
Vastuullinen taloudenhoito 
on Jumalan mielen mukaista
Seurakunnanjohtaja Jyrki Palmin mukaan jo Raamatun alkulehdiltä on 
nähtävissä, kuinka osa sadosta tuotiin takaisin Jumalalle. Nykypäivänä 
tämä tarkoittaa sitä, että annamme Jumalalle takaisin osan Hänen meille 
antamastaan hyvästä. Antaminen on kiitoksenosoitus siitä, että Jumala on 
pitänyt meistä huolen. 

Kristittyinähän me ajattelem-
me, että elämämme on koko-
naisvaltaisesti Jumalan suun-

nitelmaa. Tällöin meidän tulisi myös 
ajatella, että kaikki, mukaan lukien 
käytössämme oleva raha, on lahjaa 
Jumalalta. Juuri tämän takia Raama-
tussa puhutaan taloudenhoidosta, 
koska tehtävämme on hoitaa meille 
uskottuja varoja. 
Raamatussa puhutaan rahasta itse 
asiassa paljon enemmän kuin monista 
muista aiheista, joista seurakunnassa 
opetetaan. Siitä huolimatta rahasta 
puhutaan seurakunnassa melko 
vähän. Palmin mielestä rahankäytös-
tä puhuminen on kuitenkin erittäin 
tärkeää: 

– Raamattu opettaa, että rahasta 
voi tulla epäjumala. Raha ei sinänsä 
ole paha asia, mutta Raamatun sel-
keä kokonaisilmoitus on, ettei mei-
dän tulisi kiintyä liikaa siihen mikä on 
maailmassa, vaan kerätä ennemmin 
aarteita taivasten valtakuntaan. Jos 
rahankäytöstä puhutaan avoimesti, 
voidaan myös rohkeasti puhua sii-
hen liittyvistä vaaroista.

Tärkeimmäksi taloudelliseksi oh-
jenuoraksi Palmi nostaa Paavalin 
opetuksen ensimmäisestä Timo-
teuskirjeestä (1. Tim. 6:6-8), jossa 
Paavali kehottaa meitä tyytymään 
siihen, mitä meillä on. 

– Kun oppii tyytymään siihen, 
mitä Jumala on antanut, voi löytää 
tasapainon elämään. Omistaminen 
ja omaisuus voi tuoda väliaikaista 
iloa, mutta Kristuksessa meillä on 
iankaikkinen ilo! On tosin hyvä muis-
taa, ettei ole oikein syyllistää toisia 
siitä, jos heille on Jumala uskonut 
omaisuutta. Usein tällaisia henkilöi-
tä saatetaan arvostella, mutta ihan 
yhtä suuri vaara on köyhällä langeta 
samaan ansaan. Sama kiintymisen 
vaara on olemassa huolimatta siitä, 
onko rahaa paljon vai vähän.

Seurakunnan talous  
on yhteinen asia
Kristittyinä meidän tehtäväksemme 
on uskottu myös seurakunnan varojen 
hoitaminen. Palmin mukaan seura-
kunnan taloudenhoito on yhdistelmä 
realismia ja uskonhenkisyyttä:
– Jokainen budjetti laaditaan uskon 
varassa, realistisesti edellisvuosia 
tarkastellen. Haluamme säilyttää 
uskonhenkisyyden, mutta kuitenkin 
toimia vastuullisesti ja tosiasiat 
huomioon ottaen. Jos esimerkiksi 
halutaan palkata seurakuntaan uusi 
työntekijä, niin ei siinä suin päin lähde-
tä etenemään. 

Budjetin laatiminen aloitetaan lo-
ka-marraskuussa. Pastorit laativat 

toimintasuunnitelman ja esittelevät 
sen hallitukselle ja vanhimmistolle. 
Käytännössä budjetin laatii hallitus, 
ja se hyväksytään vanhimmiston ja 
hallituksen yhteisessä kokoukses-
sa. 

– Seurakunta on täysin riippuvai-
nen siitä, mitä ihmiset antavat. Uh-
ritulot ovat ainoa tulonlähde, mikä 
tarkoittaa sitä, että joka vuosi aloi-
tetaan nollasta. Täytyy vain uskoa 
siihen, että seurakuntalaiset edel-
leenkin haluavat antaa omastaan. 

Palmin mielestä on tärkeää, että 
seurakunta seisoo suurten talou-
dellisten päätösten takana. Hänen 
mielestään seurakuntalaisille tulee 
rehellisesti kertoa lisätulojen tarve, 
jos esimerkiksi uuden henkilön palk-
kaaminen aiheuttaa lisäkuluja. 

– Ajantasainen tiedottaminen 
seurakunnan tuloista ja menoista 
on myös osa läpinäkyvää hallintoa. 
Tämän takia vuosikokouksessa käy-
dään seurakunnan budjetti tarkasti 
läpi. Siten voimme nähdä, mistä seu-
rakunnan menot koostuvat. 

Toisena esimerkkinä avoimuu-
desta Palmi mainitsee joka kuukausi 
ehtoolliskokouksessa annettavan 
talouskatsauksen. Vaikka katsaus 

Pakkasimme nelivuotiaan tyttäreni kanssa joulupaketteja Ro-
manian lapsille. Oli todella liikuttavaa seurata, miten innoissaan 
hän halusi olla mukana tuottamassa iloa ihan tuntemattomille 
lapsille. Siinä sivussa juttelimme monenlaista ja kerroin tytölle, 
että on lapsia, jotka eivät välttämättä ensi jouluna saa yhtään 
lahjaa.

Vaikka tyyliseikat ovat vuosikymmenten kuluessa muuttu-
neet, niin edelleenkin rahasta puhuminen on sekä raamatul-
lista että ajankohtaista. Raamatussa on joidenkin lähteiden 
mukaan 2 000 jaetta, jotka käsittelevät rahaa tai omaisuutta. 
Jeesuskin puhui aiheesta 16 vertauksessaan. 

Joulupukki, joku muu vai  
sittenkin minä?

Uhripuheiden aika ei ole ohi
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Talouden ennustamista

Talousarvion laatiminen on yhdistelmä matemaattista ja käytännöl-
listä ajattelua. Talousarvion pohjana käytetään kuluvan vuoden tulo-
jen ja menojen toteumaa. Kuluja korjataan yleisellä kustannustason 
nousulla (joka on tulevana vuonna oletettavasti alhainen) ja esimer-
kiksi palkkabudjetissa huomioidaan työehtosopimusten ja työnan-
tajamaksujen muutokset. Suuremmat tulo- ja menoerät arvioidaan 
budjetissa erikseen. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistöön liittyvät ku-
lut, lähetyskannatukset sekä tiedossa olevat palkkaukset, suurem-
mat tapahtumat ja hankinnat. 

Talousarvion laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa eri työ-
muotojen pastoreita ja vastuunkantajia, mutta päävastuu budjetin 
laadinnasta on hallituksella. Hallitus ja vanhimmisto vahvistavat 
talousarvion yhteisessä kokouksessaan ja seurakunnalle se esitel-
lään tammikuun alussa. Budjetin toteutumista seurataan kuukausi-
tasolla ja se on tärkeä työkalu seurakunnan päätöksenteossa.

• JUHA SUNi
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Kolmannen polven helluntailaisena omat juureni seura-
kuntaamme kasvoivat 1970 -luvulla. Tuolloin kokous-
kulttuuriin kuuluivat toinen toistaan värikkäämmät 

ja vetoavammat uhripuheet. Seurakuntamme johtaja lauri 
Kuitunen oli hyvä aikansa edustaja myös uhripuhujana. So-
piva äänenväre, ripaus huumoria ja Raamatun kymmenys-
opetukseen viittaaminen tuottivat tulosta. Siiontemppeli 
rakennettiin ja heti saman tien ostettiin leirikeskus ja velat 
maksettiin pois muutamassa vuodessa. Toiminta oli vilkas-
ta, kokoussarjoja ja vierailevia puhujia oli lähes viikoittain. 
Palkattuja lähettejä oli melkeinpä joka mantereella.

Vaikka tyyliseikat ovat vuosikymmenten kuluessa muuttu-
neet, niin edelleenkin rahasta puhuminen on sekä raamatul-
lista että ajankohtaista. Raamatussa on joidenkin lähteiden 
mukaan 2 000 jaetta, jotka käsittelevät rahaa tai omaisuutta. 
Jeesuskin puhui aiheesta 16 vertauksessaan. Suhteemme ra-
haan ja omaisuuteen ei voi olla vaikuttamatta suhteeseemme 
Jumalaan ja lähimmäisiin. Uhraamalla ja antamalla omastam-
me taistelemme omaa itsekästä luonnettamme vastaan.

Meille helluntaiseurakuntalaisille rahasta ja uhraamises-
ta puhuminen ja opettaminen on tärkeää myös siksi, että 

kaikki taloudellinen toimintamme on vapaaehtoisten uhrien 
varassa. ei ole itsestäänselvyys, että rahamme Jyväskyläs-
sä riittävät yli kymmenen työntekijän palkkojen maksuun 
ja monipuolisen toiminnan ylläpitämiseen. Viime vuosina 
uhritulomme eivät enää ole riittäneetkään, vaan olemme 
lähes vuosittain joutuneet myymään omaisuuttamme sel-
vitäksemme kuluista. Olemme myös vähentäneet työnteki-
jämäärää sekä kotimaassa että ulkomailla. Samaan aikaan 
olemme joutuneet useampaan kertaan toteamaan, että 
tarpeita ja haasteita on enemmän kuin meillä taloudellisia 
mahdollisuuksia.

Seurakuntamme hallituksen arvioiden mukaan noin 25 % 
jäsenistämme uhraa säännöllisesti kotiseurakuntaan. Tämä 
neljännes ansaitsee kiitoksen! Jotta tämän uskollisen joukon 
kuorma ei kasva liikaa, tarvitsemme mukaan uusia uhraajia. 
Kaikilla ei ehkä ole mahdollisuutta uhraamiseen, mutta työs-
säkäyviä tai kohtuullisesta eläkkeestä nauttivia on todennä-
köisesti joukossamme enemmän kuin neljäsosa. Vapaaehtoi-
suus-periaatteesta emme taloutemme hoitamisessa halua 
luopua, vaikka luterilaiset uhraavatkin kirkollisveroa maksa-
malla keskimäärin hiven enemmän kuin me.

Kotiseurakunnan taloudellinen tukeminen on turvallista ja 
annetut rahat poikivat hyvää monella suunnalla. lapsityö, 
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, normaali kokoustoiminta, 
maahanmuuttajatyö, diakonia, eläkeläisten toiminta ja lä-

hetystyö mahdollistetaan meidän varoillamme. Oman toi-
minnan lisäksi seurakuntamme tukee useita herätyksemme 
yhdistyksiä ja yhteisiä toimintoja. lähialueellamme tuemme 
säännöllisesti mm. isoa Kirjaa Keuruulla ja Kan-kodin työtä 
Vaajakoskella. Rahankäytössämme pyrimme avoimuuteen ja 
vastuullisuuteen.

Tänä vuonna meillä on pitkästä aikaa mahdollisuus kattaa 
uhrituloilla menomme. Tehdään se yhdessä! Se on hyvä poh-
ja tuleviin haasteisiin. Jumalan avulla tämä sukupolvi pystyy 
toistamaan 1970-luvun ihmeen, myös me voimme rakentaa ja 
maksaa uuden kirkon!  Kotiseurakuntaan uhraaminen on iloi-
nen asia ja Jumala rakastaa edelleenkin iloista antajaa.

Jari Nojonen

Iloista antajaa Jumala rakastaa

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Tärkeintä on, että 
pitää korvat ja 
silmät auki Jumalan 
kuiskaukselle.

Anne Rantonen kertoo joutu-
neensa Jumalan puhutteluun 
omasta uhraamisestaan. Sen 

lisäksi, että antaa varoistaan seura-
kuntaan, voi Annen mukaan tehdä 
paljon muutakin käytännön hyvää. 
Tärkeintä on, että pitää korvat ja 

silmät auki Jumalan kuiskaukselle, 
Anne kertoo.

– esimerkiksi kerran kylmällä il-
malla, näin kaksi naista kesätakeis-
sa ja lahjoitin heille lämpimät talvi-
takit.

Anne kehottaa tutkimaan omaa 
sydäntään ja kyselemään, mitä hy-
vää voisi tehdä. 

– Jos koet, että sinun tulee ostaa 
puku seurakunnan saarnaajalle tai 
jollekin muulle henkilölle, niin tee 
niin! Kerran koin, että Jumala kehot-
ti minua antamaan tietyn summan 
eräälle miehelle. Myöhemmin hän 

kertoi, että tarvitsi juuri sen sum-
man silmälasien korjaamisen. Tapa-
us rohkaisi minua ja iloitsin ollessani 
kuuliainen.

Anne haluaa jättää lukijoille raa-
matunkohdan mietittäväksi, joka 
muistuttaa meitä lähimmäisen huo-
mioimisen tärkeydestä. ”Jos veli tai 
sisar, on vailla vaatteita ja jokapäi-
väistä ravintoa, ja joku sanoo hä-
nelle: Mene rauhassa, lämmittele ja 
syö kylliksesi, mutta ei anna hänel-
le, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, 
mitä hyötyä siitä on?”

• JyRKi PAlMi

onkin melko pintapuolinen, antaa 
se kuitenkin seurakuntalaisille jon-
kinlaista osviittaa taloudellisesta 
tilanteesta sekä mahdollisuuden 
reagoida tarpeisiin.

– Viime vuonnahan meille selvisi 
jossain vaiheessa, että muutaman 
kuukauden ajan uhritulot olivat ol-
leet melko paljon alle tavoitteen. 
Päätimme kertoa siitä avoimesti ja 
aiheesta lähetettiin kirje koteihin. 
Siitä seurasi, että ihmiset vastasivat 
tarpeeseen. Olen sitä mieltä, että ih-
miset kyllä vastaavat jos on todelli-
nen tarve ja heille kerrotaan siitä. 

Vaikka taloudellinen lama koette-
leekin Suomea, Palmi on tyytyväi-
nen seurakunnan tämänhetkiseen 
taloustilanteeseen. 

– Tästä vuodesta olen iloinen. 
Olemme saavuttaneet ne tavoit-
teet, joita tälle vuodelle on ase-
tettu.  Vaikka laman vaikutukset 
näkyvät varmasti monen seura-

kuntalaisen elämässä, ovat ihmiset 
kuitenkin vastanneet seurakunnan 
taloudesta.

Seurakunnanjohtajana Palmi toi-
voo, että seurakuntalaiset olisivat 
kiinnostuneita seurakunnan talou-
desta. Hän toivoisi myös uhraami-
sen olevan säännöllinen tapa jokai-
sen seurakuntalaisen elämässä.

– Olisi hienoa, jos ihmiset antai-
sivat säännöllisesti Jumalalle sen, 
mikä Hänelle kuuluu. Uhraamisen 
lisäksi seurakuntalaiset voivat kan-
taa kortensa kekoon rukoilemalla 
seurakunnalle Jumalan siunausta 
kaikilla osa-alueilla, sekä hengelli-
sesti että taloudellisesti.

• SUVi leiNONeN

Monta tapaa uhrata Jumalalle

Uhripuheiden aika ei ole ohi –
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kolumniIloista antajaa Jumala rakastaa

Pakkasimme nelivuotiaan tyttäreni kanssa joulupakette-
ja Romanian lapsille. Oli todella liikuttavaa seurata, mi-
ten innoissaan hän halusi olla mukana tuottamassa iloa 

ihan tuntemattomille lapsille. Siinä sivussa juttelimme monen-
laista ja kerroin tytölle, että on lapsia, jotka eivät välttämättä 
ensi jouluna saa yhtään lahjaa. Hän kysyi ihmeissään miksi, 
johon minä selitin että kun joidenkin lasten vanhemmilla ei ole 
rahaa ostaa lapsilleen lahjoja. Tähän tytär ihan aidon hämmäs-
tyneenä totesi: ”mutta entäs joulupukki?”

Minua on pyydetty avuksi eräälle pakolaisnaiselle, jolla on pie-
net lapset, eikä juurikaan sosiaalisia kontakteja Suomessa. Hän 
kaipaisi seuraa, ehkä apua arjen pyörittämisessä, kyytiä joskus 
jonnekin lasten kanssa. ei mitään kovin erikoista. Ja silti yhtey-
denotto tuntuu niin vaikealle. eikö joku muu voisi? Vaikka sitten 
se joulupukki.

lapsiperheessä talous on tiukalla ja aika kortilla. Monenlaisten 
tarpeiden ja hädän keskellä oma pieni apu jollekin, omat vähäiset 
roposet yhteiseen kolehtiin, tuntuvat vain pisaralta valtameres-
sä. eihän niillä ole kovin suurta merkitystä. Vaikka jättäisinkin 
antamatta, ei sitä kukaan huomaisi. 

Paitsi se pieni romanialaislapsi, joka jäisi ilman joulupakettia. 
Tai pakolaisnainen, joka jäisi ilman ystävää. Joulukuussa dia-
koniatiimi järjestää toista kertaa tapahtuman, johon seurakun-
talaiset voivat lahjoittaa käytettyjä, hyväkuntoisia vaatteita. Ne 
jaetaan eteenpäin ilmaiseksi ja kuka tahansa voi tulla vaatteita 
hakemaan. Viime kerralla tämä oli suurelle osalle kävijöistä en-
simmäinen kerta kun he vierailivat seurakunnassamme, tai yli-
päätään missään seurakunnassa.  Tämä on yksi monista hyvistä 
tilaisuuksista antaa omastaan ja 
tehdä hyvää yhdessä. Tämä voisi 
olla meidän joululahjamme oman 
kaupunkimme asukkaille. 

Anna Kriikkula

Joulupukki, joku 
muu, vai sittenkin 
minä?

Poimintoja vanhimmiston ja hallituksen 
päätöksistä
Merja ja Miika Toukola kävivät 
vanhimmistossa kertomassa suun-
nitelmistaan Malmöön opiskelija-
työhön lähtemisestä. Toukolat ovat 
keränneet rahoituksensa kannatus-
renkaalla. Heidän toiveenaan oli, että 
meidän seurakuntamme voisi lähteä 
heidän työnantajakseen. Päätimme 
vanhimmistossa, että otamme työn-
antajavastuun. Hallitus päätti myö-
hemmin lähetystoimikunnan ja van-
himmiston esityksen pohjalta, että 
otamme myös taloudellista vastuuta 
työnantajamaksujen verran.

Muodostimme kantamme Syys-
päivien päätöksiin. Tärkeimpänä 
asiana oli pastorinvaltakirja-käy-
tännön perustaminen. Päätimme 
kannattaa hanketta.

Jatkoimme vanhimmistoon tutus-
tujien perehdyttämistä kutsumalla 

Matti Kangasojan vieraaksi. Matti 
piti ansiokkaan puheenvuoron ja joh-
datteli meidät hyvään keskusteluun.

lokakuussa keskustelu jatkui 
Uutta kotia kohti -hankkeesta. Kris-
tillisen koulun edustajat kävivät 
kertomassa heidän toiveitaan mah-
dollisesta tulevasta yhteistyöstä. 
Voionmaan tontin mahdollisuudet 
ovat vahvasti kytköksissä korttelin 
kokonaisratkaisuun. 

ensi vuonna seurakuntamme 
täyttää 90 vuotta. Päätimme juhlis-
taa pyöreitä vuosia kesäkuun toisel-
la viikolla.

Lasse Salokangas on jättämässä 
lähetystoimikunnan puheenjohta-
juuden vuoden vaihteessa. lähetys-
toimikunnan esityksestä päätettiin 
valita Ari Kuisma jatkamaan lassen 
työtä lähetystyön johdossa. lasse 

on jättämässä myös paikkansa Fida 
internationalin hallituksessa, jossa 
hän on ollut yhdeksän vuotta Keski-
Suomen edustajana. Päätimme esit-
tää seurakunnan johtajaamme Jyrki 
Palmia seuraavaksi maakuntamme 
edustajaksi. esitys on lähetetty 
maakunnan seurakuntiin.

Hallitus on aloittanut ensi vuoden 
talousarvion suunnittelun.

Tiedoksi myös, että Hyvä Sanoma 
ry on valinnut toimistosihteerimme 
Sirpa Arposuon Keski-Suomen alu-
een yhteysevankelistaksi.

• ARi KUiSMA

Uhripuheiden aika ei ole ohi –

Vaatteet kiertämään!
Otamme vastaan hyväkuntoisia naisten, miesten ja lasten vaatteita 
jaettavaksi eteenpäin niitä tarvitseville. Jos haluat osallistua kerä-
ykseen, voit toimittaa vaatteita temppelin alasaliin joko sunnuntai-
na 22.11. tai 29.11. ennen jumalanpalveluksen alkua, tai keskiviikkona 
26.11. tai 2.12. ennen Tukikohdan alkua. 

lisätietoja: 
diakonia@temppeli.fi tai 
ma-ke klo 10–15  puh. 050 400 2135

Seurakunnan henkilökunta toivottaa siunattua ja rauhallista joulunaikaa sekä kiittää kuluneesta vuodesta 2015. Ku-
vassa (vas.) Jyrki Palmi, Sirpa Arposuo, Sandesh Robert, Hannamari Ahvenus, Kenneth Karppinen, Armi Hintikka, Pauli 
Vilkkilä ja Jarkko Ketola

Ristin Voitto -lehden vuosimaksu
On jälleen aika laittaa kuntoon vuo-
den 2015 vuosimaksu. Jos et ole asiaa 
vielä hoitanut ja jos haluat olla omal-
ta osaltasi tukemassa kaikille seura-
kunnan jäsenille tilattua jäsenlehteä, 
voit joko 
•	 suorittaa normaalihintaisen vuo-

sitilausmaksun 106 € seurakun-
nalle viitenumeroa käyttäen 
tili: iBAN Fi54 5290 0220 2926 09 
viite: 12700

 tai 
•	 suorittaa muun vapaaehtoisen 

lahjoituksen mahdollisuuksiesi 
mukaan jäsenlehtihankkeeseen. 
Käytä myös tällöin yllä mainittuja 
tili- ja viitenumeroita

Nämä vaihtoehdot ovat molemmat 
vapaaehtoisia lahjoituksia, jotka 
voit suorittaa ilman eräpäivää ja niin 
monessa maksuerässä kuin sinulle 
itsellesi sopii. Viitenumeron 12700 
käyttäminen on tärkeää. 

Jos olet jo suorittanut lehtitukimak-
sun tältä vuodelta, asia ei koske sinua.

Muistathan aina ilmoittaa osoitteen-
muutoksista seurakuntamme toi-
mistoon, jotta lehtitilauksesi jatkuu 
katkeamattomana ja jäsentietosi py-
syvät ajantasaisina.
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Jyväskylän helluntaiseurakunta on Jumalan läsnäolosta elävä paikallisesti ja kansainvälisesti 
vaikuttava yhteisö, joka kutsuu ja kasvattaa Jeesuksen opetuslapsia ja on sitoutunut rakkaudelliseen 
yhteyteen sekä lähimmäisten palveluun.

Jyväskylän helluntaiseurakunta
Jumalan ja lähimmäisen palveluksessa NÄkY2016 
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ajan- 
kohtaista

SeURAKUNNAN  
PANKKiyHTeyS
KS Osuuspankki
Fi54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
lähetykselle viite 11222
RV-lehti   viite 12700

Uutta kotia kohti  
-rakennushanke

Fi36 5290 0220 4531 77 
viite 1025

Rakas kotiseurakunta!

Palasimme juuri yli kolme viikkoa 
kestäneeltä Kenian matkalta. Osallis-
tuimme Fida-päiville, jossa vietimme 
viikon itä-Afrikan lähettien kanssa. 
Olemme kiitollisia, että saimme pa-
lata rauhalliseen Arushaan, jossa 
vaalit olivat sujuneet hyvin. Syksy 
on kulunut odottavissa tunnelmissa. 
leikkaukset osuivat myös Tansanian 
hankkeisiin, erityisesti johtajuus-
koulutukseen, jossa mekin olemme 
olleet mukana. Kaikesta huolimatta 
iloitsemme työmme jatkosta tääl-
lä. edessä on paljon muutoksia ja 
varmasti haasteitakin pienempien 
resurssien takia. Tällä erää vastuul-
lemme siirtyvät Tansanian hankkeet 
Tangassa ja Mwanzassa. On hienoa 
tehdä työtä tämän rakkaan kansan 
keskellä ja juuri tässä ajassa, kun 
moni asia kulttuurissa ja kehitykses-
sä on suuressa murroksessa. Osal-
tamme vastaamme haasteeseen 
keskittymällä erityisesti haavoittu-

vassa asemassa olevien lasten elin-
olosuhteiden parantamiseen yhdes-
sä seurakuntakumppanimme kanssa. 

Olemme kiitollisia rukoustues-
ta. ilman esirukousta emme selviä 
täällä! Muistattehan rukouksin, että 
saisimme viisautta tehdä oikeita 
päätöksiä työn suhteen sekä tur-
vallisuuttamme kotona ja liikentees-
sä, samoin sitä että saisimme olla 
terveenä ja turvassa matelijoilta ja 
muilta arjen kiusalaisilta.

lämpimin terveisin, teitä ikävöiden
Virpi, Tero, Alvar, Linnea ja Ellen

Hedelmästään puu tunnetaan!

“Joko tehkää puu hyväksi, ja sen he-
delmä hyväksi, tahi tehkää puu huo-
noksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä 
hedelmästään puu tunnetaan.” Matt. 
12:33. Nyt on granaattiomenoiden 
aika. Nautimme niistä, ja ovemme 
vieressä on puu, joka notkuu niitä. 
Herra suokoon, että meidän elämäm-
me hedelmät olisivat hyviä. Kiitäm-
me erityisen paljon esirukouksista, 
sillä tänä syksynä niitä on tarvittu 
monissa koetuksissa. Heräsimme 
sunnuntaina maanjäristykseen, jossa 
talo heilui. ei tullut onneksi vahinkoja. 
Olemme palanneet taas arkeen Alba-
niassa hyvillä mielin. Taru on toipu-
massa silmähermon tulehduksesta 
pikku hiljaa.

Bathoren seurakuntaistutuk-
sen naistentyön lisäksi Taru auttaa 
kansainvälistä seurakuntaa aloit-
tamaan ulospäin suuntautuvan las-
tentyön. Matti vietti Kosovossa mo-
toristien parissa mielenkiintoisen 

viikonlopun, jossa oli hyviä keskus-
teluja motoristien kanssa ja jaettiin 
paljon kirjallisuutta. Essi on jaksanut 
venyä vaihtelevissa tilanteissa. essi 
pääsee nyt seurakunnan varhais-
nuoriin, jotka aloittavat kokoontu-
miset tällä viikolla.

Kiitosaiheita:
•	 lapsityössä nuoria koulutetaan 

ohjaajiksi, varkkikerho ja lasten-
klubi alkamassa

•	 Hyviä uusia suhteita motoristeihin

Rukousaiheita:
•	 Motoristeja tulisi tuntemaan Jee-

suksen henkilökohtaisesti
•	 Kristillisellä koululla opettajista 

tarve joulun jälkeen
•	 lapsityön kasvu

Siunaten
Taru, Matti ja Essi

Kiitos teille, rakkaat siskot ja veljet,  
esirukouksistanne! 

Olemme saaneet kokea Jumalan joh-
datusta, huolenpitoa sekä läheisyyt-
tä tänä syksynä. 

Syyskuinen matka Budapestiin 
onnistui hyvin ja sain (Annu) tavata 
monia juutalaisia ystäviämme. Jat-
koimme myös ”sovitustapahtuman” 
suunnittelua. Tapahtuma järjeste-
tään 31.1.2016. Kiitos, jos muistat 
rukouksin meitä ja muita järjestely-
tahoja, että tapahtumasta syntyisi 

hyvä yhteys ja luottamus Unkarin 
kristittyjen ja juutalaisten välille. 

löysimme kodin Kortesuolta 
ja pääsemme muuttamaan siihen 
vuodenvaihteen tienoilla. Kodin et-
siminen oli jälleen iso urakka, mutta 
nyt iloitsemme, että löysimme juuri 
sopivan kodin. Olemme myös kiitol-
lisia Eija ja Rauno Välimäelle, jotka 
ovat antaneet kotinsa siihen saakka 
käyttöömme. Nyt pääsemme vih-
doin asettumaan aloillemme.

Syksyn ja kevään aikana tulemme 
vierailemaan seitsemässä kannatta-
vassa seurakunnassamme ja tällöin 
kerromme tarkemmin työmme kuu-
lumisia. iloitsemme myös Jyväsky-
län israel-työryhmän suunnitelmas-
ta tehdä avustusmatka Budapestiin 
kesäkuun alussa. Taivaan isä johdat-
takoon meitä tuon matkan suunnit-
telussa.

iloisiin tapaamisiin
Annu, Jouni, Eemeli ja Leevi

Juutalaisjärjestön johtaja antoi maa-
laamansa taulun muistoksi perheel-
lemme tekemästämme sillanraken-
nustyöstä juutalaisten ja kristittyjen 
välillä. 
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Seurakunta juhlii joulua:

La 28.11. klo 18  
KOTIBILEIDEN pikkujoulut

Su 29.11. klo 11  
JUMALANPALVELUS, lasten 
adventtihartaus ja pientä tar-
jottavaa

Su 6.12. klo 11  
JUMALANPALVELUS,  
pyhäkoulujen pikkujoulut, 
pyhikset jäävät joulutauolle

Ke 9.12. klo 12  
PÄIVÄPIIRIN joulujuhla

Pe 11.12. klo 19  
VARKKIEN pikkujoulut

Su 13.12. klo 16  
SEURAKUNNAN JOULUJUHLA, 
puuro- ja kahvitarjoilu klo 14

Ke 16.12. klo 19  
TUKIKOHDAN joulujuhla

Su 20.12. klo 18  
UPEA JOULULAULUJEN ILTA 

Ti 22.12. klo 19  
PYHÄN HENGEN ILTA,  
kahvio klo 18

Su 27.12. klo 11  
JUMALANPALVELUS

Hei rakas kotiseurakunta! 

Olemme täällä kiitollisuutta täynnä, 
sillä työmme Kambodžassa ja Aa-
siassa saa jatkua. Koemme myös hel-
potusta, kun syksyn epätietoisuus on 
takana ja saamme taas katsoa eteen-
päin ja suunnitella tulevaa. Samalla 
vielä työstämme kaikkia muutoksia 
ja suremme päättyviä työmuotoja.

Omalta osaltamme työmme 
jatkuu ennallaan, mutta Pekko 
on aloittanut virallisemmin työn 
nuorisokeskusten parissa täällä 
Kambodžassa. Nuorisokeskukset 
toimivat kirkon alaisuudessa ja 
ensimmäinen nuorisokeskus on jo 
avattu ja muita suunnitellaan avat-
tavan pian. Rukoillaan yhdessä kes-

kusten puolesta, että ne voisivat olla 
valon lähteinä täällä kaupungissa 
nuorille sekä auttaa nuoria eteen-
päin elämässään.

lapsemme voivat hyvin ja odot-
tavat jo kovasti pian saapuvia iso-
vanhempia kylään. Alamme myös 
hiljalleen virittyä joulunaikaan ja 
rauhoittuen ja keräten voimia taas 
tulevaan vuoteen. Mielenkiinnolla 
odotamme, mitä Taivaan isä on va-
rannut seuraavalle vuodelle. 

Siunattua joulunaikaa ja rakkaat ter-
veiset teille kaikille!
Heidi, Pekko, Manu ja Lumia


