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Yhteystiedot
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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, � 40 588 9547
Lähetysyhdyshenkilö Hanna Voutilainen, � 044 973 3368,
hanna.voutilainen(at)outlook.com
Jäsenrekisterinhoitaja Kari Kallberg, � 0400 755 145
Rahastonhoitaja Jouko Kervinen, � 040 529 7568

Pieksämäen vapaaseurakunta heinäkuu 2021

Jumalan kutsu

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

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.

•

Olet tervetullut tilaisuuksiimme!

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 Hirvonen,
satu.hirvonen@viadia.fi

Kautta aikojen Jumala on kutsunut
yhteyteensä ja erilaisiin palvelutehtäviin
vajavaisia ihmisiä. Kun Herra on antanut
kutsun, on laskettu ” kustannuksia”. On
myös mietitty, onko minusta toteuttamaan
Herran kutsua. On pohdittu, mitä ihmiset
sanovat, jos lähden kokosydämisesti Herran
viitoittamalle tielle. Jotkut ovat Jumalan
kutsun saatuaan kieltäytyneet tottelemasta
”taivaallista työnantajaa”. Se ei tuo siunausta
kieltäytyjälle eikä tämän lähimmäiselle. Myös
Pyhä Henki tulee murheelliseksi, kun
Herran tahtoa vastaan niskuroidaan.
Rakkaat kristityt sisaret ja veljet, rukoillaan,
että voisimme alttiisti toteuttaa Jumalan
tahdon, ilman vastaväitteitä ja sydämen
vastahakoisuutta.
Monet ovat laittaneet erilaisia esteitä, kun
Jumala on kutsunut palvelutyöhönsä.
Vanhan testamentin välimies ihmisten ja
Jumalan välissä oli Mooses. Jumala kertoi,

että hänen toimenkuvaansa kuului Israelin
kansan vapauttaminen Egyptin orjuudesta.
Mooses ei kuitenkaan heti halunnut
”allekirjoittaa” Jumalan laatimaa
työsopimusta, vaan hän alkoi estellä: Oi
Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en
ole ollut ennen enkä selkään jälkeen, kuin
sinä puhuit palvelĳallesi; sillä minulla on
hidas puhe ja kankea kieli (2. Moos.4:10).
Hän ajatteli, että hänen ilmaisukykynsä
heikkous estäisi suoriutumaan vaativasta
johtajan tehtävästä. Jumala kuitenkin
suuressa armossaan antoi hänelle avuksi
puhetaitoisen Aaronin (2. Moos. 4:14–16).
Tämän tuella Mooses lopulta otti kutsun
vastaan ja lähti toteuttamaan sitä.
Mooses sai kutsun 80-vuotiaana.
Profeetta Jeremia oli puolestaan vasta
nuorukainen. Myös hän esteli eikä syttynyt
heti liekkeihin: Voi Herra, Herra! Katso en
minä kykene puhumaan, sillä minä olen

kohta verkot, veneensä, isänsä ja
seurasivat häntä (Matt. 4:20, 22).
Antaudutaan Jeesukselle niin kuin
Galilean järven kalastajat. Kun Jumala
kutsuu meitä toteuttamaan hänen
tahtonsa elämässämme, vastataan
myöntävästi hänen puhutteluunsa ja
sitoudutaan Pyhän Hengen suunnitelmaan
ilman estelyä. Kun Herra kutsuu ja laatii
suunnitelman, niin hän aina antaa voiman
sen toteuttamiseen. Kristus Jeesus ei jätä
meitä voimapulaan, koska hän on aina
kanssamme maailmanajan loppuun asti
(Matt. 28:20).
Jos tätä lukiessasi et ole vielä vastannut
myöntävästi Jumalan pelastuskutsuun,
niin voit rukoilla ääneen seuraavan
rukouksen:
Rakas Herra, tulen sinun luoksesi. Koen
sydämessäni sinun kutsuvan minua.
Tahdon nyt vastaanottaa henkilökohtaisesti pelastuksen Kristuksessa. Kiitos siitä,
että kuolit puolestani Golgatan
keskimmäisellä ristillä. Annoit veresi ja
henkesi minunkin syntieni tähden. Kadun
tässä ja nyt niitä ja käännyn niistä pois
sinun luoksesi. Otan vastaan
anteeksiantamuksen ja kutsun lähteä
kulkemaan pelastuksen kaitaa tietä kohti
kirkkautta. Kiitos Jeesus, että minun ei
enää tarvitse kulkea kadotuksen tietä
synnin ja saatanan orjana. Olen nyt vapaa
ja kutsuttu seuraamaan sinua. Täytä minut
Pyhällä Hengellä. Tahdon seurata sinua
myös vesikasteelle. Anna minun löytää
oma seurakuntakotini. Aamen!
Kari Härkönen

Heinäkuussa ei ole aamurukouskokouksia, ei maanantain
rukousiltoja (paitsi 5.7.), ei keskusteluryhmää, ei perjantain
torikokouksia eikä miesten- ja naisteniltoja.

Toimintakalenteri heinäkuu 2021
La 3.7. klo 18.00 Nuortenilta, Carmen ja Mertsi Lindroos
Su 4.7. klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Timo Jormakka
Su 4.7. klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen
Ma 5.7. klo 17.30 Rukousilta
To 8.7. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tulitta Nyyssönen,
Ari Huuskonen
Su 11.7. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Timo Jormakka

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

nuori (Jer. 1:7). Hänellä oli tuplaten
esteitä; puhetaito ja nuori ikä. Herra
kuitenkin tahtoi Jeremian palvelukseensa,
vaikka hänellä ei ollut paljoakaan elämän
kokemusta ja tuskin ollenkaan kokemusta
hengellisessä työssä. Tämä opettaa meille,
että Jumala käyttää, ketä hän itse tahtoo –
olkoon nuori tai jo kypsään ikään ehtinyt.
Herra rohkaisi Jeremiaa: Älä sano: ”Minä
olen nuori”, vaan mene, kunne ikinä minä
sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä
käsken sinun puhua (Jer. 1:7). Itse elävä
Jumala puhalsi Jeremian täyteen roihuun,
ja hänen avullaan nuori profeetta selvisi
vaativasta tehtävästään. Kiitos Jumalalle!
Jos ajattelet nuoruutesi olevan este
kutsumuksen toteuttamiselle, muistele
apostoli Paavalin sanoja: Älköön kukaan
nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä
uskovaisten esikuva puheessa,
vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa,
puhtaudessa (1. Tim.4:12).
Entä löytyykö Raamatusta henkilöitä,
jotka ovat vastanneet kutsuun suoraan?
Sellaisia, jotka ovat kutsun sanoneet heti:
”Kyllä Herra, olen valmis palveluksen
työhön.” Jeesus nasaretilainen kulki
Galilean järven rantaa ja kohtasi siellä
työlleen antautuneita. Pietari, Andreas,
Jaakob ja Johannes olivat kalastuspuuhissaan. Tarkkailtuaan ahkeria elinkeinonsa
harjoittajia Jeesus antoi heille väkevän
kutsun: Seuratkaa minua, niin minä teen
teistä ihmisten kalastajia (Matt. 4:19).
Kutsu oli niin mullistavan, ettei miesten
sydämistä, ajatuksista ja sanoista ei
löytynyt vastustelua eikä esteitä. Jeesuksen
antama kutsu upposi miehiin. Halleluja!
Evankeliumi kertoo: Niin he jättivät

To 15.7. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tulitta Nyyssönen,
Ari Huuskonen
La 17.7. klo 18.00 Nuortenilta, Carmen ja Mertsi Lindroos
Su 18.7. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Anna-Liisa Sipinen, Jouko Kervinen
To 22.7. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tulitta Nyyssönen,
Ari Huuskonen
Su 25.7. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Timo Voutilainen, Timo Koivunen
To 29.7. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tulitta Nyyssönen,
Ari Huuskonen
La 31.7. klo 18.00 Nuortenilta, Carmen ja Mertsi Lindroos

Elokuu 2021
Su 1.8. klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen
Ma 2.8. klo 17.30 Rukousilta
Ti 3.8. klo 17.30 Vanhimmiston kokous
To 5.8. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe 6.8. klo 18.00 Hyvän sanoman ilta Robert ja Maritza Åkerlundilla,
Väinämöntie 6, Pieksämäki, Kari Härkönen
Su 8.8. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen
Ma 9.8. klo 16.00 Kaikille avoin keskusteluryhmä:
Suvaitsevaisuus/suvaitsemattomuus, Kaj Nyman, Kari Härkönen
Ma 9.8. klo 17.30 Rukousilta
To 12.8. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen

Pastori Kari Härkönen on kesälomalla 5.–31.7.2021.

