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Pieksämäen vapaaseurakunta syyskuu 2019

Uskossa maaliin asti!

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

Teksti ja kuva: Kari Kallberg

Lapsi- ja nuorisotyö

Jouko Kervinen harrasti nuorempana juoksemista. Hän muistaa elävästi ensimmäisen
osallistumisensa Helsinki City -maratonille.
Hän oli valmistautunut mielestään hyvin,
mutta 30 kilometrin kohdalla voimat loppuivat, ja oli pakko pysähtyä. Hän ei kuitenkaan halunnut antaa periksi unelmalleen
juosta ensimmäinen maratoninsa. Niin hän
jatkoi sisukkaasti matkaa kävellen, ylitti
sitten aikanaan maaliviivan ja sai mitalin
suorituksestaan. Seuraavat maratonit sujuivat paremmin, kunnes selkäongelmat lopettivat juoksuharrastuksen.
- Kokemukseni ensimmäisestä maratonista
sopii myös uskovan elämään. Siinä on sellaisiakin vaiheita, joissa tuntuisi jättää matka
kesken, mutta kun meillä on tavoite päästä
perille iankaikkiseen elämään, voimme jatkaa vaikka ”kävellen” aina maaliin saakka,
Jouko rohkaisee.

- Paavali kuvaa tätä kirjeessään Timoteukselle: Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut,
juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on
minulle talletettuna vanhurskauden seppele … (2.
Tim. 4:7−8). Paavalin tavoin meidän tulisi
vaikeuksista huolimatta jatkaa uskossa
kestävinä kohti maalia ja voittopalkintoa,
joka odottaa meitä Jeesuksen sovitustyön
kautta.
Joukon juuret ovat Kesälahdella. Hengelliset asiat olivat hänelle tuttuja lapsuudesta
asti. Vuonna 1982 hän tutustui Laukaasta
kotoisin olevaan vapaakirkolliseen MarjaLeenaan, josta tuli sitten hänen vaimonsa.
Yhteisen elämän alettua Pieksämäellä he
alkoivat käydä vapaaseurakunnan tilaisuuksissa. Vuosien aikana julistettu evankeliumi
alkoi vaikuttaa, ja Jouko koki oman uskonelämänsä ”kovin kevyeksi”. Vuonna 1988
silloinen vapaaseurakunnan pastori Pertti
Räty kastoi hänet, ja hän liittyi vapaaseurakuntaan.
Vuoden 2019 alusta alkoi Joukon toinen
kausi vapaaseurakunnan vanhimmiston
jäsenenä. 1990-luvulla hän oli vanhimmistotyön lisäksi mukana myös diakoniatyössä.
Lisäksi hänen tehtävänsä oli pitää myös
silloinen nuorten teetupabussi ajokunnossa.
Sen jälkeen, kun hän pari vuotta sitten jäi
eläkkeelle, hänet on tavattu usein kirkon
eteisessä vahtimestarina toivottamassa
tulijat tervetulleeksi seurakunnan
tilaisuuksiin.

Ihmisten elämä ei ole aina tasaista etenemistä vuodesta toiseen. Siinä saatetaan kokea äkillisiä muutoksia. Kun luet
Apostolien teoista luvun 9, huomaat,
kuinka nuori mies, nimeltään Saulus
koki äkillisen muutoksen. Raamattu
kertoo Sauluksen olleen täynnä vihaa ja
murhanhimoa Jeesuksen opetuslapsia
kohtaan. Hänen tavoitteenaan oli tehdä
pahaa opetuslapsille. Kun hän oli matkalla Jerusalemista Damaskoon, hänet
äkillisesti pysäytettiin: Yhtäkkiä valo
taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän
kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi
hänelle: ’Saul, Saul, miksi vainoat minua?’
(Apt. 9:4). Jumala pysäytti Sauluksen,
jotta hän kääntyisi pois vääryydestä
oikealle tielle. Sauluksen elämä, tavoitteet ja toiminta muuttuivat täysin. Jeesus sai pelastaa hänet ja antaa synnit
anteeksi. Lainoppineesta fariseuksesta
tuli voimallinen armon evankeliumin
julistaja lähetyskentille.
Tänäkin aikana yksilöihminen ja koko
yhteiskuntamme tarvitsee muutosta.
Muutoksen tulee näkyä suhtautumisessa Jumalan Sanaan. Yhä enenevässä
määrin Jumalan Sanasta luovutaan
kohti laittomuutta ja villitseviä henkiä.
Profeetta Habakuk toimi aikana, jolloin
luopumus oli paisunut suureksi: Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa

vanhurskaan; sentähden oikeus vääristetään
(Hab. 1:4).
Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen toi
rohkeasti esille Jumalan sanaa Roomalaiskirjeen 1. luvusta Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä. Hän sanoi, että synti ja
häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi. Tätä
ei kuitenkaan ole katsottu suopein silmin,
vaan poliisi on käynnistänyt esitutkinnan,
jossa Päiviä epäillään kiihottamisesta
kansanryhmää vastaan. Lopun aikoina
oikeus tullaan vääristämään ja joka puhuu
Herran Sanaa, leimataan rikolliseksi. Aika
on siis haastava ja paha ja nyt tarvitaan
väkevää muutosta sekä synnin tunnon
heräämistä koko kansakunnassa.
Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on
kansakuntien häpeä (Snl. 14:34).
Jeesuksen aikana synagoogassa oli nainen,
jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta. Hän oli joutunut pitkään viettämään
rajoittunutta elämää, kunnes koki äkillisen
muutoksen. Jeesus laittoi kätensä naisen
päälle ja sanoi: ”Nainen, sinä olet päässyt
heikkoudestasi”. Heti hän oikaisi itsensä
suoraksi ja ylisti Jumalaa.
Muutosten keskellä tärkeintä kuitenkin
on, että ihminen olisi aina valmis Jeesukselle ja valmis iäiseen elämään. Jumala ei
tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että
kaikki tulevat parannukseen (2. Piet. 3:9).

Toimintakalenteri syyskuu 2019
Aamurukoukset ma–pe klo 8.45
Su 1.9.
Su 1.9.

klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Kari Härkönen
klo 16.00 Ehtoollis- ja lähetysjuhla, Timo Jormakka, Kari
Härkönen, terveiset Legacy- projektista, Mila Hirvonen,
rukouspalvelu, kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Muutosten keskellä

Ma 2.9.
Ke 4.9.
To 5.9.
Su 8.9.

klo 18.00 Rukousilta
klo 14.00 Kristillisten eläkeläisten kerho
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvitarjoilu rakennusrahaston hyväksi

Ma 9.9.
Ma 9.9.
Ke 11.9.
To 12.9.
Su 15.9.

klo 14.00 Kaikille avoin keskusteluryhmä; Startti syksyyn
klo 18.00 Rukousilta
klo 17.00 Vanhimmiston kokous
klo 18.00 Lähetysilta
klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvitarjoilu. rakennusrahaston hyväksi

Ma 16.9.
To 19.9.
La 21.9.
Su 22.9.

klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen, KREL-laulajat
klo 18.00 Nuorten ilta 12−29-vuotiaille
klo 16.00 Jumalanpalvelus, todistuskokous, Timo Matilainen,
rukouspalvelu, kahvitarjoilu

Ma 23.9. klo 14.00 Kaikille avoin keskusteluryhmä
Ma 23.9. klo 18.00 Rukousilta
To 26.9. klo 18.00 Lähetysilta
Pe 27.9. klo 18.00 Israel-ilta, ICEJ:n evankelista Tuija Valtanen, Kari
Härkönen
Su 29.9. (Huom. aika) klo 14.00 Vierailu Saarijärven vapaaseurakunnasta,
past. Raimo Kauppinen, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
rakennusrahaston hyväksi
Ma 30.9. klo 18.00 IRR-TV medialähetystilaisuus, Ari Talja, Hannu
Grönroos, Kari Härkönen
To 3.10. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Pe 4.10. klo 19.00 Risti ja linkkuveitsi elokuva (K 15)
Su 6.10. klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as., Kari Härkönen
Su 6.10. klo 16.0 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen,
rukouspalvelu, kahvitarjoilu.

Tulossa
To 17.10. klo 18.00 Ylimääräinen seurakunnan kokous vain jäsenille,
Keskusteluilta seurakuntakyselystä
La 26.10. klo 14.00 ja klo 16.00 Israel-tilaisuudet, Pekka Sartola

