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PÄÄKIRJOITUS 

Hyvinkäällä oli jälleen tänä keväänä Ajassa liikkuu- tapahtu-
ma, jossa yhtenä luennoitsijana toimi Hyvinkään seurakun-
nan pastori Esa Kokko, joka piti luennon ensin Uudesta maa-
ilmanjärjestyksestä ja myöhemmin erittäin mielenkiintoisen 
esitelmän Torinon käärinliinasta. 
Ja seuraavana on Esa Kokon tervehdys aiheen tiimoilta:

Palmusunnuntain Vanhan testamentin 
tekstissä Jesajan kirjan 50. luvussa Her-
ramme puhuu Jesajan suulla tulevas-
ta kärsimisestään. On hämmästyttä-
vää mutta totta, miten kirjaimellisesti 
Jeesus puhuu pääsiäisen kärsimysties-
tään, tehtävästään, josta Hän ei väisty, 
vaikka joutuukin häväistyksi ja syyte-
tyksi sekä pahoinpidellyksi.

Jesaja ennustaa jopa senkin yksityis-
kohdan Torinon käärinliinan miehestä, 
että oikealta puolelta parrasta on revit-
ty pala pois! Onkin täysin musertava 
se joukko käärinliinan yksityiskohtia, 
jotka täsmäävät evankeliumien kerto-
muksen kanssa, että liinaa ei voi pitää 
minään muuna kuin Vapahtajamme 
hautausliinana.

Jeesus haastaa Jesajan suulla syyttäji-
ään tulemaan reilusti esiin ja osoitta-
maan Hänet syylliseksi syntiin tai rikok-
seen. Pilatuskin joutui tuskailemaan 
juutalaisille, ettei löydä miehestä syy-
tä. Ylipappien ja fariseusten syytökset 
olivat joko tekaistuja tai eivät osuneet 
maaliin. Mahtaakin – niin sanotusti – 
harmittaa ylipappi Kaifasta, kun hän 
joutuu näin jälkeen päin todistamaan 
Jeesuksen puolesta. 

Hänen luuarkkunsa löydettiin Je-
rusalemin arkeologisten kaivausten 
yhteydessä nimittäin hiljattain. Myös 
Jeesuksen veljen Jaakobin luut on löy-

detty. Jeesuksen hauta, nimittäin Gor-
donin puutarhahauta, on tyhjä kui-
tenkin. Jeesuksen luita ei voidakaan 
löytää, koska Hän on noussut kuolleis-
ta! 

Näin hiljan tv 7:lla dokumentin oikean 
Jeesuksen haudan etsijöistä ja näin ensi 
kertaa sisälle puutarhahautaan. Tut-
kijat näyttivät Joosef Arimatealaisen 
haudan sisäpuolen, kertoivat suuresta 
9 tonnin painoisesta ja halkaisijaltaan 
3,5 m suuruisesta pyöreästä kivestä ja 
näyttivät sinetin kiinnityksen kalliosei-
nämästä. Siinä olikin sitten ihmettele-
mistä. Nimittäin hauta oli rikkaan mie-
hen, joka oli valmistanut myös rouvalle 
leposijan. Sitten he kertoivat, että al-
kuperäistä 170 cm mittaiselle vainajal-
le varattua paikkaa oli jouduttu j a t -
k a m a a n. Näin, kuinka jalkapäätä
oli koverrettu lisää noin 10 cm. Käärin-
liinan mies on valokuvaaja Barrie Sch-
wortzin mukaan ollut juuri tuon 180 
cm pitkä! 

Niinpä Herramme on totisesti noussut 
ylös kuoltuaan puolestamme! 

Rauhaa kaikille.

Terveisin
Esa Kokko
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Piirijohtajan palsta

Shalom
ystävät!

Kevät on jo (toivottavasti) ehtinyt pitkäl-
le, kun saat tämän lehden käsiisi. Kir-
joitan tätä nimittäin Ylläksen lumisis-
sa maisemissa, missä olimme ryhmän 
kanssa maaliskuun lopulla. 
Itselläni tuo matka oli ensimmäinen 
Lapinmatka ja minua puhuttelivat 
suuresti valkoiset puhtaat hanget ja 
rauha, mikä ympärillämme olevassa 
luonnossa vallitsi. 
Mutta kevät koittaa ja maa herää 
taas horroksestaan uuteen kukois-
tukseen ja saamme jälleen todistaa, 
miten kuolleelta näyttävässä virkoaa 
uusi elämä. 

Jokainen kevät on voimallinen todistus 
Jumalan Sanan Voimasta. Jo luomises-
sa Jumala käytti Sanaansa tehdessään 
kaiken sen, minkä ympärillämme nä-
emme. Ja Jumala sanoi… ja tapahtui 
niin, kuin Jumala oli Sanallaan käske-
nyt tapahtua. 

Tuo luomisessa lausuttu Sana vai-
kuttaa edelleen maailmassa, niin että 
me saamme joka vuosi omin silmin 
nähdä, miten Jumalan Sana ylläpitää 
elämää ja synnyttää uutta elämää. 
Mutta sama tapahtuu myös ihmiselä-
mässä.  Matkallaan Jerusalemissa Jee-
sus kohtaa Betesdan lammikolla 38 
vuotta sairastaneen miehen, joka on 
maannut siellä odottaen, että hän lam-
mikon kuohahdettua, pääsisi siihen 
veteen tullakseen terveeksi. Jeesus tu-
lee siihen miehen vierelle ja esittää täl-
le kysymyksen ”tahdotko tulla terveek-
si”. Miehen koko elämä oli varmasti 
ollut siitä rankimmasta päästä. Hän ei 
ollut voinut tehdä työtä, toimeentu-
lo oli erittäin vaikeaa, koko elämä oli 
täynnä rajoitteita ja esteitä. Raamattu 
ei kerro, oliko miehellä perhettä, mut-

ta jos oli, koko perhe varmasti sai kär-
siä miehen sairauden tähden. 

Nyt Jeesus seisoo miehen vierellä 
kysyen, tahtooko mies tulla terveeksi. 
Mies ei suinkaan katso Jeesukseen vas-
tatessaan, vaan edelleen ainoa asia, 
mikä täyttää miehen mielen, on tuo 
lammikko, jonne hänen olisi välttämät-
tä päästävä. Ja mies lausuu Jeesukselle 
”Herra, minulla ei ole ketään, joka vei-
si minut lammikkoon, kun vesi on kuo-
hutettu; ja kun minä olen menemässä, 
astuu toinen sinne ennen minua.” 

Miten hyvin tämä kuvastaa niitä mo-
nia tilanteita, joissa me itse elämämme 
aikana olemme. Rakentaessani aikoi-
naan Raamattuluentoa tästä luvusta 
hämmästyin suuresti löytäessäni itseni 
tuon lammikon ääreltä. Olen aikoina-
ni viettänyt varsin rikkinäistä elämää, 
jossa alkoholi oli määräävänä osana. 
Lopulta se johti siihen, että eräänä 
päivänä olin juonut kaiken, työpai-
kan, perheen, asunnon. Ja kun viimeis-
tä kertaa painoin silloisen työpaikan 
oven selkäni takana kiinni, sain kokea, 
mitä tarkoittaa kävely tyhjän päällä. 

Olin muutama vuosi aikaisemmin 
rukoillut Jumalalta, että Hän muuttaisi 
elämäni, koska en enää jaksanut enkä 
halunnut elää siinä tilanteessa missä 
olin. Ja Jumala vastasi. Jumala aloitti 
vastauksensa antamalla minun menet-
tää aivan kaiken. Jokainen pala, mistä 
silloinen elämäni koostui, otettiin pois, 
kunnes jäljelle ei jäänyt yhtikäs mitään 
ja huomasin olevani keskellä syvää la-
maa alkoholistina, yksin, työttömänä, 
vailla minkäänlaista toivoa. 

Jumala oli johdattanut minut oman 
Betesdan lammikkoni äärelle ja asetti 
minut siihen. Mutta Hän ei hylännyt 
minua sinne, vaan jäi itse siihen vie-
relle odottamaan kysyen samoin kuin 
tuolta mieheltä ”haluatko tulla ter-
veeksi”? Jumala kohteli minua aivan 
samoin kuin tuota 38 vuotiasta sairas-
tanutta miestä. Jeesus seisoo miehen 
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vierellä ja kysyy tältä haluaako tämä 
tulla terveeksi? Mies ei kuitenkaan kat-
so Jeesukseen, vaan ainoa, minkä hän 
näkee on tuo lammikko, johon hänen 
olisi välttämättä päästävä voidakseen 
tulla terveeksi. 
Itselläni oli aivan samanlainen ajatus. 
Se tosin ei kohdistunut mihinkään tiet-
tyyn paikkaan, josta parannus olisi tul-
lut, vaan se oma lammikko oli se, mitä 
elämästä sillä hetkellä tuntui puuttu-
van. Oma ajatus kohdistui vain siihen, 
että jotain tapahtuisi, että saisi töitä, 
saisi rahaa, voisi tuntea itsensä ihmi-
seksi jälleen. Ja kuitenkin se syvin on-
gelma oli jotain aivan muuta. 

Se ongelma oli minussa, minun 
omassa sisimmässäni. Ja tähän syvällä 
sisimmässä olevaan ongelmaan Jumala 
halusi tarttua, koska se muutos lähtisi 
sisältäpäin ja ainoastaan Jumala yksin 
voisi tuoda sinne sisimpään jotain sel-
laista, mikä aikaansaisi tämän muutok-
sen.  
Miten moni on tänä päivänä samanlai-
sessa tilanteessa ja miten moni katse-
lee tänäänkin väärään suuntaan. Me 
luonnostamme kiinnitämme huomi-
omme siihen, mitä meiltä juuri kulloi-
sellakin hetkellä puuttuu. Ja jokaisen 
vierellä, myös sinun, seisoo tälläkin 
hetkellä Herra Jeesus Kristus ojentaen 
kättään, jotta sinä tarttuisit siihen, kat-
soisit Häneen joka tahtoo sinua auttaa 
ja vain odottaa sitä, että sinä antaisit 
siihen luvan. Jeesus tuo sinun elämää-
si sen, mitä sieltä todellisesti puuttuu. 
Hän tuo Levon, Hän tuo Rauhan, Hän 
antaa sinulle Iankaikkisen Elämän. 

Me kohtaamme Raamatussa Rakas-
tavan Jumalan, joka on Rakkaudessaan 
antanut meille Sanansa, Pyhän Raama-
tun, jossa me voimme kohdata Hänet, 
oppia tuntemaan Hänet ja Hänen Py-
hän Tahtonsa. Raamatussa me saam-
me kohdata Herran Jeesuksen, Jumalan 
Ainoan Pojan, oppia tietämään, mik-

si Hän tuli maailmaan. Hän tuli maa-
ilmaan pelastamaan jokaisen syntisen 
ihmisen kuolemasta synteihinsä. Hän 
tuli lunastamaan jokaisen syntisen ih-
misen vapaaksi Iankaikkisen Kadotuk-
sen tuomiosta. Hän tuli sovittamaan 
synnin. Hän tuli pelastamaan sinut. 
Sinun tähtesi Hän syntyi ihmiseksi, eli 
täydellisen synnittömän ihmiselämän. 
Hän osoitti Rakkautensa sinua kohtaan 
kärsimällä kaiken häväistyksen, anta-
malla oman henkensä sinun tähtesi 
Golgatan keskimmäisellä Ristillä, että 
sinä saisit elää. 

Ja kun me otamme tämän sanoman 
vastaan, eli uskomme sen, meissä ta-
pahtuu tällöin ihme. Meidän luonnol-
linen, kuollut sisimpämme puhkeaa 
eloon. Meissä syntyy uusi elämä. Elä-
mä, joka saa ravintonsa Jumalan Sa-
nasta. Jumalan Sana antaa meille Jee-
suksen tähden syntien Anteeksiannon. 
Ja niinkuin vastasatanut lumi peittää 
alleen kaiken mikä on kuollut, meidän 
yllemme puetaan Herran Jeesuksen 
Kristuksen Vanhurskaus kuin valkoi-
nen vaate, joka peittää meidän syn-
timme ja vikamme. Tämän Vanhurs-
kauden suojassa Jumala näkee meissä 
Oman Poikansa Täydellisyyden ja tä-
män Vanhurskauden suojassa meillä 
on pääsy kotiin Jumalan luokse, kotiin 
Iankaikkiseen Elämään. 
Näillä sanoilla tahdon toivottaa teille 
kaikille oikein Siunattua kevättä ja Siu-
nattua kesää.

Nähdään Turussa 
Kansanlähetyspäivillä

Siunaavin terveisin
JARI



Uudenmaan Kansanlähetyksen toimisto 
on avoinna keskiviikkoisin klo 10 - 14.
(HUOM! Toimisto suljettu 15.6. - 9.8.).  

Osoite: Kirvesmiehentie 4A, 04200 KERAVA. 
Toimistoasioissa yhteys Jari Araneva p. 044- 975 1565
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Kesä tulee kovaa vauhtia, ja nuoriso-
työssä hommat sujuvat mallikkaasti! 
Kevään mittaan Pointti-illat Sipoossa 
ja Järvenpäässä ovat jatkuneet tuttuun 
tapaan, Donkkis-kerho Järvenpäässä 
pyörii loistavasti ja Donkkis Big Night 
-iltoja on ollut kolmella eri paikkakun-
nalla!

Minulla oli ilo ja kunnia olla mukana 
Kansanlähetysopiston musiikkiteat-
terilinjan pääsiäisnäytelmässä, jossa 
sain vaatimattomasti Jeesuksen roolin. 
Kiersimme kouluja Sipoossa, minkä li-
säksi esiinnyimme Hyvinkäällä, Terva-
koskella ja Ryttylässä nuorten pääsi-
äistapahtuma Quiet Actionissa. Olin 
muutenkin mukana tapahtumassa ve-
täjänä ja muusikkona.

Huhtikuun lopulla sain työni tueksi 
Kansanlähetysopistolta neljän nuoren 
opiskelijan tiimin, jonka kanssa teim-
me vanhainkotivierailuja ja järjestim-
me nuorisotyön normaalia viikkotoi-

mintaa. Oli huikeaa nähdä, kuinka 
opiskelijat saivat olla mukana Jumalan 
valtakunnan työssä antaen omat lah-
jansa ja kykynsä käyttöön yhteiseksi 
hyödyksi.

Katseet ovat jo kovasti tulevassa ke-
sässä, jolloin tulen olemaan vetäjänä 
yhdellä riparilla sekä Life-taideleirillä 
Ryttylässä. Rukoukseni on, että tulevan 
kesän riparilaiset saisivat ennen kaik-
kea juurtua Kristukseen ja oppia tunte-
maan Jumalaa.

Keväisin elämäni ”soundtrackina” soi 
virren 572 sanat:

”Taas Herra, askeleissasi maa uhkuu 
muhevuutta. Ajallaan annat sateesi, 
saa pellot voimaa uutta. Näin, Herra, 
vuoden kaunistat ja työmme siunaat, 
vahvistat, suot nousta kultaviljan.”

Siunausta ja varjelusta tulevaan kesään 
toivottaen,

Aarni Seppälä

Nuorisotyöntekijä

Aarni Seppälän 
tervehdys

Uudenmaan Kansanlähetyksen toimisto 
on avoinna keskiviikkoisin klo 10 - 14.
(HUOM! Toimisto suljettu 15.6. - 9.8.).  

Osoite: Kirvesmiehentie 4A, 04200 KERAVA. 
Toimistoasioissa yhteys Jari Araneva p. 044- 975 1565



Työntekijöiden kesälomat
Piirijohtaja Jari Araneva on lomalla 

6. - 25.7. (vapaalla 15.6. - 2.7., sekä 27.7. - 9.8.) 
                 

Nuorisotyöntekijä Aarni Seppälä on lomalla 
11. - 28.6.
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Vetoomus talkooavusta
UUSIA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖITÄ TARVITAAN

Samalla, kun kiertelet katselemassa löytyisikö jotain ostettavaa, katsele myös 
sillä silmällä, josko voisit joskus työskennellä Patinassa talkoolaisena.

Voisitko ajatella uhraavasi ajastasi vaikka 4 tuntia viikossa, kahdessa viikossa 
tai kuukaudessa. Löytyisikö Sinulle sopivaa aikaa ja tehtävää tässä palvelu-

työssä, tai tiedätkö jonkun, joka on eläkkeellä, työttömänä tms. ja kaipaisi it-
selleen jotain tekemistä. Meitä on iloinen joukko, tervetuloa mukaan. 

Kiitos kiinnostuksestasi!

TERVETULOA PATINAAN OSTAMAAN JA MYYMÄÄN 
LÄHTYSHENGESSÄ

Lähetyskirppis PATINA

Tikkurilan keskusta, Tikkurilantie 44
Silkin talo, P. 09 851 3430

Avoinna ma - pe 10 - 17.30, la 10 - 15

Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia tavaralahjoituksia.
Lahjoittamalla ja ostamalla tuet Hyväntekeväisyys ja Lähetystyötä 

Kansanlähetyksen kautta. Tuemme mm. Inkerin kirkon työtä Venäjällä 
yhdessä Tikkurilan seurakunnan kanssa.

Tuemme myös Israel- työtä Virossa.

ESIRUKOUSPALSTA 

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella 
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil.4:6
	 •	 Rukoillaan	kaikkien	piirimme	tilaisuuksien	puolesta
	 •	 Rukoillaan	Kirppis	Patinan	toiminnan	puolesta;
  Rukoillaan, että Herra antaisi uusia vastuunkantajia kirpputorille
	 •	 Rukoillaan	kaikkien	piirimme	toiminnassa	mukana	olevien	puolesta
	 •	 Rukoillaan,	että	Herra	herättäisi	uusia	vastuunkantajia	piirin	toimintaan
	 •	 Rukoillaan	kaikkien	lähettiemme	puolesta
	 •	 Rukoillaan	Israelin	puolesta
	 •	 Rukoillaan	oman	maanosamme	turvallisuuden	puolesta	olemassa	olevien	
  kriisien keskellä.
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H E L L U N T A I J U H L A T
J Ä R V E N P Ä Ä N   S R K - K E S K U K S E S S A

A L K A E N
J E R U S A L E M I S T A!

 

La.23.5. 
klo 19.00
		 •	Raamattuluento

   Haudan pimeydestä Ylösnousemuksen Kirkkauteen, 
   Jari Araneva
   Musiikki, Merja Araneva
 
Su.24.5. 

klo 10.00 
		 •	Jumalanpalvelus

   Järvenpään kirkko 
   Saarna, Lauri Palmu

klo 11.30 
  LÄHETYSSOPPA SEURAKUNTAKESKUKSESSA

klo 12.30 
		 •	Raamattuluento

   Lähetys Vanhassa Testamentissa, Lauri Palmu

klo 13.30
		 •	Raamattuluento

   Lähetys Uudessa Testamentissa, Lauri Palmu
 
  HELLUNTAIN  JUHLAKAHVIT
 
klo 15.00 
		 •	Lähetysjuhla

   ”Menkää ja tehkää... 
   Palmun Lähettiperhe, Ulpu Leino, Jari Araneva
   Musiikki, Merja Araneva.
 

Järvenpään seurakunta | Uudenmaan Kansanlähetys
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Järvenpää
Järvenpään kansanlähetyspiiri kokoontuu keväällä 2015 maanantaisin 
klo 18.00 Kirkonkulman kokoushuoneessa 2 (3. krs) 
seuraavasti: 
Piiri kokoontuu raamattupiirinä 25.5. ja lähetyspiirinä 11.05.

La-Su 23. - 24.5. Järvenpään seurakuntakeskus Helluntaijuhla (ks.ilmoitus)

Kerava

Toimistolla Kirvesmiehentie 4 A
Raamattupiiri parittomien viikkojen maanantaina 
alkaen klo 18.00 Arto Teppo

Lapinjärvi

Raamattu- ja Lähetyspiiri 
kokoontuu kerran kuukaudessa klo 12.30. 
Piiristä ilmoitetaan srk-tiedoissa.

Lohja

Sanan äärellä- illat Lohjan srk-keskuksessa Klo 18.30
7.5.
11. - 13.6. Lohjan Kesäpäivät Mäntynummen srk-keskuksessa (ks. ilmoitus)

Loviisa

Sanan äärellä-illat klo 18.00 Loviisan srk-keskus
 6.5., 20.5.

Myrskylä

Seurat seurakuntakeskuksessa klo 18.00
3.6., 19.8.

Mäntsälä

Sanan äärellä- Illat klo 19.00 seurakuntakeskuksen alakerrassa
28.5.

Toimintaa piirissä kevät ja kesä 2015
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Toimintaa piirissä kevät ja kesä 2015

Nurmijärvi
Su 9.8. 
  klo 15.00 
  Kesäinen iltapäivä Pappilan puutarhassa. 
  Sanaa, yhteislaulua, lauluesitys ym. mukavaa yhdessäoloa. 
  
  Mukana Jari Araneva, sekä Nurmijärven vastuuryhmäläisiä.

Raamattupiiri kokoontuu. 
  4.5., 18.5., 1.6., 15.6. Röykän Toimelassa 
  klo 18.30–20.00 Timo Gummerus

Pukkila

Raamattuluennot Pappilassa 
  Klo 15.00
  17.5.

Sipoo

Seuroja 
  klo 18.00
  19.5. Veikko ja Marjatta Halmeella, Neulastie 7.

Tuusula

Päiväraamattupiiri kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina 
  klo 13.00 
  Tuusulan kirkkotuvalla, 
  os. Kirkkotie 34. 
  Marjatta Liukola p. 040- 706 3738

To 14.5. 
  Kansanlähetyksen Kirkkopyhä Jokela, Palmut

Vihti

Su 10.5. Klo 18.00 Ilosanoman ilta Vihdin srk- keskus. 
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KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
TURUSSA

3.-5.7.2015
Kansanlähetyspäivillä 3.-5.7.2015 Turun Messukeskuksessa
teemana on armo. “Tahdomme päivien aikana ihmetel-
lä, mitä armo on - sitä, miten Jumala tuhlaa yksisuuntaista 
rakkauttaan meihin yhä uudestaan. Miten armo vapauttaa 
syyllisyydestä ja suorittamisesta - synnyttää täysin uutta elä-
mää”, avaa päivien johtaja Mika Falk tapahtuman teemaa.

”Ehkä me jossain määrin olemme hukanneet, mitä Jeesuk-
sen sovitustyö merkitsee. Korinttolaiskirjeessä Paavali pu-
huu siitä, että Jumalan armo on hänen voimansa. Kun voim-
me sisäistää yhä syvemmin, mistä kristinuskossa on kyse, se 
vapauttaa meidät omasta yrittämisestä ja antaa ilon”, pohtii 
toinen päivien johtajista, pastori Pyry Winter. 

Kansanlähetyspäivien lauantain ohjelma on rakennettu non-
stop-tyyppisesti. Raamattuopetusta, haastatteluja, ylistystä 
ja rukousta on tarjolla koko ajan. Näin vierailla on mahdol-
lisuus valita, mihin osallistuu. Uutta on myös lauantai-illan 
kello 18.00 debatti, jonka aiheena on armon tunteva yhteis-
kunta. Mukana keskustelemassa on joukko suomen eturivin 
vaikuttajia.   

Kansanlähetyspäivillä on perinteisesti huomioitu kaikenikäi-
set tulijat. Niin myös tänä vuonna. Niin pienemmille lapsille 
kuin junioreille on tarjolla ohjelmaa koko viikonlopulle. 

Tervetuloa kesäisen kauniiseen Turkuun
viettämään yhteistä juhlaa. 

Näemme siellä.
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LOHJAN KESÄPÄIVÄT 
11.-13.6.2015

”SYDÄMILLE KIRJOITETTU”
Mäntynummen srk- keskuksessa, Mäntynummentie 17.

To 11.6. klo 18.00 
   Raamattuluento Herraan turvaavan hyvä osa (Ps 2)
                       

  klo 19.15 
   Raamattuluento Kalliolle nostettu (Ps 40)

Pe 12.6.  klo 18.00 
   Raamattuluento Langenneen rukous (Ps 51)
  klo 19.15
  Raamattuluento 
   Lähellä Jumalaa olevan onni (Ps 71)

La 13.6. klo 18.00 
  Raamattuluento Pyhiinvaeltajan rukous (Ps 84)
  klo 19.15 
  Raamattuluento Arvokas ihminen (Ps 139)

Luennot pitää Arto Hukari.
Illoissa mukana myös Jari Araneva, srk:n edustaja

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Lohjan seurakunta

KESÄINEN ILTAPÄIVÄ 
PAPPILAN PUUTARHASSA
Nurmijärven kirkonkylän Pappilassa, Pappilantie 1.

Sunnuntaina 9.8.2015 klo 15.00 alkaen.

Sanaa, yhteislaulua, lauluesitys ym. mukavaa yhdessäoloa. 

Mukana Jari Araneva, sekä Nurmijärven vastuuryhmäläisiä.

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Nurmijärven seurakunta
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TURKIN MATKA PERUUTETTU

Aikaisemmissa Ystäväkirjeissä mainostamamme Turkin matka syksyllä 
2015 on vähäisen kysynnän vuoksi jouduttu peruuttamaan. 
Pahoittelen suuresti tästä koituvaa pettymystä matkalle jo 

ilmoittautuneille, mutta emme mahtaneet tälle tilanteelle mitään.

Siunattua kesänodotusta toivottaen
Jari

MATKA ISRAELIIN

Uudenmaan Kansanlähetys järjestää keväällä 2016 matkan Israeliin. 

Lähtö on 3.4.2016 ja paluu viikkoa myöhemmin 10.4.2016. 

Kohteinamme ovat Tiberias ja Jerusalem; 
kohtaamme Raamatun sanomaa niissä paikoissa, 

joissa Raamatun tapahtumat ovat oikeasti tapahtuneet. 

Matkanjohtajina toimivat 
Jari ja Merja Araneva, sekä kaikille tuttu Eero Ahonen. 

Tarkempi mainos matkaohjelmineen julkaistaan seuraavassa 
Ystäväkirjeessä syyskuussa, mutta jos kiinnostuit, 

voit ilmoittautua jo nyt joko 
Jarille p. 044- 975 1565 tai Eerolle p. 040- 528 7238.
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	 	 •	Säännöllisesti	Suuressa	mukana	•
Evankeliumin ja rakkauden tarve maailmassa on suuri. 

Me uskovat tiedämme siihen parhaan mahdollisen lääkkeen. 
Se on Kristuksen sisäinen tunteminen ja Jumalan omaksi tuleminen.
Tule mukaan evankeliumin työhön ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

 NÄIN RYHDYT KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero alla olevista vaihtoehdoista
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus
TAI
•	 Pankkisi	asiakaspalvelussa	ilmoita	seuraavat	asiat:
•	 Haluat	tehdä	toistuvan	maksun	tai	suorituksen
•	 Oma	tilinumero,	jolta	haluat	maksun	veloitettavan
•	 Tilinumero,	jolle	maksu	suoritetaan	alla	olevasta	lomakkeesta
•	 Viitenumero	alla	olevista	vaihtoehdoista
•	 Maksuväli	kuukausittain
•	 Euromäärä

Keräyslupa: Poliisihallitus nro POL-2014–13961
Viitenumeroita käyttämällä säästät rahaa lähetykselle. Kiitos!

HUOM! UUDET VIITENUMEROT

IBAN SWIFT_BIG 
FI 488 000 150 148 2203 DABAFIHH

 KOHDE Viitenumerot

Saaja Palmu Lauri ja Asako 22703
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Lehtinen Mika ja Tania 22059
Kirvesmiehentie 4 A Koskinen Pekka ja Kaarina 21704
04200 KERAVA Yoshihiro Kooriki 73202
 Aitamäki Markus ja Mari 20064
  Rendic Rene ja Pia 23388
  Muu lähetystyö 29007
Maksaja Piirin työ 4161
  Juniori- ja nuorisotyö 16049
  Jäsenmaksut 62307
 Kirjamyynti ym.  49003

 Viitenumero

Tililtä Eräpäivä Euroa



Piirijohtaja, Jari Araneva
Vyyhtitie 26
01260 VANTAA
Puh. 044 975 1565
jari.araneva@sekl.fi

Nuorisosihteeri, Aarni Seppälä
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Kirvesmiehentie 4 A
04200 KERAVA
Puh.044 550 3304
aarni.seppala@sekl.fi

Puheenjohtaja, Esa Kivikangas
Metsämiehenkatu1
05830 HYVINKÄÄ
Puh. 040 745 2120

Ulpu Leino
Aittomäentie 96, 04530 OHKOLA
Puh. 050 527 9127
ulpul@hotmail.com

Lähetyskirppis PATINA
Tikkurilantie 44, Silkin talo
Puh. 09 851 3430

Patinan myymälävastaava
Jari Araneva
Puh. 044 975 1565
jari.araneva@sekl.fi

Ystäväkirjeen taittaja 
Ari Pesonen
ari.pesonen@ltoy.pp.fi
Puh. 0400 527 917

Kotisivujen ylläpitäjä 
Mikko Saari
saarimj@hotmail.com

Lähettien tiedot toimistolta


