
TIMOTEUKSEN KIRJE
Timoteuksen luteri laisen seurakunnan rukous-  ja  t iedotuskirje .

Pidä tal lessa,  Timoteus,  se  mikä on uskot tu hal tuusi .  (1 .Tim.  6:20)
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”Sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee
useimpien rakkaus. Mutta, joka vahvana pysyy loppuun
asti, se pelastuu.” (Matteus 24: 12-13)
Jeesus edellä varoittaa opetuslapsiaan lopunajan kavalasta
eksytyksestä.  Elämme aikaa, jolloin liberaaliseksi
demokraattisuudeksi nimetty ajatussuunta lyö läpi
yhteiskunnan kaikki osa-alueet ja vaikutuskanavat
puoluepolitiikasta kulttuuritoimintaan, opetukseen ja
työelämään asti. Näennäisesti hyvältä kuulostavat arvot,
kuten suvaitsevaisuus ja tasa-arvo, onkin valjastettu
palvelemaan kristillisten perusarvojen musertamiseksi.  
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Totalitaristisissa maissa on iät ajat määritelty ja
kontrolloitu, mitä ihminen saa ajatella ja puhua.
Aikamme ideologia on pehmennetty versio
tästä, sen vuoksi se on todella eksyttävää.

Uuden vapaan ajattelun ja suvaitsuvaisuuden
päähyökkäyksen kohteena ovat perhe ja lapset.
Käsitys ydinperheestä on täysin muuttumassa ja
vastustajat vaiennetaan. Valtava ulkoinen paine
ajaa kristittyjäkin mukautumaan ajan hengen
mukaan, jottei joutuisi silmätikuksi tai
leimatuksi kireäpipoiseksi fossiiliksi. Suurin
vaara on lapsilla ja nuorilla, jotka joutuvat jopa
koulun uusien opetussuunnitelmien kautta
saamaan opetusta, joka on jumalatonta vastoin
pyhän Raamatun sanaa. Miten he, miten me
kestämme uskossa?

Apostolien teoissa kirjoitetaan alkuseura-
kunnasta: ”Ja he pysyivät apostolien ope-
tuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa.” Näin he
tekivät, koska kristittyjä vainottiin Jeesuksen
nimen tähden ja eksyttävät henget pyrkivät
sisälle Herran seurakuntaan. Ollaankohan kristi-
kunnassa siirtymässä päin alkuseurakunnan
aikoja, koska sanan mukaan eläminen ja sanasta
puhuminen muuttuvat jatkuvasti radi-
kaalimmaksi maailman silmissä, kuinkahan
lähellä onkaan todelliset vainot?

Vainot välttää mukautumalla ajan hengen
mukaan tai tekemällä kompromisseja uskon-
asioissa vallitsevan maailman hengellisyyden
kanssa. Paavali varoittaa tällaisesta muistut-
taessaan, miten kävi hänen työtoverilleen
Deemaalle, joka etsi omaa mukavuuttaan ja
vältti kärsimystä, joka oli ja on kristittyjen
osana maailmassa. Paavali kirjoittaa ”Tähän
nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti
minut Deemas.”(2.Tim.4:10)

Meistäkin tulee kovin helposti deemaslaisia,
jollemme ota mallia alkuseurakuntalaisista,
jotka elivät sanasta. Korona-aikakin on annettu
meille koetukseksi, niin papeille kuin
maallikoillekin, miten pysymme yhdessä
sanassa ja leivän murtamisessa. Älkäämme
antako ajan hengen lannistaa meitä näissäkään
asioissa. Jos pelkää tartuntoja, LHPK:n
YouTube -palvelukset ja oman seurakunnan
lyhennetyt messut ovat helposti saavutettavissa
joka sunnuntai ja pastorit tulevat mielellään
myös koteihin jakamaan ehtoollista. Lapsille on
sunnuntaisin nettipyhäkoulu, johon toivottavasti
enenevästi tullaan osallistumaan, jotta perheen
pienimmätkään eivät jää opetuksesta osatto-
miksi.

Profeetta Elia oli Iisebelin kirkkoa paossa
Horebin vuorella, missä Jumalan sana hänelle
ilmestyi. Hänen ei tarvinnut pelätä
hirmumyrskyjä, ei maanjäristystä ei tulen-
lieskoja, Herra ilmestyi tuulen hiljaisessa
hyminässä. Meidänkään ei tarvitse kavahtaa
elämäämme ravistelevia myrskyisiä aikoja,
elämämme perustusten järkkymistä eikä
kadotuksen pelottavaa tulta. Pyhän Hengen
viesti Kristuksen sovituksesta omalla kohdal-
lamme kuiskataan hiljaa suoraan sydämeemme
sanan lupauksena: ”Minä olen teidän
kanssanne joka päivä, maailman loppuun
asti” ja edelleen ”sinä olet minun eikä
kukaan ryöstä sinua minun käsistäni”. 

Vain Jumalan lupauksen sana voi tyynnyttää
huolestuneet mielemme yhä pimenevässä
ajassamme. Pysykäämme seurakunnan
yhteydessä, apostolisen opetuksen ja leivän
murtamisen yhteydessä, sekä rukouksessa, niin
kestämme kaikki ajan koettelemukset, sillä ei
mikään mahti maailmassa voi erottaa meitä
Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa
Kristuksessa. IP



 
 
 
 
 

Talousvastaava
Juho Pylvänäinen

TALOUSKATSAUS Vuonna 2020 seurakuntamme tulos oli positiivinen ensimmäistä
kertaa sitten vuoden 2013. Tulot olivat 63811,90 euroa ja menot
57909,87 euroa. Viime vuoden tulos oli näin ollen 5902,03 euroa
ylijäämäinen. Suurin selittävä tekijä positiiviselle tulokselle oli
tulojen kasvu edellisvuodesta. Verrattuna vuoteen 2019
seurakunnan tulot nousivat 6823,36 euroa. Koronan aiheuttamien
menojen vähenemisellä oli huomattavasti pienempi vaikutus, sillä
verrattuna vuoteen 2019 menot pienenivät ainoastaan 1274,07
euroa. Seurakuntamme ei ole koskaan aiemmin tehnyt näin hyvää
tulosta. Suuret kiitokset Taivaan Isälle ja teille, että koronasta
huolimatta tuitte seurakuntaa poikkeuksellisen vuoden aikana.

Vuoden 2021 alussa tulomme ovat viime vuoteen verrattuna pienentyneet, mutta menomme ovat
samanaikaisesti kasvaneet. Tammi-maaliskuussa seurakuntamme sai tuloja yhteensä 15055,26 euroa,
menojen ollessa 15513,19 euroa. Huhtikuuhun mennessä olemme 457,93 euroa jäljessä
tavoittelemaamme nollatulosta. Luku voi vaikuttaa suurelta, mutta viikkoa kohti tämä on ainoastaan
noin 35 euroa. Tämä ero ei ole suuren suuri ja osoittaa sen, miten pienelläkin lahjoituksella on
merkitystä seurakuntamme talouteen.

Siunausta kevääseenne toivottaen
Juho Pylvänäinen

TILIKANNATUS

Saaja: Suomen Luther-säätiö 
Tili: FI59 1023 3000 2354 52 
Viite: 6363 
Lisätietoa Lähetyshiippakunnan
taloudenpidosta ja kannatuksesta:
www.lhpk.fi/kannatus

RAHANKERÄYSLUPA:
Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2020/1666
Myöntämisajankohta: 23.12.2020
Myönnetty aloituspäivä:01.01.2021, voimassa toistaiseksi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista
luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta
aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden
palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön,
vanhus- ja nuorisotyöhön, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen,
stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden
painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemien lähetyskohteiden
tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa tapahtuvan opetus- ja
julistustyön matka- ja materiaalikulut.
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Koonnut pastori 
Mika Tervakangas

TIEDOTTEITA
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ALTTARITALUPROJEKTI

Viime syksynä saimme seurakunnalle muutaman sadan
euron lahjoituksen alttaritaulun hankintaa varten.
Kokosimme työryhmän pohtimaan, miten ja millaisen
alttaritaulun voisimme hankkia. Kevään pohdinnoissa
taulun taiteilijaksi valikoitui seurakuntalaisemme Maiju
Oja. Taulussa, joka on nyt suunnitteluvaiheessa, tulee
olemaan Hyvä Paimen -teema. Mikäli Luoja suo ja elämme,
voisimme ottaa taulun käyttöön syksyllä 2021. Kirkkotaide
on tärkeä osa jumalanpalvelusta, josta emme vuokratiloissa
ole päässeet nauttimaan juurikaan. Siksikin meneillään
oleva projekti on ollut hyvin tervetullut. Yllä oleva kuva on
Sikstuksen kappelista. 

PIISPAN VIERAILU

Maaliskuussa seurakuntaneu-
voston kokouksessa otimme
yhteyttä Lähetyshiippakun-
nan tulevaan piispaan,
Juhana Pohjolaan. Sovimme,
että piispanvierailu ja piis-
panmessu järjestetään
sunnuntaina 19. syyskuuta
2021, jos Luoja suo. Muusta
mahdollisesta toiminnasta
piispanvierailuun liittyen
tiedotetaan syksyllä.  

LYHYET MESSUT

Poikkeusaikana olemme ko-
koontuneet lyhennettyihin mes-
suihin 6-10 hengen porukalla,
jotka ovat olleet järjestykseltään
25 ja 45 minuutin mittaisia.
Niitä on järjestetty sunnuntaisin
3-8 kpl ja pääsääntöisesti
messut ovat olleet aina täynnä
ilmoittatuneita. Rukoilkaamme,
että pian voisimme kokoontua
kirkolle messuun seurakunnan
koko porukalla. 
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LASTENSIVU



Haastatellut Jukka Kemppainen

SEITSEMÄN KUUKAUTTA
YLÄJÄRVEN RANNALLA

Kari ja Mari-Anna Alenius ovat Timoteuksen
veteraaneja. He ovat olleet mukana Timoteus-
yhteisössä ja -seurakunnassa alkumetreistä asti.
Heille on tärkeää jumalanpalvelus ja seurakunta,
jossa selkeästi tukeudutaan Raamattuun. 

Haastattelin Karia ja Mari-Annaa heidän
matkastaan Kanadaan. Matka alkoi syyskuun
alussa 2019. Kun he saapuivat Thunder Bayn
kaupunkiin, siellä oli hellesää (+28 C).
Kaupunki on Lake Superiorin pohjoisrannalla,
lähellä USA:ta. Järvellä on myös
suomenkielinen nimi - Yläjärvi. Suomalaisesta
näkökulmasta järvi on kuin meri. Olipa yllätys
oppia, että se on maailman runsasvetisin järvi,
jossa on kymmenen prosenttia maailman
makeasta vedestä.

Kari opetti Thunder Bayn yliopistossa Suomen,
Pohjoismaiden ja Baltian historiaa 1800- ja
1900- luvuilta. Kaupungissa yli 10% väestöstä
on suomalaista alkuperää. Osa opiskelijoista ei
juuri tiennyt  Pohjoismaiden tai Suomen
historiasta. Paikallinen suomalaisten perustama
Finnish Canadian säätiö halusi tukea
opiskelijoiden suomen kielen ja kulttuurin
opettamista. Säätiö valitsi Karin vierailevan
professorin pestiin yhdeksi lukuvuodeksi
syyskuusta huhtikuuhun. Mari-Annan
määräaikainen työ Oulussa päättyi juuri
sopivasti, kun Kanadaan piti lähteä. Häntä olisi
kiinnostanut opettaa opiskelijoille suomen
kielen alkeita, mutta työlupaa ei saatu ajoissa.
Mari-Annalla kuitenkin riitti tekemistä
erilaisissa pikkuprojekteissa ja vapaa-
ehtoistyössä. Karin työtehtäviin kuului myös
yhteydenpito paikallisiin suomalaisiin
yhdistyksiin. Monesti hän piti yhdistyksissä
historiaan liittyviä esitelmiä englanniksi, koska
ainoastaan vanhempi sukupolvi ymmärsi
suomea. 

6

T O U K O K U U  2 0 2 1 O U L U

K u v a  o n  o t e t t u
K a k a b e k a  F a l l s  -
p u t o u k s i l l a .

Paikallinen suomalainen, luterilainen seurakunta
oli Mari-Annalle kiinnostavin asia. Seurakunnassa
oli suomenkielinen jumalanpalvelus ja
suomalainen pappi. Seurakunta oli hyvin
aktiivinen. Iso joukko 60-90 vuotiaita
seurakuntalaisia järjesti myyjäisiä ja leipoi
suomalaisia ruokia. Pastorin palkan ja
kirkkorakennuksen menot seurakunta maksoi
kolehtien ja myyjäisten kautta. Mari-Anna oli
useita kertoja mukana leipomassa satoja
karjalanpiirakoita. Koko seurakunta osallistui
messujen järjestämiseen. Vapaaehtoisia eri
tehtäviin tuntui olevan enemmän kuin tarpeeksi.
Mari-Annasta oli mukava olla mukana
seurakunnan kuorossa. Seurakunnan kautta
Aleniukset tutustuivat helposti
suomalaisyhteisöön. 



Välissä oli pieniä kyliä kuten Suomi, Upsala ja
Porcupine (suomeksi Piikkisika). Erämaiden
läheisyyden vuoksi yliopistolla oli välillä
varoituksia “Kampusalueella on nähty karhu.
Älkää menkö kovin lähelle!”. Hirviä, kauriita ja
mustakarhuja riitti ihan riesaksi asti.
Käytännössä Kanada on tyhjä maa.

Päällimmäisenä Karilla ja Mari-Annalla on
jäänyt mieleen ihmisten ystävällisyys ja
kohteliaisuus.Thunder Bayssä työkulttuuri oli
rauhallinen ja leppoisa. Terveydenhuolto ja
yhteiskunnan palvelut toimivat.
Seurakuntalaiset ottivat Aleniukset
ystävällisesti vastaan ja seurakunta toimi
aktiivisesti. Seitsemän kuukautta oli virkistävä,
kauan odotettu tauko arkisesta aherruksesta. Jos
Herra suo, Kari ja Mari-Anna haluavat lähteä
käymään uudestaan Thunder Bayssä -
“neljännessä kotikaupungissa”. 
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Thunder Bayssa asuu eniten Kanadan
alkuperäiskansoja eli intiaaneja. Aleniukset
muistelivat lämmöllä vuokraemäntäänsä, joka
oli puoliksi intiaani. Lähellä kaupunkia oli
intiaani-reservaatti, jossa monet kävivät
tankkaamassa edullisempaa bensaa. Thunder
Bayssä tuuli kovasti ja kylmästi Itämeren
kokoiselta järveltä, ja talvella lunta satoi paljon.
Aleniukset helpottivat vuokraemännän elämää
huolehtimalla omakotitalon lumitöistä.
Lähiseudulla oli upeat hiihtomaastot. “Niitä
minä kyllä ikävöin” huokasi Mari-Anna. Kari ja
Mari-Anna kävivät testaamassa vuoden 1995
MM-kisaladut Lappe -nimisessä hiihto-
keskuksessa eli Lapissa. Yllättävän monesti
laduilta kaikui suomenkielistä puhetta. 

Kanada on pistemäisesti asutettu. Thunder
Baystä lähimpään naapurikaupunkiin Winni-
pegiin oli 600 kilometriä. Eli erämaata riittää. JK

JUMALANPALVELUS ELÄMÄKSI,
SEURAKUNTA KODIKSI !

Messu(t) joka sunnuntai
9:30 alkaen (normaalisti 10:30)

Tuulimyllynkatu 18 

Muuta seurakunnan elämää:
Monenlaista toimintaa, esim. naisten piiri,
katekismusillat, koululaisten- ja nuorten-
toiminta, etäpyhäkoulu, aviopuolisoillat jne.
Parhaiten seurakunnan elämästä pysyy
kärryillä liittymällä seurakunnan sähköposti-
listalle. Ota tässä tapauksessa yhteys
pastoriin. Koronaepidemian vuoksi tapah-
tumiin ja toimintoihin voi tulla muutoksia.
Näitä voit seurata kotisivulta:

www.lhpk.fi/oulu
www.luterilainen.net
www.facebook.com/ 

timoteuksenseurakunta

 

Pastorit: 
Mika Tervakangas 040 551 2485

mika.tervakangas@lhpk.fi 
 

Ilkka Pöyry 050 437 3060
ilkka.poyry@lhpk.fi 

 
Janne Koskela 050 366 7747

janne.koskela@lhpk.fi 
 

Timoteuksen luterilainen seurakunta on yksi
Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan
jumalanpalvelusseurakunnista. Kutsunamme on
julistaa Kristuksen sovintoveren evankeliumia
syntien anteeksiantamuksesta sekä synnyttää ja
tukea Pyhään Raamattuun perustuvaa luterilaista
jumalanpalveluselämää maassamme. 


