästään.

Ole luja ja rohkea!
nuksen ja sitoutui täyttämään Jumalan
tahdon. Hän sai rohkeuden täyttää Herran
käskyn ja lähteä Niiniveen pitämään
todellisen herätyssaarnan. Kala oksensi
Joonan ulos, ja profeetta lähti Niiniveen
Jumalan rohkaisemana. Halleluja!
Sinäkin saatat pelätä ihmisten mielipiteitä, tulevaisuuteen liittyviä asioita, ahtaita
paikkoja, poliiseja, ääneen rukoilemista,
koronaviruksta, maailmanloppua, kuolemaa, Jumalan kostoa ja muuta sellaista.
Herra tahtoo vapauttaa sinut pelkojen
orjuudesta. Raamatussa todetaan lohduttavasti: Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika
pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi,
niin te tulette todellisesti vapaiksi. (Joh. 8:35–
36). Saakoon Herra tehdä sinusta rohkean, lujan ja päättäväisen ihmisen, joka
kulkee Pyhän Hengen viitoittamaa tietä
loppuun saakka.
Jumalan rakkaus on tehokas pelon karkottaja: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan
täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä
pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole
päässyt täydelliseksi rakkaudessa. (1. Joh.
4:18). Annetaan itsemme Jumalan käsiin
niin Hän pääsee hoitamaan meitä täydellisellä rakkaudellaan. Pelkojen myrskyaallot laimenevat ja rauhoittuvat. Tilalle
tulee Kristuksen Jeesuksen kautta tullut
rohkeus. Se käy tarmolla siirtämään pois
vaikeuksin vuoria. Kiitos Jumalalle! Ole
siis vain luja ja aivan rohkea, äläkä menetä
toivoasi missään tilanteessa.
Jumala rakastaa sinua!
Kari Härkönen

13.–15.3. (pe–su) Miesseminaari Seurakuntaopistolla, Huvilakatu 31.
Lisätiedot: Urpo Wainio 044 200 1050, Mauri Kemppainen 0400 783 214, Ahti
Väisänen 040 741 7700, Anne Sipinen 040 350 9150

Aamurukoukset ma–pe klo 8.45, Keskuskatu 24
Ma 2.3.
Ma 2.3.
To 5.3.
Pe 6.3.
La 7.3.
Su 8.3.

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Näinä aikoina eksytysten keskellä tarvitsemme rohkeutta Herran todistajina. Sielunvihollinen kylvää erilaisia pelkoja ja
jopa paniikkia, mutta Herra antaa rohkeutta, voimaa ja sisäisen rauhan. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä,
vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
(2. Tim. 1:7). Pyhä Henki antaa meille
rohkeuden, että voimme suoriutua hengellisestä työstä ja kaikista haasteista Jumalan kunniaksi. Otetaan vastaan Herralta lujuutta ja rohkaistaan toisiamme kestävyyteen ja hyviin tekoihin Kristuksessa
Jeesuksessa.
Rohkeuden vastakohta on pelko. Pelkäävä aivan kuin jähmettyy ja menettää
toimintakykynsä. Kun pelot ohjaavat meitä väärään suuntaan, elämäämme tulee
haparointia ja epävarmuutta. Aikoinaan
profeetta Joona antoi periksi omille peloilleen: Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä
Herran sana: Nouse, mene Niiniveen, siihen
suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan;
sillä heidän pahuutensa on noussut minun
kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paetaksensa
Tarsiiseen Herran kasvojen edestä” (Joona
1:1–3).
Joona pakeni tottelemattomuuden tielle.
Laivamatka kohti Tarsiita (nykyistä Espanjaa) ei kuitenkaan sujunutkaan leppoisissa merkeissä. Merellä nousi myrsky,
jonka aiheutti Joonan uppiniskaisuus.
Jotta olisi selvitty voimakkaasta merenkäynnistä, laivan henkilökunta joutui heittämään Joonan mereen. Herra lähetti
kuitenkin suuren kalan nielaisemaan
hänet. Kalan vatsassa hän teki paran-

Toimintakalenteri maaliskuu 2020

Ma 9.3.
Ma 9.3.
Ti 10.3.
Ke 11.3.
To 12.3.
Su 15.3.
Ma 16.3.
To 19.3.
La 21.3.
Su 22.3.
Su 22.3.
Ma 23.3.
Ma 23.3.
Ti 24.3.
To 26.3.
Su 29.3.
Ma 30.3.
Ti 31.3.

klo 17.30 Vanhimmiston kokous, Keskuskatu 24
klo18.00 Rukousilta
klo 18.00 Lähetysilta
klo 17.00 ViaDia- hallituksen kokous, Keskuskatu 24
klo 18.00 Nuorten ilta 12–29-vuotiaille
klo 16.00 Kaikille avoin ViaDia- kirkko, Vesa Nyrhinen, Reĳo
Hölsä, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvitarjoilu ViaDian hyväksi
klo 16.00 Avoin keskusteluryhmä, Kaj Nyman
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Miestenilta
klo 14.00 Kristillisten eläkeläisten kerho
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Timo Matilainen, Kari
Härkönen
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvit
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.00 Nuortenilta 12–29-vuotiaille
klo 14.00 Lähetyslounas
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvit
lähetystyön hyväksi
klo 16.00 Avoin keskusteluryhmä, Kaj Nyman, Kari Härkönen
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Miestenilta
klo 18.00 Sääntömääräinen kevätkokous varsinaisille jäsenille
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Gideon-vierailu, Kari Härkönen,
rukouspalvelu, kahvit rakennusrahastoon
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Yhteinen Sanan ja rukouksen ilta helluntaiseurakunnassa, Hannu Airaksinen, Kari Härkönen

Tulossa huhtikuussa
To 2.4.
La 4.4.
Su 5.4.
Ma 6.4.
Ma 6.4.
Ti 7.4.
To 9.4.

klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.00 Nuorten ilta
klo 16.00 Jumalanpalvelus ja kastejuhla, Kari Härkönen
klo 16.00 Avoin keskusteluryhmä, Kaj Nyman, Kari Härkönen
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Miesten ilta
klo 18.00 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari
Härkönen

