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 kesäkuu 2019

Aikaa Raamatun tutkimiseen
myös uskovien opettaminen ja varustaminen evankelioimaan.
- Koen, että seurakunnassa on hyvä ilmapiiri, ja tilaisuuksiin on helppo tulla. Iloitsen myös rukousherätyksestä, musiikkitoiminnan vahvistumisesta ja vastuullisten
välisestä avoimuudesta sekä ViaDian diakoniatyöstä, Timo luettelee kotiseurakuntansa
ilonaiheita. Seurakunnan toiminnassa hän
haluaa korostaa yhteisen ehtoollisen vieton
tärkeyttä.
- Kaiken tämän keskellä meillä kaikilla
Kun Timo Jormakka pohtii Pieksämäen
tulee
kuitenkin olla enemmän aikaa Raamavapaaseurakuntaa ja sen haasteita, taustana
tun
tutkimiseen ja sen opetuksiin sitoutuon pitkä kokemus. Hän on Marja-vaimonsa
miseen.
Jokaisen on pidettävä huolta omaskanssa kuulunut seurakuntaan vuodesta
ta
hengellisestä
elämästään ja kasvustaan.
1975 − uskoon tulostaan lähtien. Timo toiValmentajanakin toimiva Timo vertaa
mi seurakunnan nuortenpiirissä vastuullisena peräti 16 vuotta. Vanhimmiston jäsene- seurakuntaa urheilujoukkueeseen, jossa
vastuuta kannetaan yhdessä, ja kaikki ponnä hänellä on menossa 41. vuosi. Puolet
nistelevat yhteisen päämäärän saavuttamiajasta hän on toiminut puheenjohtajana.
seksi. Vaikka seurakunnan jäsenillä on eriHän kuuluu myös Suomen Vapaakirkon
laisia
tehtäviä, kaikki ovat yhtä arvokkaita.
hallitukseen varajäsenenä.
Timo on tehnyt ”putkitöitä” nuoresta
Timo pitää haasteena tilakysymystä, sillä
alkaen.
Sen rinnalla Jumalan valtakunnan
nykyinen kirkkorakennus vaatii mittavat
työ
on
ollut
ja on hänelle rakasta. Hän koperuskorjaukset. Ne eivät kuitenkaan muuta
kee,
että
vastuunkantaminen
seurakunnassa
sitä, että vuonna 1977 käyttöön otetut tilat
samoin
kuin
muukin
vapaaehtoistyö
on
eivät vastaa nykyisiä tarpeita. Toinen tärkeä
rikastuttanut
elämää.
Kuitenkin
vuosien
haaste on toiminnan kehittäminen niin, että
myötä Marja-vaimon, lasten ja heidän perlapset ja nuoret tulevat entistä kiinteämmäksi osaksi seurakunnan elämää ja heistä heittensä merkitys ajankäytössä on
kasvanut.
kasvaa uusia vastuunkantajia. Tärkeää on
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 Anna-Liisa Sipinen, � 040 584 9688

Juhannus ja Johannes Kastaja
tus, Johannes vastasi kansalle: Minä kastan
teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi,
jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen
päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä
ja tulella (Luuk 3:16).
Johannesta väkevämpi oli ja edelleen on
Herra Jeesus Kristus. Johannes ei voinut
puhdistaa ketään synnistä, siksi hän huudahti Jordan-virran äärellä: Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin (Joh.
1:29). Usko ja luota sinäkin Kristukseen,
joka pelastaa ja antaa synnit anteeksi, parantaa sairaudet ja uudistaa uskovan sydämen hehkuvan palavaksi. Kiitos
Jumalalle!
Johannes Kastaja etsi kaikessa Jumalan
kunniaa. Saakoon Pyhä Henki vaikuttaa
meissäkin samalla tavalla. Vanha turmeltunut langennut luontomme etsii aina
omaa kunniaamme ja ihmisten suosiota.
Siksi meidän tulee Hengellä kuolettaa
lihan teot ja pyrkimykset, jotta säilyttäisimme nöyryyden Kaikkivaltiaan edessä.
Muistakaamme, että Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon (1.
Piet. 1:5).
Jumala siunatkoon sinua juhannuksena
ja tämän kesän aikana voimallisesti.

Toimintakalenteri kesäkuu 2019
Aamurukoukset ma–pe klo 8.45
Su 2.6.
Su 2.6.

klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Kari Härkönen
klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen, uusien
jäsenten siunaaminen, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
Ma 3.6. klo 18.00 Rukousilta
Ti 4.6. klo 18.00 Israel-ilta Birlie Belay, Ilkka Vakkuri, Ari Huuskonen,
Kari Härkönen, kahvitarjoilu klo 17.30

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Suomalaista keskikesänjuhlaa, juhannusta, vietetään myös Johannes Kastajan syntymäpäivänä. Hänhän syntyi
puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää.
Enkeli Gabriel toi tulevalle Sakariasisälle profeetallisen sanan: Sillä hän on
oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta
(Luuk. 1:15
Jumala oli valtuuttanut Johannes Kastajan julistamaan Herran sanaa. Ympäripyöreät, mitään sanomattomat latteudet eivät kuuluneet hänen sanavarastoonsa. Vaan hänen suustaan sinkoilleet sanat olivat kuin teräviä nuolia,
jotka saivat aikaan muutosta ihmissydämissä. Myös tänä aikana tarvitsemme samanlaista julistusta. Tarvitsemme
todellista herätystä ja aitoa parannuksen
teon armoa, jotta syntinen saisi synnit
anteeksi ja voisi alkaa viettää pyhitettyä
elämää Jumalan kunniaksi.
Johannes Kastaja oli todellinen ja uskollinen edellä kulkija Herran Jeesuksen
tulolle. Hän oli nöyrä Jumalan ihminen,
joka ei tahtonut korottaa itseänsä millään tavalla. Kun kansa ajatteli Johanneksesta: eikö hän itse ehkä ollut Kris-

To 6.6. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe 7.6. klo 18.00 Evankelioimiskoulu:
Kari
Härkönen
La 8.6. klo 15.00 Kaikille avoin Jäppilän motoristikirkko Strengellin pihassa
(Tihusniementie 822). Yhteislähtö Pieksämäen kauppatorilta klo 14.00.
Mukana: Päivö T Juntumaa, Anne Nousiainen, Matias Kauhanen.
Lisätietoja: www.jappilanmotoristikirkko.simplesite.com
Su 9.6. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu
Ma 10.6. klo 18.00 Rukousilta
To 13.6. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe–su 14.–16.6. ELÄMÄN EVÄÄT -kokoussarja.
Tilaisuudet: pe klo 18.00, la klo 18.00 ja su klo 11.00 evankelista
Maija Haikonen ja Kari Härkönen. Su myös Mutterikuoro ja
täytekakkukahvit. Rukouspalvelu jokaisessa tilaisuudessa.
Ma 17.6. klo 18.00 Rukousilta
To 20.6. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Su 23.6. Ei tilaisuutta.
Ma 24.6. klo 18.00 Rukousilta
To 27.6. Yhteinen tapahtuma Uudessa kirkossa: klo 18.00 Rukousilta Uuden
kirkon kappelissa, klo 19.00 Kesäillan konsertti, Lavrenchukin
musiikkiperhe. Konsertin jälkeen tarjoilua ja rukouspalvelu. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 e. Järjestävät. Pieksämäen seurakunta ja vapaasrk
Su 30.6. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu

Tulossa
5.–7.7.
Vapaakirkon kesäjuhlat Kuopiohallissa (https://kesajuhlat.fi/)
Lastenleiri 12.–14.7. (pe–su) 6–12-vuotiaille Jäppilän
monitoimitalolla
Ilmoittautumiset sähköpostilla. hirvonens@gmail.com

16. –18.8. ”Yhdessä eteenpäin” Helluntai- ja vapaaseurakunnan yhteinen seurakuntaleiri Kiponniemessä
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Timo Jormakka 0400 651806 tai Kari
Härkönen 045 3110780.

Tiedotuksia
Satu Hirvonen on lomalla 4.–24.6.
Kari Härkönen on lomalla 8.7.–9.8.

