
Filadelfian 
tavoitteena on 
hengellisesti 
ja ajallisesti 
palvella modernin 
pääkaupunkilaisen 
tarpeita.

Filadelfiassa on paljon yhtymäkohtia Jyväskylän helluntaiseurakuntaan

Opintomatkalla Oslossa

Oslon Filadelfia-seurakunta 
muistuttaa meidän seura-
kuntaamme. Kirkkoraken-

nus sijaitsee hyvällä paikalla kau-
pungin keskustassa. Seurakunta 
on vanha ja siihen kuuluu noin 1900 
jäsentä. Toiminta on monipuolista 
ja sitä leimaa kaupungistuminen, 
mikä puolestaan on tuonut mukaan 
maahanmuuttajia ja opiskelijoita. 
Seurakunnan selkeä strategia nou-
dattelee pitkälti Rick Warrenin aja-
tuksia kirjasta Päämäärätietoinen 
seurakunta. Johtoryhmä oli oival-
tanut, että kaikkia miellyttämällä 
ei voi tehdä työtä tehokkaasti. 
Siksi työn painopiste on suunnattu 
nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Vauraus näkyy
Norja on vauras maa. Tämä näkyi 
myös seurakunnassa.  Suuret tilat oli-
vat monikäyttöiset ja loistavat. Mei-
tä kiinnosti erityisesti rakennuspro-
jekti. Halusimme virikkeitä omaan 
tulevaisuudensuunnitteluumme. 
Andreas Hegertun, yksi seurakunnan 
johtavista pastoreista, esitteli seik-
kaperäisesti hankkeen historiaa. 

Vanha kirkkorakennus oli jäänyt 
puristuksiin muiden arvorakennus-
ten keskelle. Seurakunnan eteen 
jääneelle tyhjälle tontille suunnitel-
tiin kerrostaloa ja kirkolle tarjottiin 
toista paikkaa lähikorttelista. Seu-

rakunta päätti kuitenkin ostaa tyh-
jän tontin ja rakentaa siihen jotain. 
Pohdinnan jälkeen syntyi idea mo-
nikäyttöisestä kuusikerroksisesta 
toimistotalosta, joka vuokrattiin ko-
konaan Oslon yliopiston käyttöön. 
Vaikka investointi oli mittava, vuok-
ratuloista saatavat tulot kattavat 
rakennushankkeen lainanhoitoku-
lut. Tämä on mahdollistanut muiden 
tilojen saneerauksen nykyaikaiselle 
tasolle. Seurakunta sai muun muas-
sa modernit tilat lapsille ja nuorille. 
Sielunhoitoasiakkaita palvelee oma 
osasto vastaanottohuoneineen ja 
hiljentymistä sekä toimituksia var-
ten on pieni kappeli. Seurakunnalle 
esitetty haaste noin miljoonan eu-
ron ennakkorahoituksesta täyttyi 
kahdessa viikossa. Rahoitus on 
vaikuttanut siten, että seurakunnan 
uhrikertymä voidaan kokonaisuu-
dessaan käyttää hengelliseen työhön 
kotimaassa ja ulkomailla. 

Kahvilan kautta
Tilat kruunaa Barratt Kaffebar, joka 
toimii seurakunnan käyntikortti-
na. Kulku kirkkosaliin on ohjattu 
kahvilan lävitse. Kahvila on myös 
arkena auki oleva moderni kahvila, 
josta saa erikoiskahveja ja pientä 
välipalaa. Suunnitteilla on myös 
lounastarjoilun avaaminen. Filadel-
fian tavoitteena on hengellisesti ja 
ajallisesti palvella modernin pää-
kaupunkilaisen tarpeita. Kaikesta 
pystyi aistimaan, että toiminta oli 
hyvin johdettua ja tarkkaan suunni-
teltua. Seurakunta on jatkanut ta-
saista kasvuaan viime vuodet. Teh-
dyt ratkaisut toiminnassa ja tiloissa 
vaikuttivat onnistuneilta. 

• JyRKi PalMi

Kahdentoista hengen joukko teki syyskuussa vuorokauden mittaisen tutus-
tumismatkan Jyväskylästä Osloon. Vaikka matka oli lyhyt, kaikki olennainen 
ja paljon muuta ehdittiin nähdä. Seurakuntamme rakennustoimikunnan 
jäsenet pitivät omarahoitteista matkaa hyvin onnistuneena.
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Osa jouluperinteistämme on vaihtunut... enää 
ei ulkoilla jouluaattona lumitöitä tehden, vaan 
pomputellaan koripalloa lähipuistossa, pipar-

kakkutaloa ei tehdä kuukautta aiemmin 
vaan juuri jouluksi (koska se ei kosteassa 
kodissa pysy montaa päivää koossa), jou-
luvaloja ei laiteta kuistille havunoksiin 

vaan murattiin. Perinteet vaihtuvat, 
mutta sanoma pysyy: Jeesus, Jumalan 

Poika, syntyi, että sinulla ja minulla 
olisi elämä. 

Uusi musiikkitoiminnan johtaja 
haluaa musiikin palvelevan mah-
dollisimman hyvin koko seura-
kuntayhteisöä.
– Olen erittäin innoissani, että 
saan olla vaikuttamassa seura-
kuntamme toimintaan musiik-
kirintamalla, iloitsee Jyväskylän 
helluntaiseurakunnan musiikkitoi-
minnan johtajana syksyllä aloitta-
nut Markus Saarela.

Joulutervehdyksiä  
läheltä ja kaukaa

Musiikkielämään monipuolisuutta  
ja uutta virtaa

5
2014

JyVäSKyläN HellUNTaiSeURaKUNNaN leHTi  

Henkilökunnan ja lähettien  
joulutervehdykset sivuilla 3–4

Lue lisää sivulta 3

Tie seurakuntaan kulkee Barratt-kahvilan kautta.

Pastori Andreas Hegertun esittelemässä seurakunnan tiloja.
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Uskovien yhteisö voi monella tapaa olla hyvä ja terveh-
dyttävä. Vaikka usko ei suojaakaan ihmistä aina kai-
kilta pettymyksiltä, menetyksiltä ja kärsimyksiltä, se 

antaa kuitenkin voimaa arkipäivän koettelemuksiin. lisäksi 
usko kasvattaa luottamusta hyvään Jumalaan ja henkilökoh-
taiseen suunnitelmaan elämäämme varten.

Terveessä yhteisössä voidaan avoimesti puhua kärsimykses-
tä ja koettelemuksista. Sinne saa tulla epäonnistuneena ilman, 
että tarvitsee pelätä yhteisön rangaistusta tai leimautumista 
epäonnistujaksi. Terveessä yhteisössä jokaista pyritään koh-
telemaan samanarvoisesti. Siellä ei aseta ihmisiä arvojär-
jestykseen sosiaalisen aseman, ihonvärin tai varallisuuden 
perusteella. Terveessä yhteisössä saa myös kysyä. Siellä saa 
epäillä. Vaikka terveessä yhteisössä pyritään opettamaan 

puhtaasti, siellä kannustetaan kuitenkin itse tutkimaan asi-
oita ja muodostamaan asioista oma näkemys eri lähteiden 
perusteella. Terveessä yhteisössä ei sallita henkistä eikä fyy-
sistä väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Terve yhteisö auttaa rakastamaan oikealla tavalla itseään ja 
lähimmäistä sekä kunnioittamaan lähimmäistä sellaisena kuin 
tämä on. Terveessä yhteisössä ei kilpailla näkyvyydestä, pai-
koista esiintymislavalla tai muissa vastuutehtävissä. Siellä on 
aito palvelun ja auttamisen halu. Terveen yhteisön kokoontu-
misesta lähtee hyvillä mielin pois ja sinne haluaa tulla uudes-
taan, koska kaipaa juuri tuota yhteyttä. 

Jyväskylän helluntaiseurakunta haluaa olla tämänkaltainen 
terve yhteisö ja kasvaa jäsentensä ja Jumalan avulla kohti 

parempaa tulevaisuutta. Terveen yhteisön ja seurakunnan 
muodostavat sen jäsenet. Olkaamme sen tähden aina rehel-
liset ja pyrkikäämme kunnioittamaan toisiamme rakkaudessa 
parhaamme mukaan.

Jyrki Palmi

Millainen on terve yhteisö?

Musiikkielämään monipuolisuutta  
ja uutta virtaa

Uusi musiikkitoiminnan johtaja haluaa musiikin palvelevan mahdollisimman 
hyvin koko seurakuntayhteisöä.
– Olen erittäin innoissani, että saan olla vaikuttamassa seurakuntamme 
toimintaan musiikkirintamalla, iloitsee Jyväskylän helluntaiseurakunnan 
musiikkitoiminnan johtajana syksyllä aloittanut Markus Saarela.

Saarelan lapsuudenkodissa 
etelä-Pohjanmaalla hengel-
linen musiikki oli olennainen 

osa koko perheen elämää: äiti johti 
vuosikaudet helluntaiseurakunnan 
kuoroa ja isä säesti harmonikalla 
lauluja. Markus aloitti pianonsoiton 
7-vuotiaana, ja pari vuotta myö-
hemmin toiseksi instrumentiksi tuli 
huilu. Vuonna 2005 hän tuli Jyväs-
kylään opiskelemaan. Musiikkipe-

dagogiksi Saarela valmistui 2010, ja 
pari vuotta myöhemmin plakkaris-
sa oli myös musiikin- ja luokanopet-
tajan tutkinto. 

Tällä hetkellä Markus Saarela 
työskentelee luokanopettajana ja 
opettaa paljon musiikkia. Markuk-
sen perheeseen kuuluu Jenni-vaimo 
ja kolme pientä lasta. 

Jyväskylän helluntaiseurakun-
nassa Saarela opittiin tuntemaan 

muutama vuosi sitten muun muassa 
taitavana Revoluutio-kuoron johta-
jana ja Joulun Sankari -musikaalin 
toteuttajana. Tällä hetkellä hän vetää 
tasokasta echoes of God -mieslaulu-
yhtyettä.

Jatkossa Saarela suunnittelee 
Jyväskylän helluntaiseurakunnan 
musiikkitoiminnan kokonaisuutta 
yhdessä musiikkivastuuta kanta-
vien kanssa. 

Tavoitteena koota  
musiikkiväkeä yhteen
Musiikkitoiminnan kehittämiseen 
Markus Saarelan avuksi on tänä syk-
synä perustettu 8-henkinen musiikki-
tiimi. 

– Tiimissä on eri sukupolven 
edustajia, jotta voisimme vaikuttaa 
mahdollisimman laajasti seurakun-
tamme musiikkielämään. ideoimme 
ja suunnittelemme yhdessä musiikit 
eri tilaisuuksiin, Saarela kertoo.

– Käymme parhaillaan keskuste-
lua siitä, miten voisimme kehittää 
musiikkitoimintaa niin, että se olisi 
mahdollisimman monipuolista eikä 
vain samojen ihmisten varassa. Py-
rimme myös löytämään uusia ihmi-
siä palvelemaan musiikissa. Tavoit-
teena onkin koota musiikkiväkeä 
yhteen.

Saarela sanoo iloitsevansa siitä, 
että seurakunnassa toimii kolme ak-
tiivista kuoroa ja soittokunta sekä 
useita pienryhmiä, yksinlaulajia, in-
strumenttien taitajia ja säestäjiä.

– On todella upeaa, että meillä on 
näinkin laaja kirjo eri musiikkiryh-
miä. Haluan kehittää musiikkitoi-
mintaa yhdessä tiimin kanssa siihen 
suuntaan, että musiikki olisi mahdol-
lisimman monipuolista ja kuulijays-
tävällistä. 

Saarelan mukaan seurakuntaan 
tarvitaan myös totutusta poik-
keavaa musisointia. esimerkiksi 
instrumentaalimusiikkia ja esittä-
vää musiikkia ei ole juurikaan kuultu 
seurakunnan tilaisuuksissa viime 
aikoina.

– Tämä vaatii meiltä kuulijoilta 
myös pientä asennemuutosta. Pi-
täisikö meidän opetella välillä vain 
kuuntelemaan musiikkia silmät 
kiinni jumalanpalveluksissa? Täl-
löin musiikki itsessään saisi kuljet-
taa meitä Jumalan kohtaamiseen, 
tuore musiikkitoiminnan johtaja 
visioi.

Hän muistuttaa, että myös rohkai-
sun ja kannustuksen saaminen on 
kaikille musiikkivastuuta kantaville 
tärkeää.

– On hyvä muistaa kiittää muusi-
koita, jotka palvelevat seurakunnan 
tilaisuuksissa. 

• leeVi laUNONeN

    

   
  

Pitäisikö 
meidän opetella 
välillä vain 
kuuntelemaan 
musiikkia silmät 
kiinni jumalan-
palveluksissa? 
Tällöin musiikki 
itsessään 
saisi kuljettaa 
meitä Jumalan 
kohtaamiseen.

Markus Saarela pyrkii huomioimaan vanhat ja nuoret   

Markus Saarela haluaa löytää kaikki seurakunnan keskellä olevat lahjat rikas-
tuttamaan seurakunnan musiikkielämää.
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”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen 
häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaako-
bista, ja valtikka kohoaa israelista. Se ruhjoo Moo-

abilta ohimot, päälaen kaikilta Seetin pojilta” 4. Ms 24:17

edellä luimme profetian, joka usein nousee esille kristittyjen jou-
lunvietossa. Bileam, Beorin poika, lausui nämä sanat, kun häntä 
pyydettiin kiroamaan israelin kansa. Hän ennusti israelin tulevan 
kuninkaan synnyn ja liitti siihen tähden, joka on tästä merkkinä.

Kyseisessä profetiassa on eräs puoli, joka on osa Jumalan maa-
ilmaa, mutta näyttäytyy meille joskus jopa ongelmana. Bileam 
lausui: ”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, 
en kuitenkaan läheltä.” 

Kuinka usein luemme Jumalan Sanasta lupauksia, jotka eivät silti 
näy elämässämme. Kuinka usein rukoilemme Jumalalta vastaus-
ta vedoten Hänen Sanaansa, mutta taivas on hiljaa. Näissä tilan-
teissa saattaa luottamuksemme Jumalaan horjua.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Jumalan valtakunta on jo nyt, 
vaikkei vielä näy. Jumalan lapsina meidän on hyvä ymmärtää, 
että kaikki hengen toiminta ei näy silmiemme edessä ja silti Ju-
mala toimii. Joskus Jumalan lupaukset odottavat oikeaa aikaa. 
Niin myös meidän elämässämme. 

Kristus-ennustus odotti vuosituhannet ennen kuin tähti nousi. 
Tärkeintä on kuitenkin, että lopulta tähti nousi ja Messias syntyi. 
Kristus vahvistakoon meitä niin, että ymmärtäisimme iloita jo 
nyt siitä mikä on edessä. Messiaan tähti on noussut ja voitto on 
lähellä.

Kenneth Karppinen

Minä näen,
en kuitenkaan nyt

Poimintoja vanhimmiston 
ja hallituksen päätöksistä
Kuultiin terveiset Oslon matkalta. 
Vanhimmistosta, pastoreista ja halli-
tuksesta kävi edustus tutustumassa 
Oslon Filadelfia-seurakunnan toteu-
tuneeseen rakennushankkeeseen.
Henri Leinonen aloitti lähetystoimi-
kunnan uutena jäsenenä.
Hyvä Sanoma ry on valmistellut 
vammaisia henkilöitä koskevan jul-
kilausuman. Vanhimmisto päätti 
allekirjoittaa julkilausuman. Siion-
temppelillä tehdään myös esteettö-
myystarkastus.
Syyskuussa seurakunnassa tehtiin 
työsuojelutarkastus. Tarkastuksessa 
ei tullut isoja huomautuksia.
Syksyn aikana seurakunnassa ovat 
olleet harjoittelijoina Adina Rötkö 

lapsityössä ja Zeeslan Sindhu kan-
sainvälisessä työssä. Te-keskuksen 
työkokeilussa ovat parhaillaan Ju-
hana Lalli ja Timi Hyppönen. Heidän 
työpanoksensa keskittyy pääasiassa 
nuorisotyöhön.
Hallitus on päättänyt tehdä huomau-
tuksen leirikeskuksen rantayleis-
kaavasta ja on anonut toiselle seura-
kunnan omistamalle tontille kahden 
loma-asunnon rakennuspaikkaa.
Vuoden 2015 budjettia laaditaan par-
haillaan.

• aRi KUiSMa

Lähettien jouluterveiset

Terveiset jatkuvat takasivulla!

Lämpöiset terveiset Kambodžasta! 

Syksy täällä on ollut vauhdikas ja arki 
on temmannut mukaansa. Koti on 
alkanut tuntua kodilta, kauppareit-
ti tutulta ja liikenne jopa soljuvalta. 
ensimmäinen vieraskin on saatu ma-
joittaa, kun Fidan toimistolta tultiin 
tutustumaan elämäämme täällä. elä-
män aloittaminen on ollut toisaalta 
helppoa laosin jälkeen ja toisaalta 
raskasta monien tapahtumien myötä. 
Olemme kuitenkin saaneet olla kii-

tollisella ja odottavalla mielellä sekä 
omistaa tämän syksyn ainoastaan 
asettumiseen ja uuden oppimiseen. 
Paljon mahtui syksyyn ja nyt odotam-
mekin rauhallisempaa joulunaikaa, 
jonka jälkeen voimme innolla aloittaa 
tulevan vuoden. 

levollista joulunaikaa teille kaikille!
Kotamäet

Hei ystävät!

Takana tiivis ja työntäyteinen syksy, 
edessä neljäs joulu espanjassa. lu-
men ja pakkasen odotus on vaihtunut 
napakan merituulen, kadunvarsilla 
kukkivien joulutähtien ja kauniiden 
jouluseimi-asetelmien odotukseen. 
Osa jouluperinteistämme on vaih-
tunut... enää ei ulkoilla jouluaattona 
lumitöitä tehden, vaan pomputellaan 
koripalloa lähipuistossa, piparkak-
kutaloa ei tehdä kuukautta aiemmin 
vaan juuri jouluksi (koska se ei kos-
teassa kodissa pysy montaa päivää 
koossa), jouluvaloja ei laiteta kuistille 
havunoksiin vaan murattiin. Perin-

teet vaihtuvat, mutta sanoma pysyy: 
Jeesus, Jumalan Poika, syntyi, että 
sinulla ja minulla olisi elämä. 

”Sukupolvissa kohtaamme Sinut, 
sinä suuri ja muuttumaton, olet kai-
kesta huolehtinut, yhä kätesi pääl-
lämme on. Hänen hennoilla hartioil-
lansa, lepää pahuus ja pimeys maan, 
kerran saapuva on kaikki kansa, Hä-
nen nimeään kumartamaan.”

Olkoon joulusi täynnä rauhaa ja iloa, 
uskoa ja luottamusta! Hyvää joulua, 
Feliz Navidad!
Mielikäiset

Jyväskylän helluntaiseurakunnan henkilökunta ja työharjoittelijat toivottavat kaikille seurakuntalaisille siunattua 
joulua ja hyvää uutta vuotta 2015. Kuvassa alh. vas. Armi Hintikka, Sirpa Arposuo, Jyrki Palmi ja Kenneth Karppinen.
Ylh. vas. Juhana Lalli, Sandesh Roberts, Hannamari Patronen, Timi Hyppönen ja Jani-Matti Korpela. Kuvasta puuttuu 
Pauli Vilkkilä.

Siunattua joulua!
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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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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

ajan- 
kohtaista

Jatkoa edelliseltä sivulta.

siiontemppeli

Pe 21.11. Rukousyö

La 29.11. Supermix  
klo 15–17.30 Muuramen  
kulttuurikeskuksessa ja  
klo 16–18.30 Tikan koululla

La 29.11. klo 10–14  
Kaiken maailman markkinat – 
tule tekemään hyvän mielen 
ostoksia lähetystyön hyväksi!

Su 30.11. klo 11 Jumalanpalve-
luksessa kaste, Kaiken maail-
man markkinat jatkuvat

Su 7.12. klo 11.30  
Jouluiset pyhäkoulut

Su 7.12. klo 15  
JICF Christmas Celebration                 

Su 14.12. klo 16  
Koko seurakunnan joulujuhla, 
klo 14.30 alkaen puuro ja kahvit

Su 21.12. klo 18  
Kauneimmat joululaulut

To 25.12. klo 11  
Christmas Celebration, nyyttärit

toivonkulma

Pe 28.11. klo 10–15  
Joulumyyjäiset

Su 7.12. klo 16  
Toivonkulman joulujuhla,  
klo 15 puuro ja kahvit

tulossa 2015

Ma–ti 5.–6.1.  
Loppiaistapaus: Miksi Jeesus?

Ke–su 7.–11.1. Rukousviikko
 −  Ke-pe klo 19 Pyhän Hengen 
ilta

 −  La 10.1. klo 18 ja su 11.1.  
klo 11 Tulimummot Siion-
temppelillä

 −  Su klo 16 Tulimummot  
Toivonkulmassa

Jouluinen tervehdys Kilimanjaron kupeesta!

Olemme saaneet iloita lyhyestä sa-
dekaudesta, jonka johdosta vesi on 
nyt riittänyt päivittäisiin tarpeisiin 
ja helpottanut arkea. Välillä koti-
ikäväkin on vaivannut, mutta onneksi 
olemme saaneet pitää vieraanamme 
rakkaita ystäviä Suomesta. iloinen 
asia on ollut myös kotiseurakunnan 
harjoittelijat Sauli ja Veera Rajala, 
joiden läsnäolo on ollut rohkaisevaa! 
Olemme halunneet olla mahdollisim-

man paljon mukana paikallisseura-
kuntien tukemisessa ja erityisesti 
pienten kasvavien seurakuntien roh-
kaisemisessa. Tällä hetkellä on aika 
tehdä päätöksiä työmme tulevaisuu-
den suunnasta, johon tarvitsemme 
paljon Jumalan viisautta. 

Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa! 
Mesiäislehdot

Jeesus on tie, totuus 
ja elämä!

Kiitos esirukouksistanne. Täällä 
rikkaiden ja köyhien välinen kuilu 
kasvaa. iloitsemme vapaudesta ju-
listaa evankeliumia. Seurakuntais-
tutuksen lastentilaisuuksissa käy 
säännöllisesti paljon lapsia. Olem-
me tutustuneet läheiseen romani-
yhdyskuntaan, jossa köyhyys kiusaa 
perheitä. yhteiskunta ei tule avuksi, 
mutta kiitämme Jumalaa ja teitä, 
että olette lähettäneet avustuksen.

Gezuar Krishtlindjen – iloista 
Kristuksen syntymää! Näin albani-
asta haluamme toivottaa teille rie-
mullista Jeesuksen syntymäjuhlaa.

Natrit

Jouluterveiset Unkarista!

Kiitos rukouksista, tervehdyksistä, 
villasukista, lastenvaatteista ja lä-
hettämistänne seurakuntalaisista. 
lähetitte hienon aktiotiimin, jonka 
kautta koimme rohkaisua. aktion 
kohokohtana järjestimme Kids’ ac-
tion -tapahtuman, joka avasi uusia 
mahdollisuuksia yhteistyölle juuta-
laisperheiden parissa. Myös työ holo-
kaust-vanhusten parissa on avannut 
ovia. Syksyn kuoromatkan jälkeen 
tiimiläisiämme Szabia ja Zolia on 

pyydetty opettamaan säännöllises-
ti juutalaiskeskuksessa vanhasta 
testamentista sekä juutalaisten ja 
kristittyjen yhteydestä. Kuulijoina 
on ollut myös Suomessa vierailleita 
kuorolaisia, jotka ovat kovasti kysel-
leet Messiaasta. Jumalan tiet ovat 
ihmeelliset!

Rukouksiinne sulkeutuen
Pursiaiset

Lämmin joulutervehdys Papualta!

Vietämme toisen jou-
lumme täällä kesäisis-
sä tunnelmissa. Joulu 
ei näy täällä ulkoises-
ti, mutta seurakun-
tien keskellä joulu 
luo mahdollisuuden 
yhdessäoloon, leirei-
hin ja tapahtumiin. 
Joulupäivänä mat-
kustamme perheenä 
laen kaupunkiin, vuo-
tuiseen maata kat-

tavaan nuorten tapahtumaan. Työ 
lasten, nuorten ja perheiden parissa 
etenee, mutta tarvetta opetukseen 
ja koulutukseen on jatkuvasti. Ko-
emme, että rukouksenne kantavat ja 
nostavat meitä perheenä arjen kes-
kellä. Kiitos teille tuestanne!

Jouluterveisin
Pyykköset

Hei  
kotiseurakuntalaiset!

Syksy on jo pitkällä, mutta täältä kä-
sin on vaikea kuvitella että Suomessa 
on paikoin lunta ja että joulukuu lä-
hestyy! Meillä syksy on ollut kiireinen 
ja täysi, mutta myös antoisa. Olem-
me todella kiitollisia liisausautosta, 
jonka saimme syyskuussa – elämä ja 
arki sujuvat nyt paremmin ja voimme 
kuskata lapsia kouluun ym. Viime päi-
vinä Jerusalemissa ja ympäri israelia 
on ollut useita terroristihyökkäyksiä, 
joissa monia israelilaisia on kuollut 
ja haavoittunut. Rukoilkaa että rauha 
asettuisi ennalleen! Täällä olemme 
isän kädessä edelleen!

esirukouksista kiittäen
Salokankaat


