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Saarijärven helluntaiseurakunta

Menkää ja tehkää….
Vanhimmisto ja hallitus tiedottaa:







Seurakunta vuokraa uudet Majakkatilat keskustasta. Kiinteistö
on Rannilan omistuksessa ja
sijaitsee samassa talossa kuin
Tiimari aikoinaan.

Uusi lähetyskirppari
pienellä budjetilla

Vaikka oma kirpparitoimintamme lopetettiin, niin
kertyypä vain edelleen turhia tavaroita ja vaatteita
monen meidän huusholliin. Ne voi viedä kierrätyskeskukseen, mutta voisiko niillä saada rahaa lähetystyölle? Nyt taas voi, koska Porkan Tuula on luTarmo Moisio palkataan mediavannut myydä lähetyksen hyväksi meidän muidentyöhön kymmenen viikon työsuhkin sellaisia tavaroita, joilla arvelemme olevan vielä
teeseen. Työsuhde alkaa 15.9.
rahallista arvoa. Suunnitelmissa on vuokrata kirppaAlakerran välioviremontti alkaa
ripöytä silloin tällöin Kirppari Ketunkolosta ja pitää
syyskuun aikana.
pöytää sen mukaan, paljonko myytävää kertyy. Jos
sinulla on jotakin myytäväksi sopivaa, ota yhteyttä
Tuula
Porkkaan
044-2914825.
Inkeri Riihinen

JUMALAN HUOLENPITO

Hei kaikki israelilaisen kansantanssin ystävät !
23.9. alkavat Saarijärven kansalaisopistossa Kemppaisen Nanjan vetämänä
Israelilaisten kansantanssien kurssit,
sekä alkeisryhmä että jatkoryhmä. Tule
mukaan katsomaan ja kokeilemaan ilman suorituspaineita. Tärkeintä hommassa on iloinen meno sydäntä lähellä
olevan musiikin mukana. Tilaakin on,
sillä paikkana on upea, iso lukion sali.
Siellä ei tarvitse pelätä toisten varpaille
tallomista eikä jalkoihin jäämistä. Alkeisryhmä kokoontuu tiistaisin klo 1819, jatkoryhmä heti perään klo 19-20.
Kansalaisopiston ryhmiin ilmoittautumisaika on 12.9. mennessä.

Järjestin lähipiirissä syntymäpäiväjuhlat täyttäessäni täysiä kymmeniä. Näitä juhlia
saimme viettää Lakomäen Metsäkartanon upeissa maisemissa elokuun viimeisenä
viikonloppuna, Jeesuksen nimeä koroittaen. Juhlan järjestäjä vastaa luonnollisesti
kustannuksista ja loppupuolella elokuuta budjetti alkoi jo käydä tiukaksi. Kävi vielä
niin, että kaulakorustani katkesi ketju. Aloimme etsiä Jarkon ristiä pöytälaatikoista.
Ristiä eikä ketjua ei löytynyt, mutta erään laatikon pohjalta löytyikin rahaa. Se oli
täsmävastaus siihen budjettivajeeseen, joka minulla tuossa hetkessä oli. Tottahan olin
tuskaillut mielessäni muutaman viikon ajan, mistä keksin vielä puuttuvat rahat. Ajattelin itsekseni, mitä tapahtuukaan silloin, kun
ristin merkitys ja ristin sanoma todella saa avautua ihmisen sydämeen ja elämään.
Muistan erään toisen tilanteen monia vuosia ajassa taaksepäin. Suvi laski kotona viikkorahojaan, kun olimme lähdössä
kauppareissulle. Suvi oli päättänyt ostaa jonkun tietyn lelun itselleen, olkoon vaikkapa tarrakirja. Tiesin, että hänen rahansa eivät
olisi riittäneet kirjan ostamiseen. Olin omalta puoleltani päättänyt, että Suvi ei tarvitse kyseistä lelua eikä minulla ollut
pienintäkään aikomusta ostaa lelua Suville. Matkalla kohti Saarijärveä Suvi ilmoitti hyvin vakaasti ja rauhallisesti Saaralle:
”Minä ostan tänään tarrakirjan kaupasta”.
Tuo Suvin asenne vaikutti minuun syvästi, enkä ole voinut vieläkään unohtaa tuota tapahtumaa, vaan olen tallettanut sen syvälle
sydämeeni. Lapsi ei tuona hetkenä millään tavoin kiukuttelemalla tai itkullaan pyrkinyt saamaan tahtoaan läpi, vaan vakaasti
uskomalla haaveensa toteutumiseen. En kerta kaikkiaan voinut tuottaa Suville sitä pettymystä, että kyseinen lelu olisi jäänyt
saamatta. Äidin sydän heltyi.
Ajattelin, että jotakin samankaltaista sydämen tilaa myös taivaallinen Isämme odottaa meiltä ihmisiltä. Hän kyllä tietää, mitä me
tarvitsemme. Hän tietää myös sopivat aikataulut. Meidän ongelma vain helposti tahtoo olla tuo kärsimätön luonne. Uskon niin,
että Taivaan Isän taloudenhoidossa on hiukan erilaiset periaatteet kuin mitä ihmisessä luonnostaan vaikuttavat. Emme näe
tulevia tapahtumia kovin paljon eteenpäin, mutta Raamattu lupaa johdatusta:
”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” Ps. 119:105
Jumalan Sana kehottaa meitä luottamaan Hänen huolenpitoonsa:
”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” Matt. 6:33
Epäusko valtaa toisinaan sydäntä elämän myrskyissä, ja kurssi alkaa harhailemaan. Sananlaskujen kirjassa tämä on kerrottu
osuvasti:
”Oma tyhmyys vie ihmisen harhaan, mutta silti hän on katkera Herralle.” Snl 19:3
Näiden ajatusten myötä tahdon siunata sinua tällä taivasmatkalla, ja uskaltaisiko näillä kymmenillä jopa sanoa, että kotimatkalla.
Elämän myrskyt ja taistelut todennäköisesti jatkuvat niin sinulla kuin minullakin. Paljon on avoimia kysymyksiä tulevaisuuden
suhteen. Pyritään kuitenkin siihen, että minä itse-asenne saisi väistyä meistä. Saisimme sen sijaan armon kunnioittaa ja koroittaa
elämällämme Jeesusta Kristusta, minun Herrani ja Vapahtajani.
Teija Lehtonen
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Mark. 10:14
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.”

Kirjamyyntiin on tullossa uusia
tarjous kirjoja ensiviikon aikana.
Tohtori hyvätahto

19.90

T: Marke
Syystori, pihakirppis ja kahvio
lähetystyön hyväksi la 20.9. klo
10-13
Helluntaiseurakunnassa
Matinkuja 1
Seuraa uutisia myös netissä:
www.saarijarvi.helluntaiseu
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Suuri huuto kuuluu kauaksi
Minua on puhutellut viime aikoina uudelleen aloittaminen, alusta aloittaminen. Olen lukenut Esraa ja siinäaloitetaan uudelleen rakentamaan Herran temppeliä, Jumalan käskystä, ja Hänen johtamanaan.Kansa tuli
paikalle Jerusalemiin ”Yhtenä miehenä” Ja kun temppelin perustusta laskettiin, järjestäytyivät papit ja ylistysryhmät soittimineen puhdistautuneena palvelemaan Herraa, omissa tehtävissään.
Esra 3:11-13 11 Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle: ”Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti Israelia kohtaan.” Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran
temppelin perustus oli laskettu.
12 Mutta monet papit, leeviläiset, ja perhekunta-päämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat
äänensä riemuiten ja iloiten.
13 Eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin
että huuto kuului kauas.
Näissä Esran kirjan jakeissa on jotain todella yhteyttä luovaa ja rakentavaa pohdittavaa, meistä itsekullekkin,
olimme me sitten niitä, jotka riemumielin virittävät ylistyslauluja, tai niitä, jotka muistelevat menneitä siunauksia, kyynelsilmin. Kansa ei vähätellyt toisiansa, eivätkä katsoneet toisiansa, vaan nostivat katseensa Jumalaan ja yhdessä viestittivät ympäröivälle maailmalle, että meidän Herramme elää ja on suuri ja me rakastamme Häntä ja haluamme koroittaa Hänen Pyhää nimeänsä. Haluamme laittaa kuntoon sydämemme temppelin ja korjata muuria joka suojelee meitä maailmalta. Ja kaikki olivat tässä työssä mukana, kukin omalla paikallaan.
Tule sinäkin joko ylistäen tai itkien rakentamaan yhteyttä, tule ja nouse siihen muurinaukkoon, sillepaikalle,
niihin tehtäviin joihin sinut on kutsuttu omalla kohdallasi, perhekuntasi kohdalla, sukusi kohdalla, kyläkuntasi
kohdalla, kaupunkisi kohdalla, valvomaan ja rukoilemaan. Joko kyynelsilmin tai riemuiten, mutta tule, tule
nouse ja lähde liikkeelle sellaisena kuin olet..
Jaana Lampinen

Pastorin palsta:
JUMALAN SANAN JA PYHÄN HENGEN TÄYTEYS
Ef. 5: 18 ”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee
irstas meno, vaan täyttykää Hengellä”.

Kolme vuotta he olivat olleet Jeesuksen seurassa
kuulemassa parasta opetusta mitä kukaan on koskaan kuullut. He olivat täynnä Jumalan Sanaa,
mutta silti tarvittiin myös Pyhän Hengen täyteyttä,
jotta tämä maailma tulisi evankelioiduksi.

Jeremia sanoi, että Jumalan Sana Hänen sisällään
on kuin polttava tuli. On ihanaa olla täynnä Jumalan
Sanaa. Miten me sitten voimme täyttyä Sanalla?
Jumala täyttää sinut Sanallaan, kun sinä luet, opiskelet, opettelet ulkoa, mietiskelet tai kuulet Jumalan
Tässä edellä puhuttiin kahdesta suuresta tarpeesta jokai- Sanan julistusta. Siinä on yksi syy, miksei meidän
sen uskovan elämässä. Puhuttiin täyttymisestä Jumalan pidä jättää seurakunnan kokoustamme. Jumalan
Sana on totuus ja me elämme siitä. Sen avulla tulisi
Hengellä ja täyttymisestä Jumalan Sanalla.
tarkastella kaikkea sitä mitä ympärillämme on.
Kol. 3:16 ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana;
opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla,
veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne”.

Molemmat täyteydet ovat meille ehdottoman tärkeitä.
Tänään monien uskovien Raamattu on hyljätty ja pölyn
peitossa. Jumalan Sana ei pääse vaikuttamaan elämässä,
eikä hengellistä kasvua pääse tapahtumaan. Jos tahdomme, että meidän elämämme sietäisi enemmän Jumalan
tuulta - Pyhää Henkeä, niin meillä tulisi olla raskas
Jumalan Sanan köli, joka pitää laivamme tasapainossa.
Ilman Sanaa uskonelämästä puuttuu syvyys ja vakavuus
ja ilman henkeä se on vain kuolleita muotomenoja.
Muistatte, kuinka Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle
tämän kasteen hetkellä. Sitten Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan, jossa saatana ryhtyi Häntä kiusaamaan.
Jeesus oli jo täynnä Pyhää Henkeä, mutta millä tavalla
Hän sai voiton saatanasta? Voitto saatiin nimenomaan
Jumalan Sanan avulla! Tästä me näemme, että voiton
saamiseen tarvitaan nämä molemmat täyteydet. Jeesus
oli täytetty sekä Hengen voimalla, että Jumalan Sanalla
ja siksi Hän voitti.Sama asia toisinpäin nähtiin yläsalissa. Siellä opetuslapset olivat odottamassa Pyhän Hengen
vuodatusta.

Sanalla täyttymisessä on huomioitava kuitenkin
yksi tärkeä seikka. Se on tässä: sinä olet täytetty
Jumalan Sanalla vain niin paljon, kuin Sana on
saanut sinussa vaikuttaa. Pelkkä asioiden koneellinen osaaminen ei anna todellista voimaa. Tämä
periaatehan on totta kaikkeen tietoon nähden. Samoin se mitä koulussa opitaan, tulee ihmiselle hyödyksi, vasta kun tietoa käytetään elämässä hyväksi.
Minäkin olen opiskellut vuosia elämäni aikana.
Luin aikoinaan lukiossa jopa Saksan kieltä, mutta
tänään tuo taito on hukassa. Luin vuosia ruotsia,
fysiikkaa ja kemiaa ja tänään nekin ovat täysin
hukassa, mutta jäljellä ovat ne asiat, joita minä olen
tarvinnut elämääni varten. Jäljellä on se osa, jota
olen joutunut käyttämään ja soveltamaan elämässä.
Ne asiat, jotka olen saanut elää todeksi. Samoin on
Jumalan Sanan kanssa. Raamatusta tiedän todella
sen, minkä olen elänyt todeksi.

Sen, mikä on saanut minut lähtemään liikkeelle
kohti Elävää Jumalaa. Kun aikoinaan luin
hengellä täyttymisestä ja kielillä puhumisen
armolahjasta, niin se oli minulle vain tietoa
tiedon joukossa. Mutta se sai minut lähtemään
liikkeelle ja se oli ihana hetki kun Jumalan
voima täytti minut ja sain puhua uusin kielin.
Siinä aivan uudella tavalla tämä Jumalan Sana
tuli eläväksi oman kokemuksen kautta.
Monet haluavat kuitenkin Jumalan Sanasta vain
siunaukset elämäänsä. Mutta, jos Sana vaatii
leikkauksia, niin se unohdetaan. Älä sinä toimi
niin, vaan päätä jo etukäteen, että Jumalan Sana
on elämäsi ylin auktoriteetti. Kun sitten elät
Sanasta, niin se tulee sinulle rakkaaksi ja sinä
saat enemmän hengellistä voimaa. Sen tähden
täyty Jumalan Sanalla.
Kun teet niin, on Sana pyhittävä elämäsi. Se
puhdistaa sydämesi - pois jää helmasynnit ja
hengellinen heikkous. Se täyttää sinut ilolla ja
voiton hengellä. Ihminen, joka on täynnä Jumalan Sanaa, elää voitossa. Hän kuulee jo korvissaan voittolaulun ja näkee silmissään, kuinka
Herra on tulossa omiansa noutamaan. Joh. 15:7
sanoo: Jos te pysytte Minussa ja Minun Sanani
pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte
ja te saatte sen. Siinä on myös Jumalan lupaus
rukousvastauksista ihmiselle, joka on täynnä
Jumalan Sanaa. Siis ystävät, täyttykää molemmilla – Pyhällä Hengellä ja Jumalan Sanalla –
niin te vahvistutte Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa. Amen.
Mika Turunen
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Sillä minä en häpeä evankeliumia;
sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi,…
(Room. 1:16).

Seuraa uutisia myös netissä:
www.saarijarvi.helluntaiseu
rakunta.fi

”Tänne polkumme johtaa” - CITYNUOTIOILTA pe. 12.9. klo 18
Saarijärven torilla.
Lettuja, makkaraa,
nokipannukahvia, nuotiolauluja
Martti Takalon johdolla, näin usko
tuli minuun/näin minä tulin uskoon
-puheenvuoroja mm. Teppo
Lehtomäki, Mika Turunen, Olavi
Vuori, muutakin ohjelmaa,
hauskaakin, paljon
vastuunkantajia, juontaa Jouko
Kuusjärvi. KAIKKI OVAT
TERVETULLEITA NUOTIOLLE!
Järjestävät Saarijärven Helluntai- ja
Vapaaseurakunta.
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Venäjän lähetystyöstä seurakunnassamme
VIESTEJÄ VIENASTA
Kesän aikana olen ollut kolmella matkalla itärajan itäpuolella. Kiitos esirukouksista! 16.
– 20.6.2014. meitä oli kuuden hengen ryhmä – Satu Rantapuska, Samuli Lahtela, Antti
Pietilä, Jussi Rautanen ja allekirjoittanut Saarijärveltä, sekä Liisa Virolainen, Venäjältä,
tulkkina – Vienan Karjalassa, Louhen piirissä. Toisen matkan Louhen piiriin teimme 9.
– 16.8.2014, jolloin olivat mukana Samuli Peiponen, Antti Pietilä, Jussi Rautanen, allekirjoittanut ja Liisa Virolainen tulkkina. Matkojen tärkein asia oli evankeliointi. Ensimmäisellä matkalla toimimme Tsupassa, Plotinassa ja Malinovaja-Varakassa, joissa menimme ihmisten oville kerros-, rivi- ja omakotitaloissa. Tämä oli ensimmäinen kerta,
kun niin teimme näillä matkoilla. Jaoimme erittäin paljon erilaista hengellistä luettavaa.
Toisella matkalla ”operoimme” Tungojärvellä, Sofporokissa, Tedinossa ja PoljarnikGrukissa. Kävimme näiden kylien kodit läpi ja jaoimme paljon hengellistä luettavaa.
Molemmilla matkoilla tavoitimme paljon ihmisiä myös ”teillä ja aitovierillä”. Ensimmäisellä matkalla pidimme tilaisuuksia Plotinassa ja Tsupassa, toisella Kiestingissä,
Tungojärvellä, Pääjärven sairaalassa, Louhessa, Plotinassa ja Tsupassa. Muutamia ihmisiä tuli uskoon kodeissa ja kokouksissa. Toinen matkojen tarkoitus oli rohkaista uskovia. Ryhmät olivat erinomaisia – ahkeria ja rohkeita. Aamun rukoushetkissä jaoimme
vuorotellen Sanaa. Samoin kaikki puhuivat tilaisuuksissa. Ihmettelin, kuinka hyvää sanottavaa Jumala kaikkien kautta antoi.
24.6. – 7.7.2014. olimme isomman ryhmän kanssa Uralin lähellä, Permin Komin kylillä.
Joitakin tilaisuuksia oli myös Komin tasavallassa
Rukoilethan suomalais-ugrilaisten kansojen – sukulaiskansojemme – puolesta! Muista
Louhen piirin työtä! Rukoile myös seurakuntamme lähetystyön kasvun puolesta!
Jouko Kuusjärvi
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