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

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
Marja-Leena Halttunen 040 820 2982

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

Pieksämäen vapaaseurakunta toukokuu 2019

Lähimmäiseltä lähimmäiselle
Seuraavana päivänä kaveri toi Markun
mukanaan vapaaseurakunnan tilaisuuteen.
Siitä tulikin hänelle seurakuntakoti. Elämä
vei sitten erilaisiin myyntitehtäviin muualle.
Paluu Pieksämäelle oli vuorossa vuonna
1991. Samalla alkoi oma yritystoiminta,
jonka tuotteita olivat kortit ja adressit. Nyt
suruadressien valmistus jatkuu ”harrastuksena”. Vapaaseurakunnan vanhimmistoon
Markku on kuulunut yli kymmenen vuotta,
joista hän on toiminut taloudenhoitajana
kahdeksan vuotta kevääseen 2019.
Markku toimii myös Pieksämäen ViaDia
ry:n hallituksen puheenjohtajana. Päivivaimo puolestaan on ohjaajana ViaDian
Markku Väänänen oli matkalla kotiinsa
Pysäkillä.
Pieksämäellä uudenvuoden yönä vuonna
1983. Hän tunsi olevansa elämässään aivan Markku on kokenut, että ViaDian toimin”pohjilla”. Yhtenä syynä oli rankka alkoho- ta on ”piristänyt” seurakunnan toimintaa.
lin käyttö. Matkalla häntä vastaan tuli kave- Se on myös tehnyt sitä tunnetuksi niin
ri, joka halusi kulkea hänen kanssaan yhtä
viranhaltijoiden kuin kaupunkilaisten
matkaa. Markku ei välittänyt seurasta, vaan keskuudessa. Hän kokee olevansa ViaDian
halusi jatkaa matkaa yksin. Kaveri vastasi
asiakkaiden keskellä kuin ”kala vedessä”:
vain: ”Et mene yksin.” Matkalla kaveri ker- - Tiedän omasta kokemuksestani, että tartoi Markulle omasta uskoon tulostaan.
vitaan uskovia ”kantamaan” ”halvaantu- Vaikka en oikeastaan kuunnellut kaverin neita” Jeesuksen luo, kuten Markuksen
puhetta, tuntui kuin lämmin virta olisi kul- evankeliumissa 2:3–5 kuvataan. Pelot, enkenut koko kehon läpi. Sen mukana huuh- nakkoluulot ja välinpitämättömyys sekä
toutuivat pois kaikki murheet, vaikeudet,
erilaiset riippuvuudet lamaannuttavat läahdistukset ja pelot. Elämäni alkoi muuttua himmäisiämme. He tarvitsevat kuulluksi
niin, ettei minun tarvinnut enää olla kotona tulemista ja rinnalla kulkijoita. Hengellisten
kolmen lukon takana – ovi sai olla auki,
tarpeiden lisäksi on yritettävä auttaa heitä
Markku kuvaa tapahtumia.
myös arkipäiväisen elämän tilanteissa.
Teksti ja kuva: Kari Kallberg

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

Jumalan huolenpito
sekä leipää ja lihaa illoin ja hän joi purosta.
Herra todellakin piti Eliasta huolen kuten
oli luvannut.
Saakoon kertomus Eliasta vahvistaa uskoamme siihen, että Jumala huolehtii
meistäkin aivan takuuvarmasti. Jos koet,
että epäilet Herran huolenpitoa, rukoile
uskoosi ”terästystä” ja luottamuksen kasvamista hänen lupauksiinsa. Ei kannata
napista ja voivotella, niin kuin Israelin
kansa teki erämaavaelluksen aikana. Sehän
asetti lähestulkoon jatkuvasti kyseenalaiseksi Jumalan kyvyn huolehtia kansastaan
autiomaassa. Tuollainen toiminta koitui
useammille synniksi. Siksi he eivät päässeet luvattuun maahan.
Rukoillaan sitä, että uuden liiton uskovina voisimme enemmän arvostaa Herran
päivittäistä huolenpitoa. Ei tule unohtaa
sitä, että jokainen anti ja jokainen täydellinen
lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka
tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa (Jaak.
1:17). Usein emme sisäistä Jumalan
huolenpitoa. Ajatellaan, että ihminen
omalla voimallaan hankkii itselleen
jokapäiväisen leivän eikä tarvitse Jumalan
apua. Näin Jumala suljetaan pois elämän
antajana ja varjelijana. Tuonkaltainen
ajattelu ei tuota siunausta elämäämme.

Toimintakalenteri toukokuu 2019
Aamurukoukset ma–pe klo 8.45, ei 30.5.
To 2.5.
Pe 3.5.
Pe 3.5.
Su 5.5.

klo 18.00 Lähetysilta
klo 13.00 Sanan ja sävelen äärellä Veturikappelilla
klo 18.00 Evankelioimiskoulu. vankelioimisen perusteet ja
käytännön toteutus, Timo Voutilainen, Kari Härkönen
klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Kari Härkönen

Ma 6.5.
Ma 6.5.
Ti 7.5.
Ti 7.5.
Ke 8.5.
To 9.5.

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Herra ei jätä omiaan heitteille, eikä
vaille huolenpitoa. Hän on luvannut
olla meidän kanssamme joka päivä, ja
hän suuressa armossaan täyttää päivittäiset tarpeemme. Paavali kirjoitti Filippin seurakunnalle: Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä
kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa,
Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4: 19). On
valtavaa todeta, että Jeesus pitää meistä
hyvää huolta. Hän antaa meille jokapäiväisen leivän ja kaiken hengellisen ja
aineellisen hyvinvoinnin. Voimme psalmintekijän tavoin sanoa: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.”
Monta kertaa Jumala pitää huolta
omistaan yliluonnollisella tavalla. Profeetta Elia vaikutti Israelissa 800- luvulla eKr. pahamaineisen kuningas Ahabin
aikana. Ensimmäisestä Kuningasten
kirjasta luvusta 17 eteemme avautuu
sävähdyttävä näköala Jumalan huolenpidosta. Kuivana, sateettomana kautena
Jumala käski Elian mennä Keritin purolle, josta hän saisi juoda vettä janoonsa. Siellä veden äärellä Elia sai kokea
yliluonnollisen ihmeen: Herra oli käskenyt kaarneiden (korppien) elättää
häntä siellä. 1 Kun 17:6 sanoo: Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin

Su 5.5.

Su 12.5.
Ma 13.5.
To 16.5.

Pe 17.5.
Su 19.5.
Ma 20.5.
Ti 21.5.
To 23.5.

klo 16.00 Ehtoollis- ja kastejuhla, Timo Jormakka, Kari
Härkönen, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
klo 17.30 Vanhimmiston kokous Yläristin pysäkillä
klo 18.00 Rukousilta
klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluiltapäivä, Apt. 9, Kaj Nyman
klo 18.00 Yhteinen Sanan ja rukouksen ilta
helluntaiseurakunnassa, Kari Härkönen
Kristilliset eläkeläiset Nuuvinniemessä klo 11.00 alkaen
klo 18.00 ”Eväät elämään hyväntekeväisyyskonsertti”
Helluntaiseurakunnassa. Musiikissa: Reijo Tiitinen, Heidi
Hirvonen, Roope Okerlund, vapaa- ja helluntaiseurakuntien
yhteiskuoro, johtajana Eila (”Ellu”) Närhi
klo 16.00 Äitienpäivän jumalanpalvelus, Kari Härkönen,
rukouspalvelu, kahvitarjoilu
klo 18.00 Rukousilta
klo 17.00 Lähetyspiirin kauden päättäjäiset Pöyhölän pappilassa:
ohjelmaa, yhdessäoloa, musiikkia. Illan menu 15 e/hlö.
Ilmoittautuminen kirkon ilmoitustaululla olevaan listaan tai suoraan
Hannalle 044 973 3368 viimeistään 12.5.
klo 18.00 Evankelioimiskoulu. Esteiden voittaminen, Kari
Härkönen
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvitarjoilu

Pe 24.5.
Su 26.5.

klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Kaikille avoin keskusteluiltapäivä, Apt. 10, Kaj Nyman
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Ari Huuskonen, Tuula
(”Tulitta”) Nyyssönen ja Rudin lauluryhmä.
klo 18.00 Yhteinen nuorten ilta Yläristin pysäkillä
klo 16.00 Jumalanpalvelus

Ma 27.5.
To 30.5.

klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Kristuksen taivaaseen astumisen juhla, Kari Härkönen

Tulossa kesäkuussa
Su 2.6.
Ma 3.6.
Ti 4.6.
14.–16.6.

klo 16.00 Ehtoollisjuhla
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Israel-ilta, Birlie Belay, Ilkka Vakkuri
Evankelista Maija Haikosen kokoussarja: pe ja la klo 18.00 sekä
su klo 11.00

