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”Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja, kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.”
Virsi 17:1

Kuvassa Turun linna itsenäisyyspäivän juhlavalaistuksessa.

pääkirjoitus

Kansanlähetysnäky eilen ja tänään!
Olen tutustunut viime päivinä Kansanlähetyksen lähetysnäkyyn vuodelta 1997 lähetysjohtajamme kehotuksesta meille piirijohtajille. Tuo alkuperäinen näky tuntui edelleen
yllättävän ajankohtaiselta tässä ajassa. Nostan siitä viisi asiaa esille.

R

aamattu on uskon, elämän ja
opin ainoa ohje ja auktoriteetti,
jonka mukaan kaikkea oppia ja opettajia on tutkittava ja arvosteltava.
Tähän Tunnustuskirjojen ohjeeseen
olemme halunneet ja haluamme
edelleen pitäytyä. Jos menetämme luottamuksen
Raamattuun,
menetämme
ennemmin tai
myöhemmin
myös Hänet,
joka meille on Raamatussa ilmoitettu
ja joka meidät pelastaa; Jeesuksen
Kristuksen. Yleinen mielipide pyrkii
tieteen varjolla ajassamme horjuttamaan tätä luottamusta. Meillä on
monesti kiusaus peilata Raamattua
enemmän toisten, kuin omaan
elämäämme. On hyvä muistaa, että
valtaosa tämän päivän ihmisistä ei lue
Raamattua, mutta he ”lukevat” meitä.

H

erätyksen ikävöiminen on
hengellisen uudistuksen
ikävöimistä. Kansanlähetyksessä
haluamme korostaa Pyhän Hengen
työn merkitystä ja tervettä karismaattisuutta. Pyhän Hengen keskeisin
tehtävä on Kristuksen kirkastaminen
sydämillemme. Ilman
Kristusta ei ole
olemassa pelas-
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tusta eikä mitään hengellistä
elämää. Oikeaa jumalasuhdetta uhkaa kaksi
vaaraa; lakihenkisyys ja
antinomismi, eli lain ja
Jumalan pyhyyden kieltäminen. Siksi haluamme
yhä uudelleen ja uudelleen
oppia paremmin erottamaan lain ja
evankeliumin toisistaan, mitä ne ovat ja miksi
ne on meille annettu.

”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja
tekoja, joka on pimeydestä kutsunut
teidät ihmeelliseen valkeuteensa”

L

ähetys on Jumalan sydämen asia ja Jeesuksen viimeinen tahto. Haluamme Kansanlähetyksessä pitää kiinni lähetyskäskystä
ja viimekädessä olemassaolomme oikeutus
perustuu lähetykseen. Jeesuksen lähetyskäsky
ei kuulu vain osalle seurakuntaa vaan kaikille
kristityille. Meidät on jokainen kutsuttu joko
lähtijöiksi tai lähettäjiksi. Lähetin tehtävä ei
ole arvokkaampi, kuin lähettäjän. Kumpiakin
tarvitaan yhtä kipeästi. Ketään ei voida
lähettää, ellei ole lähettäjiä. Aito
hengellinen herätys kanavoituu aina lähetykseen
tai muuten se käpertyy
itsenä ympärille ja surkastuu.

K

ansanlähetyksen työnäkyyn
alusta asti kuuluu kaksi asiaa:
Ensiksi Kansanlähetys on kirkossa
palvelu- ja herätysliikejärjestö. Toiseksi sen toiminta on seurakunta- ja
paikkakuntakeskeistä. Iloitsemme
siitä, että yhä useampi seurakunta
on tullut nimikkosopimusyhteistyöhömme. Erityisesti vaalimme
suhteita näihin seurakuntiin.
Samalla iloitsemme Varikon myötä
kasvaneesta omasta toiminnastamme. Näillä kummallakin raiteella
haluamme mennä tästä eteenpäinkin niin kauan, kun Jumala toisin
osoittaa.

Y

hteinen pappeus on yksi
Uuden Testamentin helmiä,
mikä on niin kirkossa, kuin Kansanlähetyksessäkin jäänyt muiden
asioiden varjoon (kuten esim.
virkapappeuden). ”Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa” 1. Piet. 2:9.
Olemme Kansanlähetyksessä kuten
kirkossakin tulleet liikaa työntekijäkeskeisiksi. Jokaisella Jeesuksen
omalla on korvaamattoman tärkeä
rooli Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Lähetyskäskyn toteutuminen
ei koskaan tule onnistumaan pelkästään hengelliseen työhön palkattujen voimin. Siihen tarvitaan koko
seurakuntaa, kaikkia Jeesukseen
uskovia. Jos sinä et vielä ole löytänyt
omaa paikkaasi tässä niin haastan
sinua kyselemään Jumalan edessä
omaa paikkaasi.
Ari Malmi
piirijohtaja

TYÖN TIIMOILTA
Reformaation, eli uskonpuhdistuksen juhlia on vietetty
erityisen paljon Turussa. Viidesläisten järjestöjen,
Raamattuopiston, Kylväjän ja Opkon kanssa yhteistyössä
Mikaelinseurakunnan kanssa 14.–15.10. Raimo Mäkelä,
Pirkko Valkama, Jussi Miettinen ja Pekka Mäkipää
valaisivat hyvin sitä arvokasta perintöä, mitä saamme
Lutherilta edelleen ammentaa.
Marraskuussa matkat Israeliin ja Pärnuun saivat hyvää
palautetta. Israelissa saimme kulkea Jeesuksen jalanjäljissä aurinkoisessa +25 asteen lämpötilassa. Monet
ryhmästämme olivat ensimmäistä kertaa Israelissa.
Iltaisin saimme jakaa kokemuksiamme ja olla Sanan
äärellä. Pärnun kylpylämatkalla saimme sekä kehon että
sielun hoitoa. Aamuin ja illoin oli raamattuopetusta ja
päivisin erilasia hoitoja ja rukoushetki. Ensi keväänä
on taas tarkoitus suunnata sekä Israeliin että Pärnuun.
Syksyn matkat täyttyivät hyvissä ajoin ja siksi kannattaa
varata paikka ajoissa.
Piirimme työntekijätkin tarvitsevat sekä rukous- että
taloudellista tukea. Olemme iloisia kaikista teistä, jotka
olette jo liittyneet renkaisiimme. Rukouksen merkitystä
emme voi tarpeeksi korostaa. On ollut rohkaisevaa
huomata, että monet ovat lähteneet tukemaan meitä
myös taloudellisesti. Teemme lähetystä tukevaa työtä
täällä kotimaassakin, mutta emme haluaisi tehdä
työtämme lähettiemme kannatuksen varassa.
Markus Kirla valittiin piirihallitukseen. Syyskokouksessa
erovuorossa olevista piirihallituksen jäsenistä Perttu
Terho ja Teijo Hiito valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle.
Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Reijo Kalaja ei
asettunut enää ehdolle. Kiitos Reijolle monista vuosista
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Reijon tilalle
valittiin pastori Markus Kirla.
Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen talous perustuu
täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varaan. Haluamme
olla viemässä evankeliumia ja kertoa Jeesuksesta niin
monelle kuin ikinä mahdollista lähellä ja kaukana.
Säännöllisesti annettu lahja luo toiminnalle kasvun mahdollisuuksia sekä luo pohjaa vakaalle tulevaisuudelle.
Säännöllinen lahjoitus verkkopankkisi kautta:
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla
toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan. 3. Käytä
takasivulla olevia yleisiä viitenumeroita.
4. Päätä itse summa ja eräpäivä.
5. Määritä maksun toistuvuus.
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KYPROS

sakari heinosen terveiset

Lämmin joulutervehdys Kyproksen kentältä!

H

erramme Jeesus Kristus syntyi tänne maailmaan yli kaksi tuhatta vuotta sitten, jotta me ja ihmiset
ympäri maailman, saisimme Hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan syntimme anteeksi ja
iankaikkisen elämän Hänen kanssaan. Saakoon tämä ilosanoma levitä jokaiseen kotiin! Täällä studiolla
olemme jatkaneet ohjelmien tuotantoa ja aloittaneet yhden uuden suoran lähetyksen. Uudet laitteet ovat
toimineet hyvin, mikä on suuri kiitosaihe! Rukoillaan lisää ideoita ja resursseja ohjelmien tuotantoon ja
viisautta kaikille jotka opettavat kanavillamme.

Runsaasti taivaan Isä teitä siunatkoon!

Heinosten terveiset

R

adioiden asennustyö MAF:n Tansanian lentokoneeseen on valmistumassa. Rukoillaan, että kone
voi lentää Tansaniaan ennen joulua. Mongoliassa
lentävä koneemme tarvitsee myös uusia radioita, ja
autamme tässä työssä siten, että teemme asennusta
varten johtonipun, jonka voi sitten asentaa koneeseen Ulaanbaatarissa. Olemme kiitollisia siitä, että
voimme näin helpottaa työtä Mongoliassa. Joulu
on täällä Keniassa vuoden lämpimintä aikaa. Monet
henkilökunnastamme toivovat pääsevänsä silloin vierailemaan kotiseuduillaan sukulaistensa luona. Vaikka
joulukuun alkupuoli onkin kiireinen, niin vähitellen

Sakari Heinonen

kenia

toiminta sitten hiljenee pyhien
lähestyessä. Hannu satutti selkänsä marraskuun
alkupuolella ja joutui olemaan viikon sairauslomalla.
Fysioterapia on auttanut, mutta rukoillaan, että
selkä paranisi kokonaan. Päivi on auttanut monin
tavoin ja jatkaa edelleen, kun Hannu käy hallilla
töissä. Rukoillaan edelleen Sakarin, Johanneksen
ja Samuelin puolesta, että Herra johdattaa heidän
elämäänsä tahtonsa mukaista tietä.Haluamme kiittää
sinua ja kaikkia esirukoilijoitamme ja tukijoitamme
yhteistyöstä kuluneena vuotena. Rukouksemme on,
että Herra runsaasti siunaa elämääsi, rohkaisee sinua
ja vahvistaa uskossa Häneen.

japani

Terveisiä japanista!

Aurinkoinen joulutervehdys Japanista! Syksymme on ollut arkinen, mutta kiireinen.
Seurakunnassa on jatkettu hyvin tavoittavia työmuotoja, kuten ruokapiiriä ja suomipiirejä.

U

uttakin on kokeiltu aloittamalla äiti-lapsi-enkkumuskari. Sinne rukoilemme kävijöitä.
Jumalanpalveluksissa käy säännöllisesti vajaa 20 ihmistä ja aina silloin tällöin joku uusi kävijä käy
kääntymässä kirkolla. Rukoilemme, että uudet kävijät voisivat myös jäädä seurakuntayhteyteen.
Jouluun valmistaudumme jälleen jakamalla joulumainoksen sanomalehden välissä HAT-Koben
asuin-alueen 4500 talouteen. Jospa joku
uskaltautuisi tulla joulujuhlaan,
kynttiläiltaan tai joulujumalanpalvelukseen.
Tänä vuonna toteutamme
pienimuotoisesti joulukuvaelman joulujuhlassa. Rukoilemme, että joulun sanoma
Jeesuksesta saisi tavoittaa
monia japanilaisia ja tuoda
rauhan ja pelastuksen heidän
elämäänsä.

Jouluiloa ja siunausta vuoteen
2018! Kiitos, että olette kulkeneet
kuluneen vuoden matkassamme!
Mari ja Daniel Nummela

Hannu ja Päivi Heinonen

terveiset lähi-idästä

S

ain pari kuukautta sitten yhteydenoton yllättäen.
Tämä puhelinsoitto tuli Irakista, ja soittaja pyysi
minua jos voisin mennä paikalliseen, meitä lähellä
olevaan sairaalaan ja rukoilla kolmikuukautisen pojan
puolesta, joka oli juuri läpikäynyt vaikean sydänleikkauksen ja hänen selviytymisensä oli vaakalaudalla. Tämä
vierailu avasi pitempiaikaisen suhteen tähän pikkupoikaan, hänen mukanaan olleeseen tätiin ja perheeseen
Irakissa. On ihan eri asia kuulla Irakista uutisissa, kun
että nyt henkilökohtaisesti pystyin kulkemaan pienen
matkan tämän perheen iloissa ja suruissa.
Toiseksi näin omin silmin siellä sairaalassa, miten lääkärit ja muu terveydenhoitohenkilökunta hoitivat monia
Irakista tulleita muslimilapsia huolella ja lämmöllä.
Sydänkirurgit tekevät leikkaukset ilmaiseksi. Eikä vielä se
loppunut tähän, sillä tälle pikkupojalle tarjottiin ilmaiset
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hoidot terapiasairaalassa, joka on erikoistunut kehitysvammaisiin lapsiin. Tällä herttaisella pojalla diagnosoitiin
Downin syndrooma, ja tämä sairaala antoi hänelle fysio-,
puhe- ja hydroterapiaa, ja jatko-ohjeet kotiin.
Irakissa Downin syndrooma on perheelle häpeä ja
usein nämä lapset joko hylätään tai he viettävät elämänsä eristettynä yhteiskunnasta. X ja minä olimme Y:n
ja hänen tätinsä kanssa näillä sairaalakäynneillä.
Kolmanneksi tämä puhelinsoitto avasi meille
yhteyden lähellä sijaitsevaan arabiseurakuntaan.
Yhtenä iltana X:lle tuli mieleen kysyä Y:n tädiltä, jos
hän haluaisi käydä tutustumassa arabiseurakuntaan,
ja kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Täti
ilahtui asiasta, seurakuntalaiset ottivat hänet omakseen ja meidän välillemme syntyi ystävyys, joka kantaa
varmaan jatkossakin hedelmää. Nyt Y on palanut Irakiin vahvana ja tyytyväisenä pikku poikana – rukoilkaa
hänen ja hänen perheensä puolesta.
Lähi-idän lähettiperhe

Saara Karttusen terveiset
Joulua ja Uutta vuotta!

T

äällä ensimmäiset joululahjahankinnat on
tehty. Tyhjensimme kollegani kanssa kristillisen kirjakaupan hyllyjä lasten kirjasista, toiveenamme ilahduttaa kivan lelun lisäksi evankeliumin
ilolla Siperian lapsia tuberkuloosisairaalassa ja
-parantolassa sekä seurakunnissa. Tänäkin vuonna
järjestämme Hyvän mielen lahjakeräyksen, josta
voit lukea lisää ja osallistua:
http://suuressamukana.fi/hyvan-mielen-lahja/.

venäjä

Toivon, että muutenkin viesti Vapahtajan syntymästä liikkuisi miljoonakaupungin sykkeessä. Joulu
on hyvä mahdollisuus jakaa Hyviä Uutisia. Tosin
Venäjällä joulu meinaa hukkua Uuden Vuoden
juhlinnan jalkoihin. Ordotokseilla muutenkin joulu
tulee vasta uuden vuoden jälkeen, 7.1. Mutta eipä
sillä väliä, mikä päivä "Teille on syntynyt Vapahtaja"
-ilmoitus tavoittaa jouluna vai uudenvuoden päivinä, kunhan tavoittaa.
Vapahtajan läsnäoloa niin Jouluusi kuin koko
Uuteen Vuoteesi!

Saara Karttunen
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etiopia

JOULUTERVEHDYS
LEHTISILTÄ

tuppuraisten terveiset
Rakkaat lähettäjät. Lämpöiset terveiset Eurasta.

P

alattuamme Etiopiasta heinäkuun alussa, olemme yrittäneet sopeutua
taasen elämään Suomessa. Olemme pitäneet lomia ja käyneet tarvittavat,
paluuseen liittyvät tarkastukset ja neuvottelut. Nyt syksystä olemme kiertäneet
seurakunnissa kertomassa työstämme Etiopiassa. Olemme kertoneet kuvin ja
sanoin siitä, mitä
saimme olla toteuttamassa siellä teidän käsivarsinanne. Kaksikymmentäkaksi vuotta kaikkiaan olimme Etiopiassa, sitä ennen muutama
vuosi vierähti aktioissa eri Euroopan maissa.
Väliin mahtui myös kahdentoista vuoden
vaihe Suomessa, kun olimme poissa työalalta
lastemme koulujen takia. Kyllä Etiopia ilman
muuta on jättänyt jälkensä, mutta olemme
kiitollisia Herralle, että saimme olla juuri tuon
ajan palvelemassa lähetyksen Herraa.
Seurakuntakierroksellamme olemme
kokeneet suurta rakkautta ja välittämistä teiltä
lähettäjiltä. Tuntuu haikealta nyt sanoa hyvästejä, sillä yhteistyö kanssanne on ollut niin hyvää. Kiitokset teille kaikille rukouksistanne ja taloudellisesta
tuestanne – ilman sitä tuo kaikki ei olisi ollut mahdollista.
Yksi tapahtuma nyt tältä syksyltä on puhutellut kovasti. Olin bussikuskina miesten päiville Ryttylään
marraskuun alussa. Matkalla oli miehiä, meidän suomalaisten lisäksi, Afganistanista, Iranista ja Etiopiasta.
Kuka tuon olisi uskonut vielä kymmenenkään vuotta sitten? Mutta näin on, Suomi kansainvälistyy. Kiitos
Herralle, että pakolaiset ja muut maahanmuuttajat löytävät tiensä kirkkoon.
Pirkko jatkaa ”harrastusta” nuttujen parissa. Tuurin varastoon on kertynyt hyvä määrä nuttuja,
yli 10 000 kappaletta. Nyt on menossa yhteinen lähetys Sveitsistä toimivan järjestön
kanssa. Tavoitteena on saada nuo 10 000 nuttua lähtemään mahdollisimman
pian Afganistaniin. Tällä hetkellä tehdään papereitten kanssa töitä, jotta
kaikki olisi laillisesti oikein kaikkia tulleja ja viranomaisia varten.

V

uosi 2017 on mennyt osaltamme
hyvin. Me aikuiset olemme tehneet
työtä, johon on tullut myös uusia vastuita.
Syksystä lähtien myös kaikki lapsemme käyvät päiväkotia ja koulua, joka on tuonut meidän aikuisten
elämään muutoksen. Talo on aina aamuisin hiljaisempi kuin aiemmin. Olemme kiitollisia teidän kaikkien
rukoustuesta työllemme. Luotamme myös siihen, että Jumalalla on lopulta vastuu työstämme ja todistuksestamme täällä Etiopiassa. Voimakkaana koemme, että haluamme olla Jumalan työtovereita sillä
paikalla täällä Etiopiassa, johon Hän on meidät kutsunut. Olkoon Hänen nimensä kiitoksen arvoinen
tänä jouluna sydämissämme.

Siunattua joulua, Mika, Tania ja lapset Lehtinen

anna vähäkangas
raamatunkäännöstyö

Aurinkoinen tervehdys Etiopiasta!

M

arraskuun alussa saavuin Etiopiaan uusimaan
työlupani. Lupa-asioiden hoitamisen lisäksi
olen saanut tavata tuttuja, kerrata amharan kieltä
ja työskennellä yhteistyöjärjestömme toimistolla
mm. kirjastoja järjestellen. Palaan Suomeen 8.12. ja
jatkan saman tien seurakuntavierailuja. Joulun vietän
Suomessa perheen parissa. Jos terveyteni tulee pian
kuntoon, pyrin lähtemään jo alkuvuodesta uudelle
työkaudelle Etiopiaan raamatunkäännöstyöhön.

Siunaavin terveisin
Anna Vähäkangas

Rukous- ja kiitosaiheita:

' Kiitos uudesta työluvasta ja ajasta Etiopiassa
' Rukoillaan terveyttä ja hyviä seurakuntavierailuja
' Rukoillaan rauhaa ja vakautta Etiopiaan

Hyvää ja siunattua joulun aikaa ja siunausta tulevaan uuteen vuoteen.
Lähettinne Pirkko ja Aki Tuppurainen
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WWW.VARIKKOYHTEISO.FI

SU KLO 17 Mikaelin kko, Puistokatu 16

SU KLO 16.30 Mikaelin srk, koti, Puistokatu 13

KEVÄÄN 2018 TEEMA: MESTARIN OPPILAINA

Terveisiä leiriltä! Kokoonnuimme jälleen tänä syksynä isolla porukalla Varikkoleirin
viettoon.
Va r i k k o y h t e i s ö

eirillä saamme jättää arjen tohinat hetkeksi sivuun ja keskittyä rukoukseen, ylistykseen ja keskinäisen
yhteyden syvenemiseen. Tällä kertaa syvennyimme myös Isän eheyttävää ja kahleita murtavaan rakkauteen, sekä Hänen uutta luovaan voimaansa. Leirin teemat saivat olla monelle siunaukseksi ja saimme
taas oppia lisää Isämme hyvyydestä ja ennen kaikkea Hänen rakkaudestaan joka tuli ilmi Jeesuksen kuolemisesta ristillä meidän syntiemme edestä.

Tällä leirillä kysymme: miten totuudenetsijä
v oi löytää Jeesuksen ja alkaa tekemään
opetuslapsia Jeesuksen nimessä?
Tiedämme, että se ei ole helppoa,
yksinkertaista kylläkin. Innostavaa, kuinka
nykyäänkin Jeesus kutsuu meitä tähän
kasvuprosessin hänen kanssaan!

Tule mukaan yhteyteen rukoilemaan,
ylistämään ja oppimaan uutta.
Leiri on meille erityistä laatuaikaa, jolloin
saamme kiireettömästi kohdata toisiamme ja
taivaallista Isäämme.

Varikkoleiri järjestetään 18.-20.5. Ryttylän
kauniissa lähetyskeskuksessa.

VARIKKOLEIRI
18.-20.5.2018.

Ne
Nettisivuille laitamme tarkemmat tiedot ja
kuvaukset illoista. Ole yhteydessä jos haluat
tarjota kotisi Kotivarikkoa varten .

Keväällä kokeilemme uutta! Kolmena
sunnuntaina järjestetään Kotivarikkoja eli
eräänlaisia kotijumalanpalveluksia joissa
rukoillaan, ollaan Sanan äärellä, ylistetään
ja yksinkertaisesti tullaan yhteen Jeesuksen
nimessä.

KOTIVARIKOT

L
Merkkaa siis leiri heti kalenteriisi!
Ilmoittautuminen avautuu maaliskuun aikana.
Ilmoi

Perjantai 23.3.

10 Messu Mikaelin kirkossa, saarna Eero Junkkaala

Sinitaivassalissa:
14–15.45 Israel Jumalan suunnitelmassa Room. 13–16

LISÄTIETOJA WWW.VSKL.F I

KURSSIT JA MATKAT

TULE MUKAAN!

18–19.15 Tunne itsesi Room. 1–3
Kahvitauko
19.30–21 Tunne itsesi Room. 1–3 jatkuu

Sunnuntai 25.3.
13–14.30 Tunne Jumala Room. 4–8
Kahvitauko
15–16.30 Tunne Jumala Room 4–8 jatkuu
Tauko
16.45–18.15 Elä Hänen seurassaan Room. 12–16

Opettajana
Eero Junkkaala
Lauantai 24.3.

Sinitaivassalissa,
Rauhankatu 15 D, Turku

23.–25.3.2018

Avaimia
Roomalaiskirjeeseen

Hyvä suunnitelma elämälle
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Kansanlähetysopisto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja Liikemiesten lähetysliitto
8

Varikkoleirin terveiset

Uudenvuodentapahtuma
Maariassa
31.12.2017–1.1.2018
Sunnuntai 31.12.

Raamattutunti Vuorikodilla joka maanantai klo 18
Opettajana Lassi Stenman 8.1. alkaen parillisilla viikoilla ja Markus Kirla 15.1. alkaen parittomilla viikoilla.
Tervetuloa!

klo 16.15 Rukoushetki Maarian pappilan tallissa
17 Johannesmessu Maarian kirkossa
saarnaa Hannu Uusmies,
seurakuntalaisen sana Turkka Aaltonen,
liturgi Mikko Lauren
Tarjoilua
19 Aattojuhla Maarian kirkossa
Turkka Aaltonen, Hannu Uusmies,
musiikissa Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen

Naisten Raamattupiiri klo 16.30: 3.1. alkaen, parittoman viikon keskiviikot
Ilosanomapiiri klo 19: 17.1. alkaen, parittoman viikon keskiviikot
Vuorikodin solu klo 18: 10.1. alkaen, parillisen viikon keskiviikot
Leinon solu klo 12: 10.1. alkaen, parillisen viikon keskiviikot
HEPREAN JATKOKURSSI klo 16: 15.1. alkaen joka viikko. Opettaja Marjut Vihersaari.

Maanantai 1.1.
klo 10 Messu Maarian kirkossa
saarnaa Hannu Uusmies
11.30 Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Pappilan tallissa
15 Uusi alku pappilan tallissa
Hannu Uusmies, Turkka Aaltonen,
musiikissa Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen

Maakunnassa

Kaarina

6.1. klo 10 messu, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus kirkolla, mukana Anna Vähäkangas.
Raamattu- ja lähetyspiiri kirkolla 15.1., 5.2.,
5.3., 9.4. ja 2.5. (huom. keskiviikko) klo 16.30.

Lemu

Lemun rukoushuone: 4.3. klo 17 Ari Malmi

Loimaa Kaupungin kirkolla

7.1., 4.2., 4.3. ja 6.5. seurat klo 14.
Sunnuntaina 8.4. klo 10 messu, saarnaa Helvi
Klemetti, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

Mynämäki Akunkuja 1

Tulevaa toimintaa turussa
Lähde-iltapäivät Vuorikodissa, Vuorikatu 8
14.1. klo 14 Israel – Jumalan silmäterä Lassi Stenman ja Ari Malmi
11.2. klo 14 Lähetyskenttänä Viro Mika Tuovinen, Ari Malmi ja Pärnun matkalaisia
25.2. klo 14 Kuohuva Lähi-Itä Laura Kuusisto
11.3. klo 14 Kolminaisuusoppi – muslimien kompastuskivi Ari Salminen

Nokipannupiste klo 12-15: 19.1., 24.2., 17.3., 13.4., 26.5. ja 16.6.
Vähätorilla, Linnankatu 5.
Maarianseurakunta
Varsinais-Suomen ev. lut. Kansanlähetys
Kansanlähetysopisto

Paimio Mikaelin talolla

Tavoittavaa evankelioivaa toimintaa
kadulla, lisätietoja: esa.makinen@sekl.fi tai
050 378 5165.
Miesten saunailta

Hepokullan Lämmön saunalla,
Jahtilähteenkatu 6
maanantaisin klo 18:
29.1., 26.2. ja 26.3.

Alfa-kurssi alkaa to 8.2. klo 18.30. Ilmoittautumiset Mika Ahtola, mika.ahtola@evl.fi,
040 5611213.

Sauna- ja uintimahdollisuus, iltapala, lyhyt
alustus ja keskustelua.
Tule ja tuo kaverisikin mukaan!

Salo Seurakuntatalolla, Torikatu 6

Kansanlähetyksen
lähetyspyhä 4.3.

Usko arjessa -ilta klo 18.30:
17.1. Kimmo Malinen: Uppiniskainen Jumalan
lähettiläs
7.2. Ari Malmi; Kun elämä koettelee
7.3. Aija Sairanen; Luotettava ystävä

Vehmaa

Vinkkilän seurakuntatalolla, Jampintie 10.
9.1. klo 18 Lähetysilta Mukana Pirkko ja Aki
Tuppurainen.

Turun Tuomiokirkkoseurakunnassa

klo 10 messu Tuomiokirkossa, saarnaa
Varissuon
Teijokirkko
Peltola.(Kousankatu
Kirkkokahvit ja6)lähetystilaisuus
3 juhlasalissa.
To 12.1.Eerikinkatu
PimeeDonkkis
klo 17–19

Ti 14.2. KaveriDonkkis klo 17–19
Myyjäiset klo 17–19
Pe 7.4. PääsiäisDonkkis

la 14.4. klo 11-14

Majanummen
toimitalo
(Hintsankuja 4)
Yrjänän
seurakuntakodilla

To 11.5. Koko perheen UlkoDonkkis klo 17.00–19.30
Koko perheelle (alle kouluikäiset lapset vain aikuisen seurassa).
Sateen sattuessa olemme sisällä.

Lähetysilta 18.1. klo 18. Mukana uusi nimikkolähetti Anna Vähäkangas.
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Varikkojen
yhteydessä aina
Donkkis-raamattukerho koululaisille
ja Pyhis 3–6-vuotiaille.

koululaisille keväällä 2018

Donkkis
tiistaisin klo 17
23.1. alkaen
Varissuon kirkko
Kousankatu 6

Donkkis-kerho
klo 17.00–18.30

Donkkis-kerhossa saat mukavan toiminnan avulla tutustua sekä
Raamattuun että kavereihin. Kerholaisten kiinnostuksesta riippuen
voidaan pelailla, leikkiä, askarrella, musisoida... Ja syödään pieni
välipala. Jos kerholaiset haluavat, voidaan myös valmistella jokin
pieni esitys Donkkis Big Night -tapahtumaan.
Kerhoa vetävät Satu Marttila ja Viivi Suonto.

Donkkis Big Night
13.2. ja 10.4. klo 17.00–19.00 (ei erillistä Donkkis-kerhoa)
Donkkis Big Nightit ovat kerhoa isompia tapahtumia, jotka sisältävät
mm. hauskoja toimintapisteitä, raamattuhetken, pienen välipalan ja
arvontoja. Menossa mukana Donkki-aasi.
Donkkiksista saat mukaasi uusimman Donkki-lehden
(ilmestyy neljä kertaa vuodessa).
Vapaa pääsy.

TERVETULOA!

www.katariinanseurakunta.fi

Järj. Katariinanseurakunta ja Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
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Raamattu- ja kylpylämatka
Toiviomatkat Oy, Annankatu 31–33 C, 00100 HELSINKI
(09) 565 7170, helsinki@toiviomatkat.fi, www.toiviomatkat.fi

25.–31.3.2018
MATKALLE KEVÄISEEN ISRAELIIN

Betlehem ja vehreän Galilean Tiberias
9.3. – 16./17.3.2018 (1 viikko, perjantai – perjantai/lauantai)

Matkan hinta 395 € Mynämäeltä – Turusta, 385 € Salosta – Lohjalta,
375 € Helsingistä. Hinta sisältää bussi- ja lauttamatkat, majoituksen 2-h
huoneessa, täysihoidon perillä kylpylähotelli Emmissä, tulolääkäritarkastuksen, 2-3 hoitoa päivässä (ti-su) ja saunan käyttö.
Mukana Ilkka Rytilahti ja Ari Malmi.

Matkanjohtajina
Piirijohtaja Ari Malmi
Kaarina 0500 258813, ari.malmi@sekl.fi
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen
Hausjärvi, mika.tuovinen@sekl.fi
Piiripastori Pyry Winter
044 5678855, pyry.winter@sekl.fi

Finnairin reittilennot
9.3.2018 perjantai AY1979 Helsinki 20.05 – Tel Aviv 00.30
17.3.2018 lauantai AY1980 Tel Aviv 01.20 – Helsinki 06.00
Majoitus
09.03. – 13.03. (4 yötä) Betlehem/Paradise
13.03. – 16.03. (3 yötä) Tiberias/Prima Too
Paradise
Manger Street, Bethlehem
www.paradisebethlehem.com
Kristityn perheen omistama keskitasoinen hotelli, jossa
on oleskelutiloja ja ravintola. 240 huonetta, joista osa
uudehkoja, osa täysin uudistettuja vuonna 2011. Lämpimin värein sisustetuissa, tilavissa ja siisteissä huoneissa
on WC, suihku, TV, ilmastointi / lämmitys.
Prima Too
2 Ohel Yaakov Street, Tiberias
www.prima-hotels-israel.com/prima-too-tiberias-hotel
Keski-Tiberiaassa sijaitseva vaatimaton keskitason hotelli.
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Matka keskustasta noin 1 km ylämäkeä. Hotellissa on 5

kerrosta, hissi, ravintola, baari. 78 huonetta, joissa WC,
suihku, puhelin, TV, hiustenkuivain, ilmastointi.

Mahdollisuus myös edullisiin ostoksiin Pärnussa.

VARAA
pAIkkAsI
AjoIssA!

Tied. ja ilm. ari.malmi@sekl.fi tai puh. 0500 258 813

Matkan perushinta 999 €
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito (7 x aamiainen ja 6 x illallinen), lentokenttäkuljetukset ja siirtyminen kohteiden välillä, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat, Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelut.
Yhden hengen huone saatavissa lisämaksusta 350 €.
Retket
Retket matkakohteen ympäristön nähtävyyksille eivät
sisälly matkan perushintaan. Ryhmälle laaditaan oma
retkiohjelma, johon sisältyvät retket on mahdollista maksaa ennen matkan alkua yhtenä pakettina.
Mahdollisia retkikohteita:
Jerusalemissa Vanhakaupunki, Öljymäki, Getsemane,
Puutarhahauta, Itkumuuri.
Betlehemissä Syntymäkirkko, Paimenten keto.
Kuollutmeri.
Galileassa Kapernaum, Magdala, Vuorisaarnan kirkko,
Jordanin alkulähteet, Nasaret.
Tietoja Israeliin matkustavalle
Passin pitää olla voimassa vähintään 6 kuukautta matkalta paluun jälkeen. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista matkan varattuanne.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Ikaalisten matkatoimisto

Vainottu

SEuRAKunTA

Seminaari Sinitaivassalissa, Rauhank. 15 D

26.–28.1.2018
Perjantai 26.1.
18–19.15 Miksi kristittyjä vainotaan ja miksi
vainottuja pitää tukea
Esko Mäki-Soini, Ari Malmi
Kahvitauko
19.30–21 Rukous vainottujen puolesta
Sandi ja Esko Mäki-Soini,

Lauantai 27.1.
13–14.30 Seurakunnilla vaikea aika
Rautaesiripun takana
Pentti Heinilä, Esko Mäki-Soini, Esa Kari ym.
Kahvitauko
15–16.30 Dokumenttivideo 7 vuotta vankilassa
viruneesta Toharista (38 min.). Koskettava kertomus
siitä mitä Jeesuksen seuraaminen voi tänä päivänä
maksaa. Lähetysuutisia Keski-Aasian ns. Stan-maista
sanoin ja kuvin, Esko Mäki-Soini, Laura Kuusisto
Tauko
16.45–18.15 Erittäin salainen tehtävä
Rautaesiripun takana, salaisen
Raamattulähetystyön näyttelyesineiden esittelyä
Pentti Heinilä, Esko Mäki-Soini

Sunnuntai 28.1.
10 Messu Katariinan kirkossa,
Saarna Pentti Heinilä, kirkkokahvi ja lähetystilaisuus
Pappilan tallissa (kirkon vieressä)
Sinitaivassalissa:
14–15.30 Erittäin salaisesta julkisuuteen
Perestroikan tuomat muutokset,
lähetystyö alkaa Venäjällä
Pentti Heinilä, Ari Malmi
Kansanlähetysopisto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja Liikemiesten lähetysliitto
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"Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja,
Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä,
Rauhan Ruhtinas." Jes. 9:5
Toivotamme Vapahtajamme
siunaamaa joulunaikaa sinulle!
Työntekijät ja piirihallitus

Kiitosaiheita

● Marraskuun matkat

Rukousaiheita

● Työntekijät ja piirihallitus
● Lapsi- ja nuorisotyömme Turussa
● Varikkoyhteisön toiminta
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