
Pieksämäen vapaaseurakunta
kannattaa intialaisia evankelistoja
Sadanapalli Honock ja Gampala
Syam Sundar. He toimivat
Grace Service Society (GSS)
-yhteisön palveluksessa.

• 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, � 044 241 5246
• Lähetysyhdyshenkilö Raĳa Rouvinen, � 0400 725 483
• Jäsenrekisterinhoitaja Kari Kallberg, � 0400 755 145
• Rahastonhoitaja Jouko Kervinen, � 040 529 7568
Hankasalmen rukouspiiri, Kuuhankavedentie 44,
41500 Hankasalmi as. Yhdyshenkilöt: Pauli Solehmainen � 050 340 3989 ja
Olli-Pekka Tuikkala � 040 592 1843
Pastori Johanna Mykrälaakso 050 320 5064

Katso tapahtumat toimintakalenterista.

• 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

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 Ziari
� 044 779 1111 satu.ziari@viadia.fi

Koulukatu 12, 76100 PIEKSÄMÄKI
www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi�pieksamaki(at)svk.fi
Pankki: FI52 1102 3000 2015 40, viite 30009
Rakennusrahasto: FI76 1102 3000 212166, viite 30066001

joskus olla lapsenomaisia ja välillä
ilmaisen Jumalalle myös tunteitani, kuten
iloa, kiitollisuutta, turhautumista tai
pettymystä riippuen mielialastani.
Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous,
jonka varmasti kaikki osaamme, on
mielestäni hyvä rukous. Se kattaa hyvin
eri elämänalueitamme, mutta liki 50-
vuotiaanakin kompastun välillä kohtaan:
”tapahtukoon Sinun tahtosi”. Meihin
ihmisiin luotu oma tahto ja Jumalan
tahto eivät aina kohtaa.
Toinen monille tuttu rukous, jota olen
pohtinut ja toki rukoillutkin, on teologi
Reinhold Niebuhrin Tyyneysrukous, jota
kutsutaan myös Fransiskus Assisilaisen
rukoukseksi. Sitä suositaan muun muassa
AA-liikkeessä, mutta siinä Jumalalta
pyydettävät asiat koskettavat ainakin
hetkittäin meitä kaikkia:
Jumala, suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä
asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa,
mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan.

Ehdin illansuussa perjantaina 24.2.
osallistumaan seurakuntamme rukous-
päivään. Kun palasin tapahtumasta
kotiin, olin yllättynyt. Tunsin oloni
rentoutuneeksi enkä lainkaan niin
väsyneeksi kuin tavallisesti perjantai-
iltana työviikon jälkeen. Hieman
huvittuneenakin ajattelin, että minä,
jonka on vaikea keskittyä pitkiin
rukoushetkiin, olin todellakin rukoillut
kolme tuntia toisten kanssa. Minulle on
tyypillistä keskittyä rukoukseen vähäksi
aikaa illalla nukkumaan käydessäni ja
rukoilla pikarukouksia pitkin päivää
muun toiminnan ohessa.
Omissa rukouksissani en noudata
mitään kaavaa, vaan hyvinkin vapaasti
juttelen Jumalalle asioista, joista
kulloisellakin hetkellä olen kiitollinen,
missä koen tarvitsevani hänen apuaan.
Esirukoilen myös sellaisten ihmisten ja
asioiden puolesta, jotka rukoushetkellä
tulevat mieleeni. Rukoukseni saattavat
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Kuuhankavedentie 44, Hankasalmi as
Pastori Johanna Mykrälaakso� 050 320 5064

Pe 10.3. klo 18.00 Rukousilta
Su 12.3. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus
Ti 21.3. klo18.00 Yhteiskristillinen RukousSilta -ilta
Pe 24.3. klo 18.00 Rukousilta
La 25.3. klo 11.00 Soppakirkko

Mitä on Jumalan suoma tyyneys,
jota rukouksessa pyydetään? Voiko
kyse olla tilasta, jossa ohitamme
tunteemme ja säilytämme mielemme
rauhallisena, vaikka vastaavissa
tilanteissa moni tuntisi surua,
ahdistusta suuttumusta tai
vastaavaa? Vai onko kyse olla
esimerkiksi Jeesuksen lupaamasta
rauhasta kuten, (Joh. 14:27) meille
kertoo: Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon?
Itse ajattelen, että tuo tyyneys sallii
meille tunteemme, mutta estää meitä
vaipumasta epätoivoon tai ryhtymästä
järjettömiin tekoihin kohdatessamme
asioita, joita emme pysty
ymmärtämään emmekä myöskään
pysty tekemään niille mitään. Tätä
tyyneyttä rukoilen itselleni niinä
hetkinä, kun rukousvastaus johonkin
asiaan on ollut se Jumalan tahto eikä
minun tahtoni.
Tyyneysrukouksen jatkossa
pyydetään rohkeutta sellaisten
asioiden muuttamiseksi, mihin
voimme vaikuttaa. Toisaalta siinä
pyydetään viisautta, ettemme lähde
taistelemaan tilanteissa, joille emme
vaikkapa elämäntilanteemme tai

asemamme vuoksi voi mitään. Tämä
voi tuntua vaativalta. Kuitenkin joskus
hyväksymme epäkohtia, joille voisim-
me tehdä jotain – jos uskaltaisimme ja
viitsisimme –, mutta mukavuudenhalu
ja pelko mahdollisista ristiriidoista
ihmisten kesken sitoo meitä.
Onneksi rukouksessa on kyse siitä,
että lapsen tavoin saamme Isältämme
pyytää hänen mielensä mukaisia
asioita, eikä siitä, että meidän täytyisi
Jumalalle suorittamalla osoittaa
kypsyytemme ja erinomaisuutemme.
Meidän on tärkeää rukoilla maailmassa
vallitsevan sekasorron helpottumi-
seksi, läheistemme puolesta, maamme
johtajien puolesta ja muiden
vastaavien asioiden puolesta. Minun,
joka en pidä itseäni mitenkään
poikkeuksellisena ihmisenä, on hyvä
liittää rukouksiini sen lisäksi, että
pyydän varjelusta ja syntejäni anteeksi,
rehellinen pyyntö oman itseni
muuttumiseksi enemmän Jumalan
tahdon mukaiseksi.

Aila Pelkonen

Ma 13.3. klo 17.30 Rukousilta
Ti 14.3. klo 18.00 Naistenilta
Ti 14.3. klo 18.30 Vanhimmiston kokous, Kirkkotie 3
To 16.3. klo 18.00 Lähetysilta
Su 19.3. klo 16.00Jumalanpalvelus, Ari Huuskonen, Kari Härkönen,

rukouspalvelu, kahvit

Ma 6.3. klo 17.30 Rukousilta
Ti 7.3. klo 18.00 Miestenilta
Ke 8.3. klo 18.00 Kuuba-ilta, evankelista Raĳa Vehviläinen,

Kari Härkönen
To 9.3. klo 18.00 Raamattu avautuu -ilta (Ef.3), Kari Härkönen
Su 12.3. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,

kahvit

Su 2.4. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvit

Ma 3.4. klo 17.30 Rukousilta
To 6.4. klo 18.00 Kiirastorstain musiikkĳumalanpalvelus ja

ehtoollinen
Su 9.4. klo 16.00 Jumalanpalvelus Sanoin ja Sävelin, Garissim-team
Ti 11.4. klo 18.00 Raamattu avautuu -ilta (Ef. 4)

Ma 20.3. klo 17.30 Rukousilta
Ti 21.3. klo 18.00 Miestenilta
To 23.3. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe 24.3. klo 18.00 Hyvän sanoman ilta Koivusella, Puutarhatie 16,

Kari Härkönen
Su 26.3. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Hanna ja Timo Voutilainen,

rukouspalvelu, kahvit
Ma 27.3. klo 17.30 Rukousilta
Ti 28.3. klo 17.00 ViaDian hallituksen kokous, Kirkkotie 3
To 30.3. klo 18.00 Sääntömääräinen asiakokous varsinaisille jäsenille

Aamurukoukset ma, ti, to ja pe klo 8.45
To 2.3. klo 18.00 Lähetysilta
Su 5.3. klo 16.00 Ehtoollisjuhla, pastori Ossi Könönen, Kari Härkönen,

rukouspalvelu, kahvit


