
 

Peten terveiset 1.4.2020 

 
Tätä kirjoittaessa on kulunut jo reilut kaksi viikkoa edellisestä jumalan-

palveluksesta seurakunnassamme. En silloin uskonut, kuinka nopeasti 

Suomessakin otettaisiin käyttöön nykyiset rajoitukset. Luulin, että 

voimme vielä vähän aikaa jumalanpalveluksia jatkaa, ennen kuin korona-

virus epidemia saavuttaa maamme. Sunnuntai aamut ovat nyt oudon tun-

tuisia, kun ei voi tulla huolehtimaan äänentoistoa kokousta varten. Nyt 
voimme rukoilla ja noudattaa ohjeita ja näin osaltamme suojella ja var-

jella läheisiämme ja riskiryhmiin kuuluvia seurakuntalaisiamme. Rukoi-

lemme ja siunaamme yhdessä toisiamme näinä erikoisina aikoina. 

 

Olen huomannut, että monet ihmiset pelkäävät kovasti. Myös moni us-
kova saattaa pelätä. Saanko minä itse tai läheiseni koronan vaikean muo-

don. Suurin osa sairastuneista sairastaa taudin lievän version. On inhi-

millistä ja ihan normaalia pelätä. Terve pelko saa meidät varomaan tur-

hia riskejä elämässämme. Toivon kuitenkin, että me voisimme myös 

näinä aikoina säilyttää mielessämme ja sydämessämme Jeesuksen sanat, 
älkää pelätkö! Niin monissa kohdissa evankeliumeissa Jeesus kohdates-

saan opetuslapset sanoo tavalla tai toisella, älkää pelätkö. Uskon, että sa-

maa Hän haluaa sanoa meille tänäänkin. Vaikka elämäämme joskus tu-

leekin vaikeuksia ja inhimillisiä murheita, Jumala valvoo elämäämme 

koko ajan. Mitään ei tapahdu hänen tietämättään. Miksi meidän ei tar-

vitse pelätä? Koska nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan! Rohkaiskaa 
mielenne ja nostakaa päänne! Olkaa turvallisella mielellä!  

 

Toivottavasti monet löydätte seurakuntamme nettihartaudet kotisivuil-

lamme. Olkaa yhteydessä puhelimitse. Jos tuntuu yksinäiseltä, niin soita. 

Kokoonnutaan taas yhteen niin pian kuin se mahdollista on, teitä tulee jo 
ikävä! 

 

Rakkaudella, veljenne Petri 

 

P.s. Useat ovat meiltä kyselleet, miten voi toimittaa uhrin seurakuntaan, 
jos ei syystä tai toisesta pysty maksamaan nettipankin kautta. Voit soittaa 

ja kysyä asiasta Juhalta, Marjaanalta tai minulta. Keksitään yhdessä 

keino. 



Marjaanan terveiset 

 
Pidän kovasti Esterin kirjan kohdasta, missä Mordokai pyytää kertomaan 

Esterille viestin, että ”Kuka tietää, että olet päässyt kuninkaalliseen ar-

voon juuri tällaista aikaa varten.” (Ester 4:14b). Haaman oli päättänyt tu-

hota juutalaiset ja hän sai kuninkaan kirjoittamaan tappokäskyn. Ester 

oli avainasemassa kuningattarena ja hänellä oli suurempi mahdollisuus 

kuin kenelläkään muualla vaikuttaa, että tilanne muuttuisi. 
 

Me emme ole kuningattaria Suomessa, mutta Jumala on valinnut meidät 

elämään tätä historian vaihetta. Meillä on paikkamme ja suunnitelma Ju-

malalta juuri tätä aikaa varten. Me olemme niitä ihmisiä, jotka voivat vai-

kuttaa, että jotain hyvää tapahtuu vaikeiden aikojen keskellä. 
 

Olkoon meidän rukous siis joka päivä näin: Rakas taivaallinen Isä, näytä 

minulle, miten voin tänään palvella Sinua. 

 

Marjaana 
 

Tässä muutamia tiedotusasioita: 

 

Koska seurakunnassa ei tällä hetkellä pystytä keräämään uhria, toivoi-

simme, että voisit antaa tavanomaisen lahjasi suoraan seurakunnan ti-

lille. Tilinumero ja viite löytyvät takakannesta. 
 

Joka sunnuntai tulee seurakunnan nettisivuille ja Facebook-sivuille sun-

nuntain hartaus. Toistaiseksi emme tiedä, koska voimme aloittaa nor-

maalin toiminnan, mutta luultavasti koko kevät menee nyt näin. 

 
Mikäli tarvitset käytännön apua tai haluat keskustella tai rukoille yhdessä 

niin ole yhteydessä soittamalla tai viesteillä. Lisäksi on tärkeää, että jo-

kainen meistä ottaa yhteyttä toisiin ihmisiin, jotta voimme tukea toisi-

amme. 

 
Vuosikokous jouduttiin perumaan ja uusi kokous pidetään heti, kun se on 

mahdollista. Ilmoitus kokouksen uudesta päivämäärästä tulee kahta viik-

koa ennen sitä. 

YHTEYSTIEDOT 

 

Pastori 

Marjaana Rauma, p. 045 124 9418, karhulan.hsrk@kymp.net 

 

Vanhimmisto 

Petri Kumpunen, p. 041 455 2220, perhe.kumpunen@kymp.net 

Juha Turunen, p. 050 545 8263, ju.katur@gmail.com 

 

Evankelista 

Maarit Miettinen, p. 050 093 9911 

rukouspalvelu: mmietti@gmail.com 

 

Kids`Action Night 

Saara Kumpunen p. 045 678 8771 

 

Pyhäkoulu 

Tarja Turunen p. 050 340 2244 

 

Seurakunnan tilinumero: FI13 5172 8120 0223 91 

Viitenumerot: 

 Seurakuntatyö: 1232 

 Kirjamyynti: 1261 

 Lähetysmyyjäiset: 1274 

 

Kiinteistöprojektin tilinumero: FI23 5172 0220 1422 94 

 Viitenumero: 1245 

 

www.karhulanhelluntaisrk.fi 

www.facebook.com/Karhulanhelluntaiseurakunta 

www.kaarniementoimintakeskus.fi 

 

Pidä ajan tasalla yhteystietosi jäsenrekisterissä! 
 


