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On riemu kun saan tulla sun, Herra, temppeliis,
sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis. Virsi 195:1

pääkirjoitus

HAASTATTELUSSA

SEKL:n kotimaantyön johtaja Jukka Repo

Meille on syntynyt Vapahtaja!

Kati Hautaa
Kuka olet, mistä tulet, mitä teet?
Olen Kati Hautaa, ammatiltani lastenohjaaja ja
työskentelen tällä hetkellä 20 % lapsityön koordinaattorina Varsinais-Suomen Kansanlähetyksellä.

Meille on syntynyt Vapahtaja,
joka pesee meidät puhtaaksi,
ja Hänen kauttaan ja Hänessä
meillä on iankaikkinen elämä.

Herraksi ja Vapahtajaksi yhä useampiin sydämiin
tänäkin jouluna.
Onko niin, että olemme tämän puolen joulusta
unohtaneet, ja se jää kaiken joulun valmistelujen
jalkoihin? Puhun tässä vähintään yhtä paljon
oulu on Suomessa hyvin perhekeskeinen juhla. ellen eniten itselleni.
Joulukirkon jälkeen suurin osa vetäytyy oman
Olemme Voittajan puolella!
perheen tai suvun pariin, ja kadut autioituvat. Itse
Viimeisenä päivänä Hän on seisova multien
jouluna ei juurikaan kannata antaa todistusta
päällä.  Eikö tämän pitäisi antaa meille voima
Vapahtajasta (ellei omaa perhekuntaa lasketa
ja rohkeus, viisaus ja taidollisuus, sillä häneltä
lukuun), sillä kaikki kansa on hiljentynyt joulun
saamme kaiken tarvittavan.
viettoon – vaikka kaikki eivät edes enää tiedä
Älä lue tätä lakina. En yhtään tahdo
miksi joulua vietetään.
sinua kuormittaa. Voi hyvinkin olla, että olet
Kaikkialla ei ole samoin. Esim. Venäjällä
kantanut todistajan tehtävää koko vuoden
joulu on hyvinkin seurakuntakeskeinen juhla.
lähes ylitse voimiesi, ja nyt koet että olisi
Siellä joulua vietetään nimenomaan seuraaikasi hengähtää, ja hiljentyä ottamaan
kunnan kanssa ja keskellä. Monet lämpimät
Joulun Herraa vastaan. Vapaus vallitkoon.
muistot tulvivat tätä kirjoittaessa mieleeni
Älä ahdistu ja ota kirjoittamaani lain vaamenneiltä vuosilta. Inkerin kirkossa käytiin
timuksena, vaan toimi vapaudesta käsin.
jonkin verran keskustelua myös joulun
Vapauteen Kristus vapautti meidät.
ajankohdasta. Nimittäin suurin osa kansaa
Lähetystyössä toimiessa on vain
vietti joulunsa ortodoksisen kalenterin
oppinut, että eri kulttuurien antamat
mukaan, ja protestanttien joulu oli eri
mahdollisuudet ja tilaisuudet kannattaa
aikaan. Monessa perheessä tuli painita
yrittää hyödyntää. Nyt Kotimaahan
ja ristiriitoja. Jotkut seurakunnat ratkaipalattua ja täällä alettua vastuuta kantasivat evankeliumin tähden ongelman, ja
maan, tämä joulunalusaika tuntuu vain
viettivät kaksi joulujuhlaa, madaltaen
kulttuurillisesti sellaiselta, jonka Herran
uusille tulijoille kynnystä.
seurakunta voisi parhaiten hyödyntää.
Kuinka voisimme madaltaa kynMitä tapahtuisikaan jos kaikki
nystä, että osaisimme luontevasti
Suomen Kristityt tervehtisivät kaupan
tuoda raikkaan todistuksen Vapahmyyjiä jne. toivottamalla Siunattua
tajastamme, että Hän voisi syntyä
Vapahtajan syntymäjuhlan odotusta.
tänäkin jouluna uusiin sydämiin
Ilmaisisimme ilomme pelastuksesta
Herraksi ja Vapahtajaksi?
ääneen, ja toivottaisimme kohTässä suhteessa elämme nyt
taamillemme ihmisille siunausta
joulun alla etsikkoaikaa. Nyt jos
elämään
koska voimme hyödyntää Joulun
Siunattua joulunalusaikaa toiläheisyyden mahdollisuuden
vottaen – riippumatta siitä missä ja
positiivisesti. Sillä vapahtajan
miten jouluasi vietät.
tahto on että hän saisi syntyä

Miten ja milloin Jeesus tuli sinulle rakkaaksi?
Tulin uskoon 14-vuotiaana Vammalassa rippileirillä ja siitä asti olen kulkenut Jeesuksen kanssa.

J
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Minkä asian puolesta sydämesi palaa? Miten
sait kutsun tähän?
Jeesuksen lähetyskäsky tehdä opetuslapsia, jotka
tekevät opetuslapsia, on se jonka puolesta sydämeni palaa. Haluan nähdä sen tapahtuvan täällä
Turussa, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.
Haluan nähdä kuinka yhä useampi lapsi ja nuori
saa oppia tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti ja kasvaa hänen opetuslapsenaan.
Mikä on näkysi?
Näkyni on että viiden vuoden päästä Turussa olisi 100 erilaista lapsiryhmää. Se on suuri näky, jonka
Jumala on laskenut sydämelleni. Ryhmät tulevat olemaan donkkiskerhoja, kotipyhäkouluja, harrastusryhmiä, diakonista apua tai mitä ikinä Jumala laskeekaan ihmisten sydämille. Päämääränä jokaisessa
ryhmässä on kuitenkin se että yhä uudet ja uudet lapset ja nuoret voisivat saada henkilökohtaisen suhteen
Jeesukseen ja alkaa kasvaa hänen opetuslapsenaan. Muutamia ryhmiä onkin jo muodostunut ja tämä
prosessi on saanut alkaa.
Nämä ryhmät tarvitsevat paljon uusia ohjaajia ja myös jonkun joka voisi organisoida, valmentaa ja kulkea heidän rinnallaan. Haluan olla valmentamassa ja auttamassa näitä ohjaajia, jotta yhä uusia ryhmiä
saisi syntyä ja ilosanoma Jeesuksesta levitä tässä kaupungissa. Tähän koen sisäistä kutsua ja näen myös
tämän tarpeellisuuden. Haluan nähdä että seuraava raamatunkohta saa olla totta tässä kaupungissa yhä
useamman ihmisen elämässä ja siihen haluan käyttää aikaani ja lahjojani.
"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,
koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.
Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.”
5. Moos. 6:4–7
Mitä rukousaiheita sinulla on, joiden puolesta toivot rukoiltavan?
Rukousaiheena on että tämä suuri näky, jonka Jumala on antanut sydämellemme saisi toteutua. Ajankohtaisena rukousaiheena voit rukoilla että seuraavat ryhmät voisivat muodostua ja näky tästä työstä saisi
levitä.
Jotain muuta mitä haluaisit sanoa?
Haluan kutsua sinut mukaan tekemään tätä työtä yhdessä minun kanssani. Pyydän että rukoilet voisitko
olla mukana tässä työssä joko rukouksin tai tukemassa työtäni taloudellisesti. Jos haluat liittyä mukaan
tähän näkyyn, niin voit ottaa minuun yhteyttä: kati.hautaa@gmail.com.
Kiitos haastattelusta!
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Kirsti Malmin terveiset

T

äällä Lasnamäessä Adventin aikana jatkamme tuttuun tapaan kokoontumisia pääasiassa tiistaisin. Tänä vuonna joulupäivä ja uudenvuoden päiväkin osuvat tiistaille! Lisäksi perjantai-iltana
14.12. on tarkoitus laulaa kauneimpia joululauluja. Sitä ennen klo 16–19 pidämme pienet joulumyyjäiset, tervetuloa mukaan! Haaveilen, että löytäisimme muutamia lasnamäkeläisiä mukaan musisoimaan ja myymään käsitöitä, leivonnaisia ym.
Edeltävänä viikonloppuna aiomme mennä jakamaan kutsuja puistoon tai kauppakujalle nokipannulaitteiden kera. Jumala johtakoon kaikkia kohtaamisia.
Loppiaisena on Lasnamäen seurakuntakodilla historian ensimmäinen konfirmaatiojumalanpalvelus. Tervetuloa mukaan todistamaan kolmen lasnamäkeläisen konfirmaatiota! Virolaisen papin
löytyminen Lasnamäen työtä johtamaan on suurin rukousaiheemme.
Kirsti Malmi

Saara Karttusen terveiset
Siperiassa seurakunnan rakentaminen ja toiminnan kehittäminen
jatkuvat. Kevään aikana seurakunnassa on tarkoitus järjestää muun
muassa kristinuskon peruskurssi, johon toivomme, että kenen
tahansa olisi mukava tulla.

U

usia kutsutaan mukaan muun muassa netissä, jossa profiiliamme on kovasti yritetty viime
aikoina nostaa seurakuntalaisten toimesta. Rukoilemme, että kevät voisi olla monelle Novosibirskilaiselle uuden elämän löytämisen aikaa, Jeesuksen löytämistä, tai ehkä pikemminkin niin, että
Jeesus saisi heidät omakseen tavoittaa. Myös sitä rukoilemme, että jo vanhempi laumamme saisi
tulla hyvin ruokituksi ja kaitsetuksi, ja seurakunta kasvaa hyvällä Jumalan tarkoittamalla tavalla.

japani

Tervehdys Kobesta!

M

eillä on ollut seurakunnassa monia
hienoja tilaisuuksia. Marraskuussa järjestimme seurakunnassa perhejumalanpalveluksen ja sen yhteydessä lasten siunaamisen.
Japanissa syksyisin 3-, 5- ja 7-vuotiaat lapset
viedään siunattaviksi temppeliin. Kirkot tarjoavat mahdollisuuden tuoda lapsi siunattavaksi
kristilliseen kirkkoon. Meidänkin seurakunnan
Perhejumalanpalvelus Japanissa HAT-Koben kirkossa 11.11.
juhlassa oli mukana 15 lasta, joka on suuri
Kuva: Daniel Nummela
määrä tässä maassa.
Marraskuussa järjestimme myös konserttijumalanpalveluksen, jossa musisoi Omenapuu akapellaryhmä Suomesta. Jumalanpalveluksessa oli muutama ensikertalainen. Rukoilemme, että he tulisivat
kirkkoon uudestaankin.
Marraskuun lopussa juhlimme Japanin
lähetyksen 50-vuotisjuhlia. Juhlassa oli läsnä
noin 130 vierasta niin japanilaisia, suomalaisia
kuin norjalaisiakin. Saimme yhdessä iloita
kuluneesta 50 vuodesta ja Jumalan johdatuksesta kaiken keskellä. Samalla suuntasimme
katseemme tulevaan ja rukoilimme, että työ
saisi jatkua ja monet japanilaiset saisivat
pelastua. Iloitsimme myös hyvästä yhteistyöstä
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon kanssa, jonka työyhteydessä olemme täällä Japanissa.
FLM:n 50-vuotisjuhla Japanissa. Kuva: Marius Bergerser

KYPROS

lähi-itä

Kiitollisin mielin,

Sopivaa evästystä myös Sinun kevääseen! Saara

sakari heinosen terveiset

terveiset lähi-idästä

S

ydämemme on täynnä kiitosta ja ihmetystä siitä miten viime vuoden aikana Jumala on avannut
uusia ihmeellisisä tilanteita kertoa tämän kansan Vapahtajasta. Jumala tekee jotain uutta
tämän kansan parissa. Beit Immanueliin tulee päivittäin ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat
hyvin avoimia keskustelemaan. Tästä ei sielunvihollinen pidä, ja olemmekin melkoisella taistelurintamalla monien asioiden suhteen. Rukoilettehan Jumalan varjelusta, ohjausta, viisautta ja voimia
näihin asioihin.
Siunattua uutta vuotta toivottaen
Lähi-idän lähettiperhe
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Mari ja Daniel Nummela

T

ervehdys täältä Kyprokselta! Toimin kolmatta vuotta lähetysteknikkona SAT-7 PARS:n studiolla
Limassolissa. Tuotamme ja lähetämme kristillisiä satelliitti-TV ohjelmia Lähi-Itään ja päätehtäväni on varmistaa, että suorat lähetykset lähtevät studiolta maailmalle. Syksyn aikana olemme aloittaneet uuden viikoittaisen suoran lähetyksen. Aikuisille suunnatussa ohjelmassa käsitellään erilaisia
ja vaikeitakin aiheita.
Rukousaiheeni ovat, että ohjelmien kautta mahdollisimman moni saisi kuulla ilosanoman
Jeesuksesta ja, että Herra antaisi rohkeutta ja viisautta työhön ja tarvittavat varat työn jatkamiseen. Kiitos kaikille teille rukoustuestanne ja lahjoituksistanne. Ilman teitä tämä työ ei olisi
mahdollista!
Herra teitä jokaista runsaasti siunatkoon! Sakari
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Lehtisten
terveiset

etiopia

anna vähäkangas
raamatunkäännöstyö

Terveisiä Etiopiasta!

T

ulin marraskuun alussa Addis Abebaan
uusimaan työlupani ja juhlimaan Kansanlähetyksen 50 vuotta jatkunutta työtä Etiopiassa.
Pääsin myös osallistumaan yhteistyöjärjestömme SIL Etiopiassa -jäsenkokoukseen, jossa
valitsimme uuden johtajan. Viisiviikkoisen matkani aikana olen lisäksi tehnyt SIL:n toimistolla
kielitieteellistä työtä, jonka tarkoituksena on
auttaa sanakirjan laatimisessa eräälle vähemmistökielelle.
Paikallisten ystävien tapaaminen ja Suomesta
tulleet vierailijat ovat taanneet sen, ettei aika
ole käynyt pitkäksi. Mutta kun minulta kysytään,
milloin tulen takaisin pitemmäksi aikaa, voin
vastata vain: ”Egziabiher jauk’al” (Jumala tietää),
sillä terveyteni on edelleen ”vaiheessa”. On
kuitenkin lohdullista, että Jumala tietää kaiken ja
hänellä on kaikki hallinnassa.

SIL Etiopiassa -järjestön johtaja Andrea Bryant rukoilee tulevan
johtajan Yonathan Zeamanuelin ja tämän vaimon Tizitan
puolesta. Kuva: Anna Vähäkangas

Siunauksin,

Vuosi 2018 on
takanapäin ja mitä
siitä voisi lyhyesti
sanoa. Olemme
kiitollisia monella
Bongan kummilasten kuoro.
tapaa menneestä
vuodesta. Myöskin niistä vaikeuksista, joita vuosi toi tullessaan.

V

aikeuksien keskellä koimme, että Jumala kutsui meitä katsomaan enemmän Hänen poikaansa
Jeesukseen, kuin omiin ongelmiimme. Tätä toki opettelemme edelleen…
Olemme kiitollisia myös teistä kaikista, jotka olette muistaneet meitä rukouksin sekä työtämme
taloudellisesti. Jumala on ollut meille
hyvä ja Hänen hyvyyttään haluamme
julistaa myös muille.
Tätä kirjoittaessa meillä on vielä
puoli vuotta jäljellä Etiopiassa. Tulevaisuus toki jännittää, mutta saamme
luottaa senkin suhteen Jumalan johdatukseen.
Toivotamme teille kaikille hyvää uutta
vuotta 2019!
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael,
Naomi ja Eden Lehtinen

Anna Vähäkangas

Mika kummilasten kanssa Bongassa.

50-vuotisjuhliin osallistujat. Kuva: Moti Tilahun

Heinosten terveiset

kenia

A

ustralialainen Daniel ja hänen vaimonsa Silke saapuivat lokakuun
alussa Nairobiin aloittaakseen töissä täällä. Daniel on aiemmin toiminut MAF:lla
Australiassa lentäjänä ja sen jälkeen noin viisi vuotta avioniikkamekaanikkona. Hän työskentelee nyt Hannun kanssa ja opettelee MAF:n työkuvioita täällä. Hän on jo päässyt aloittamaan
ensimmäistä radioasennustyötään.
Lokakuun alussa myös Hannu lensi MAF:n koneen mukana
lähelle Etelä-Sudanin rajaa, Lokichoggio-nimiseen paikkaan
tarkistamaan vikaa MAF:n toisen koneen transponderissa.
Olemme kiitollisia siitä, että matka sujui hyvin ja selvittiin
vain antennin vaihdolla.
Siunattua Joulua, t. Päivi & Hannu Heinonen
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TYÖN TIIMOILTA

Ystäväkirjeen ilmestyminen harvenee.
Piirihallituksemme päätti ystäväkirjeen
tiheyden vähentämisestä neljästä kolmeen
vuodessa. Siksi tässä kirjeessä on ohjelma koko
kevääksi toukokuun lopulle asti. Seuraava kirje
ilmestyy toukokuun lopussa ja siinä on kesän
ohjelma. Elokuun lopussa ilmestyy vuoden

viimeinen, missä koko loppuvuoden ohjelma.
Vähentämällä saamme merkittäviä säästöjä.
Lähettejä kausilomalla ja palaamassa.
Saamme keväällä lyhyelle kausilomalle
Sakari Heinosen Kyprokselta ja Hannu &
Päivi Heinosen Keniasta. Heille on sovittu jo
tilaisuuksia, mistä voit löytää tietoja tämän
kirjeen loppupuolelta. Joitain päiviä on vielä
vapaana, mihin heitä voi kysyä mukaan esim.

kotiseuroihin tai seurakuntaanne Arilta
p. 0500258813 tai ari.malmi@sekl.fi.
Lehtisen perhe on kesällä palaamassa
Suomeen Etiopiasta kuin myös Siparin perhe
Kyprokselta. Nummelan perhe on taas tulossa
pidennetylle kausilomalle Suomeen Japanista.
Muistetaan aivan erityisesti myös näitä kotiin
palaavia lähettejämme rukouksin. Kotiutuminen monen vuoden jälkeen kotimaahan ei ole
välttämättä kivutonta.

Kylpylämatkoilla tutustuttiin Raamattuun,
lähetykseen ja uusiin ihmisiin. Vuonna 2018
kahdella matkalla oli mukana yli 90 osallistujaa.
Matkoilla päivät aloitettiin ja lopetettiin
Raamatun äärellä. Viikon aikana moni ehti
saada uusia ystäviä, kun oli aikaa tutustua.
Saimme myös tutustua Kansalähetyksen
tekemään lähetystyöhön Virossa. Vuonna
2019 matkoja on kolme, joista kerromme tässä
kirjeessä tuonnempana lisää.
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Jouluvarikko 22.12. klo 16.30

Tervetuloa JouluVarikkoon Mikaelin seurakuntakodille!
Tänä vuonna vietämme Varikon yhteydessä perinteistä Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen
puurojuhlaa. Toivottavasti saamme kokoontua yhteen usean sukupolven voimin ja olla yhtenä
perheenä joulun todellisen sanoman äärellä. Noin tunnin (lapsille omaa ohjelmaa) mittaiseen
yhteiseen hetkeen sisältyy rukousta ja kauneimpia joululauluja. Saamme kuulla muutaman puheenvuoron niin vanhemman kuin nuoremman sukupolven edustajilta, joulusaarnan piiripastori Pyry
Winterin pitämänä sekä yhteiseen hetkeen päätössanat tuo piirijohtaja Ari Malmi.
Tämän jälkeen siirrymme nauttimaan joulupuurosta ja muista herkuista,
jonka aikana saamme mahdollisuuden tavata niin tuttuja
kuin myös tutustua uusiin ihmisiin.
Illassa on tarjolla on riisipuuroa ja glögiä.
Sinäkin voit osallistua iltaan tuomalla yhteiseen pöytään jotain syötävää.
Esim. hedelmiä, itse leivottua herkkua,
kaupan hyllystä napattua iltapalaa, mitä vaan!
Nähdään Varikossa!
Tervetuloa perheenomaiseen joulujuhlaan, jossa
saamme juhlia veljemme ja vapahtajamme syntymää!

Lähde-illat Vuorikodilla, Vuorikatu 8 su klo 17

Tulevaa toimintaa turussa
20.1. Jorma Pihkala, Keijo & Mervi Lehtinen
27.1. Mikko Paavola, Johannes Heinonen ja Antti Mäkitalo
24.2. Juhani Mäkilä, Anja & Matti Paavonperä ja maahanmuuttajia
24.3. Jouni Lehikoinen ja Liisa Pura
22.4. (Huom. pääsiäismaanantai): Hannu & Päivi Heinonen ja Sakari Heinonen
19.5. Mikko Paavola ja Hannu & Päivi Heinonen

Muut tilaisuudet Turussa
7.4. Kansanlähetyksen lähetyspyhä Tuomiokirkossa ja seurakuntasalissa, Teijo Peltola
28.4. Kansanlähetyksen lähetyspyhä Martin kirkossa, Jorma Pihkala
1.5. klo 14 Vappujuhla Kristillisen työväenyhdistyksen tiloissa,
Myllymäentie 22, mukana Sakari Heinonen, sima- ja kahvitarjoilu.
26.5. klo 11 Heinosten tulojuhla Henrikin kirkossa kirkkokahvien yhteydessä messun jälkeen sekä klo 18 Lähetyslentoilta.

Pienpiirit ja rukoushetket Vuorikodilla

Varissuon
kirkolla
Kousankatu 6

26.2. ja 9.4.
klo 17–19

• Leinon solu jatkuu parillisten viikkojen keskiviikkona, alkaen 9.1. klo 12
• Naisten Raamattupiiri jatkuu parittomien viikkojen keskiviikkona, alkaen 2.1. klo 16.30
• Ilosanomapiiri jatkuu parillisten viikkojen keskiviikkona, alkaen 9.1. klo 19
• Raamattupiiri jatkuu parittomien viikkojen maanantaina, alkaen 14.1. klo 18 Luukkaan evankeliumi.
• Aamurukous maanantaisin, alkaen 7.1. klo 7

Nokipannupiste

Vähätorilla, Linnankatu 5 klo 12-15 kerran kuukaudessa:
26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 11.5. ja 8.6.
Tavoittavaa evankelioivaa palvelua lähimmäistä kunnioittaen.
Tule mukaan. Lisätietoja: esa.makinen@sekl.fi.
10

Maakunnassa

Aura

Laitila

2.4. klo 18 Kotiseurat Uusitaloilla, Oinasvuorentie 94, 3.4. klo 12 Kirkkotuvalla Sakari Heinonen
Sakari Heinonen ja Ari Malmi
28.4. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä kirkossa
ja kirkkotuvalla, Ari Malmi ja Sakari Heinonen
Kaarina
21.5. klo 13 Kirkkotuvalla Hannu & Päivi Heinonen
Etiopia- ja raamattupiiri ke 16.30: 9.1., 6.2., 6.3.,
3.4., 15.5.
Loimaa kaupungin kirkolla
7.4. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkolla, Kansanlähetyksen seurat klo 14:
6.1. Ari Malmi, 3.2. Ari Salminen ja Ari Malmi,
Mika Tuovinen
24.3. Liisa Pura, 7.4. ja 19.5. Hannu & Päivi
kalanti
Heinonen
29.3. klo 18 kotiseurat Pietilöillä, Vehmaantie 104,
Lisäksi kotiseurat Helvi Sirosella ke 27.3. klo 14
mukana Sakari Heinonen ja Ari Malmi
Mukana Sakari Heinonen
24.5. klo 18 kotiseurat Pietilöillä, Vehmaantie 104,
Masku
mukana Hannu ja Päivi Heinonen ja Ari Malmi
3.2. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä,
Koski TL
Ari Salminen ja Ari Malmi
12.5. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä
Mynämäki
kirkossa ja seurakuntatalolla, Ari Salminen ja
31.3. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa
Ari Malmi
ja seurakuntasalissa, Ari Salminen ja Ari Malmi

Naantali

Rohkeasti
huomiseen!

Uudenvuoden
tapahtuma

7.4. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä, Jukka Repo

30.12.2018–1.1.2019

29.12. klo 18 Suomenkielisten joulujuhla seurakuntatalolla, Jarkko Lassila
ja Ari Malmi

Su 30.12.

Paattinen

klo 16 Rukoushetki Maarian pappilassa
klo 17 Johannesmessu Maarian kirkossa
saarna Juha Väliaho, liturgi Henri Röytiö, Katri Rinne, Niina Kilpeläinen
ja Ari Malmi. Messun yhteydessä Kirsti Malmin siunaaminen
nimikkolähetiksi.
Kirkkokahvit pappilassa
Kirsti Malmi kertoo työstään sanoin, sävelin ja kuvin.

5.5. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa ja seurakuntasalissa,
Ari Salminen ja Ari Malmi

Paimio

21.1. klo 18 kotiseurat Keijo ja Mervi
Lehtisellä, Ahmatie 1, mukana Jorma

Pihkala
1.4. klo 18 kotiseurat Keijo ja Mervi
Lehtisellä, Ahmatie 1, mukana Sakari
Heinonen ja Ari Malmi

Ma 31.12.
klo 17 Rukoushetki Maarian pappilan tallissa
klo 18 Hedelmän kantaminen -raamattutunti
Juha Väliaho pappilan tallissa, tarjoilua
klo 19.30 Aattojuhla Maarian kirkossa
Juha ja Anu Väliaho, Kirsti Salmela ja Kirsti Malmi
klo 21 Aattoehtoollinen Kimmo Loukiala, avustaa Tero Niemi

Ti 1.1.

Nauvo

Parainen

14.4. klo 12 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa ja seurakuntatalolla,
Ari Salminen

Salo
a!

ulo

et
klo 10 Messu Maarian kirkossa saarna Juha Väliaho,
Terv
liturgina Lassi Rajamäki ja kanttorina Tero Niemi
klo 11.30 Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus pappilan tallissa,
Kirsti Malmi
klo 15 Rohkeasti huomiseen pappilan tallissa
Juha ja Anu Väliaho, Liisa Pura,
Maarian seurakunta
ja ev. lut. Kansanlähetys
musiikissa Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen

Usko arjessa -illat ke klo 18.30:
23.1. Arto Hukari, 27.2. Ari Malmi
20.3. ja 10.4.

Uusikaupunki

3.3. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa ja seurakuntatalolla
Ari Salminen ja Ari Malmi

Vehmaa

20.1. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa ja Vinkkilän seurakuntasalissa, Jorma Pihkala ja Ari Malmi
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Raamattu- ja kylpylämatkat

KURSSIT

2019
17.–23.3. Matkalla paranemiseen – Asko Matikka
10.–15.6. Jeesus Vanhassa Testamentissa – Timo Keskitalo
3.–9.11. Sattuvat sananlaskut – Arto Hukari
Matkat tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki – Turku –
Salo – Helsinki, Länsisatama – Tallinna – Pärnu.
Aamuin ja illoin opetusta aiheista ja päivittäin 2–3 hoitoa.
Tutustutaan samalla lähetystyöhön Virossa.
Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 360–380 euroa
2 hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisä 80 euroa.
Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa on oma suihku ja WC.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tied. ja ilm. Ari Malmi 0500 258813 tai ari.malmi@sekl.fi

Varaa paikkasi ajoissa!

Sinitaivassali, Rauhankatu 15 D, Turku
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KEVÄT 20

11.–13.1. Suurin niistä on rakkaus – Ilkka Rytilahti

Tässä viikonlopussa pureudutaan 1. Korinttilaiskirjeen sanomaan, mikä on tänäkin päivänä hyvin ajankohtainen. Vastasyntynyt seurakunta oli hyvin sekalainen ja eripurainen ja joutui pakanallisen kulttuurin keskellä monenlaisiin paineisiin.

8.–10.2. Jumalan käsi kaiken yllä – Liisi jokiranta ja Eero Ahonen

Viikonlopussa tutkitaan Juudan kuninkaiden elämää 900–600 eKr. Yhtymäkohdat omassa elämässämme saattavat yllättää. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, eikä ihminenkään ole muuttunut.

8.–10.3. Et ole yksin – Jarkko Haapanen

Miksi on kärsimystä? Miten kohtaan kärsivän ihmisen? Mikä on kaiken tarkoitus? Kurssilla käsittelemme näitä kysymyksiä Raamatun näkökulmasta ja pohdimme, millaisia vastauksia ja lohdutusta se voi
antaa meille.

12.–14.4. Uskon ja tiedon rajamailla – Matti Leisola, Pekka Reinikainen ja
Lennart Saari

Pääsiäisen alla saamme monesti kuulla ja lukea, miten kristinuskon perustotuuksia yritetään kieltää ja
asettaa kyseenalaiseksi. Ihmisviisaus nostetaan Jumalan viisauden yläpuolelle. Tule saamaan uskollesi
Raamatun luotettavuuteen vahvistusta.

3–5.5. Vapaaksi syyllisyydestä ja syyllisyydentunteista – Anna-Liisa Valtavaara
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Salon matkatoimisto

Kiitos kuluneesta vuodesta

V

12

uosi 2018 on pian jäämässä taakse. Kun katson taaksepäin, niin sydämeni iloitsee
monesta asiasta. Sain hiljattain tavata seitsemän lähettiämme Ryttylässä. Meillä on
hienoa porukkaa lähetteinä etulinjassa eri kentillä. Vaikka meillä Suomessakin lähetystyön
tarve on lisääntynyt, niin Kansanlähetyksessä on alusta asti ollut ensisijaisena tavoitteena viedä
evankeliumi sinne, missä Kristusta ei tunneta. Lähettiemme välityksellä mekin olemme saaneet ja
saamme edelleen olla mukana tavoittamattomien tavoittamisessa.
Iloitsen myös siitä, että olemme saaneet viedä ilosanomaa eteenpäin omassa maassamme.
Maahanmuuttajien parissa on työtä saatu tehdä erityisesti Turussa ja Loimaalla. Avoin ovi,
Myfriends ja nokipannutoiminnan kautta on saatu tavoittaa uskosta vieraantuneita suomalaisia.
Erityisesti lasten parissa kasvanut työ on uuden lapsityön koordinaattorimme Kati Hautaan toimesta
saanut uutta tuulta purjeisiin.
Iloitsen myös siitä, että saamme tehdä yhteistyötä monien seurakuntien kanssa. Kiitos kaikille
nimikkoseurakunnille siitä, että saamme olla yhdessä kanssanne lähettiemme tukena. Kiitos kaikille
seurakunnille, joiden kanssa yhdessä olemme saaneet järjestää tilaisuuksia, tapahtumia ja kursseja
ja joiden tiloja olemme saaneet käyttää. Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä saamme olla rakentamassa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa.

Miksi aina syyllistyn ja soimaan itseäni? Olenko syyllinen vai tuntuuko minusta vain siltä? Miten erotan
aidon ja väärän syyllisyyden? Miten kummastakin pääsee vapaaksi? Saanko varmasti anteeksi?
Tule etsimään vastauksia!

Iloitsen teistä lähettäjät, esirukoilijat ja
uhraajat. Te olette tehneet työmme mahdolliseksi. Vapaaehtoisessa kannatuksessa on
ollut pientä kasvua, mikä on mahdollistanut
uuden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen. Meille kotimaan työntekijöillekin on
ollut tärkeää, että olemme saaneet omat
tukirenkaat tukemaan työtämme rukouksin
ja taloudellisesti.
Kiitos myös monille teille, jotka olette
antaneet aikaanne, työpanostanne ja lahjojanne käyttöön. Vuorikotimme mittava
remontti lähes kokonaan talkoovoimin on
suuri kiitosaihe. Saakoon lähetyksen ja
joulun Herra itse palkita vaivannäkönne ja
uhrauksenne.
Siunausrikasta vuotta 2019 sinulle!
t. Ari Malmi, piirijohtaja

20.–22.11.2018 lähetyskenttien esimiehet ja piirijohtajat
kokoontuivat Ryttylässä.
Kuvassa Ari Malmi piirimme lähettien kanssa.
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Lisätietoja: sekl.fi >kalenteri

ryttylässä tapahtuu

25.1. Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys:
Kolmas tila – Missionaalinen johtajuus siltojen rakentajana

12.–14.4. Donkin lähetysleiri ja Junnujen lähetysleiri
27.4.–4.5. Paavalin jalanjäljissä Etelä-Turkissa

25.–27.1. Kaikki kansat, kaikki kielet – Missioforum
22.–24.2. Koko perheen Raamattuloma

Kiitosaiheita

● Vuorikodin onnistunut remontti
● Lapsityön uudet avaukset ja näkymät
● Uudet esirukoilijat ja vapaaehtoiset

Rukousaiheita

● Lähettiemme terveys ja turvallisuus
● Uusien nimikkoseurakuntien löytyminen
● Uusia kuukausilahjoittajia työllemme

