
Olet lämpimästi tervetullut tapahtumiin ja tilaisuuksiin 
Joensuun adventtikirkkoon, Tikkamäentie 8 (ellei toisin mainita): 

tarkista www.joensuu.adventist.fi 
 
ti 21.6. 18.30  Seurakuntakokous, asialistalla tulevaisuuden tilaratkaisut  
            sekä seurakuntayhteys muutoksen keskellä 
sa 25.6. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, J. Saajanen/ V. Silventoinen 
sa 2.7. Rukous- ja paastosapatti 
 10.00  Raamattutunti ’Jumalanpalvelus 1Moos.’, Petri Palviainen 
 11.00  Jumalanpalvelus ja Herran ehtoollinen, Erwan Le Floch 
 14.00 -> Mertalammen leirikesien muistelot Mertalammella. 

           Mukaan omat eväät, uimavälineet (sauna epäkunnossa),  
           muistoja kuvin ja sanoin, illalla rannalla iltanuotio 

sa 9.7. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, J.Saajanen /Ari Pappinen  
 
KESÄLEIRI  Säynelammella to 14.-su 16.7.: 
Rentoa yhdessäoloa, kalastelua, saunomista, iltanuotioita. Sinulla on jotain 
annettavaa – tule ja jaa muiden kanssa! Ruokailujen järjestämiseksi 
ilmoittautuminen ma 11.7. mennessä p.0500 572140/ Kirsti Stolt-Pappinen 
sa 16.7. EI jum.palvelusta Joensuussa. Kokoonnumme Säynelammella 

(ort.srk:n leiritila Polvijärventien varressa). Lähtö kirkolta klo 10.15, 
Säynelampi klo 11.00 jum.palv &raam.tunti, J. Pappinen/ J. Saajanen 

 
sa 23.7. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, Kari Konola/ Aki Villa   
            lahja oman seurakunnan tarpeisiin 
sa 30.7. Ei jum.palvelusta Joensuussa. Vierailemme Liperin Siikasalmella:  
 10.00  Jumalanpalvelus, Kai Arasola / Kalervo Aromäki   
sa 6.8. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, Kokemuksia / Michael Pajunen 
sa 13.8. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, Anna Kondra/ Petri Palviainen 
            lahja oman seurakunnan tarpeisiin 
sa 20.8. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, Anna Kondra/ Michael Pajunen 
sa 27.8. 10.00  Jumalanpalvelus & raam.tunti, Kaarina Villa 
sa 3.9. 10.00  Jumalanpalvelus ’Kohottakaa riemuhuuto Herralle! – 

           musiikkisaarna; klo 11.00 raamattutunti, Juhani Saajanen 
 
pe-sa 9.-10.9. YHDESSÄ  PERILLE, LaNu –jaosto vierailee Joensuussa 
pe 9.9. 18.00  nuorisoilta ,  sa 10.9. 10.00  Jumalanpalvelus ja raamattutunti  
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” - Minun silmäni ovat nähneet  

sinun pelastuksesi, jonka olet  

kaikille kansoille valmistanut:   

valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, 

joka loistaa kansallesi Israelille…  

Simeon sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi 

rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.” 
                   Luukas 2:30-32,29 



ELÄMÄN  KOETUKSIEN  KESKELLÄ 
 

Hän tiesi surun syvyyden sekä elämän kovuuden. Seitsemän 
onnellisen avioliittovuoden jälkeen hän oli ollut leski jo monta vuosikymmentä. 
Vuodet eivät kuitenkaan olleet muuttanut häntä katkeraksi, sillä Raamattu 
mainitsee, että Hanna ylisti Jumalaa nähdessään Jeesus-vauvan Jerusalemin 
temppelissä (Luuk.2:38). 

Suru tai pettymys voi viedä meitä kahteen eri suuntaan: se voi tehdä 
meistä kovan, katkeran, Jumalaa vastaan kapinoivan. Tai suru voi tehdä meistä 
ystävällisemmän, pehmeämmän ja myötäelävämmän. Suru voi ryöstää meiltä 
uskon tai se voi juurruttaa uskomme vielä syvempään. Suunta riippuu siitä, mitä 
ajattelemme Jumalasta. Jos näemme Jumalan tyrannina,  kartamme häntä. Jos 
taas näemme Jumalan Isänä, tiedämme, että Isän käsi ei koskaan tuota 
tarpeetonta kyyneltä lapsensa silmään. 

 Vaikka Hanna olikin jo 84 –
vuotias, hän ei  ollut lakannut toivomasta. 
Ihmisen ikä ei korreloidu toivon määrään. 
Kovat elämäntilanteet voivat hävittää toivon 
niin nuoren kuin vanhemmankin elämästä. 
Toisaalta kovat elämänkokemukset voivat 
kirkastaa toivon entistä vahvempaan 
liekkiin. Suunta määräytyy siitä, mitä 
ajattelemme Jumalasta. Jos Jumala on 
meille kaukainen ja elämämme 
ulkopuolella, voimme ajautua vastoinkäy-
misten keskellä jopa epätoivoon. Mutta jos 
Jumala on läheisesti liittyneenä 
elämäämme ja tiedämme Hänen kätensä 

ohjaavan elämäämme, silloin voimme myös olla varmoja, että paras on 
edessäpäin – toivo elää. Silloin ikävuodetkaan eivät voi tappaa toivoamme. 

Miten Hanna saattoi toimia toivonsa innoittamana ja ylistää 
Jumalaa kovaäänisesti kaikenlaisten elämänkoetusten jälkeenkin? 

1.) Hanna ei ollut missään elämänsä vaiheessa jättänyt sivummalle 
Jumalan palvelemista. 84-vuotiaana hän vietti kaikki päivänsä Jumalan 
huoneessa - Jumalan kansan keskellä. (Hän olisi varmasti saapunut 
jumalanpalvelukseen joka sapatti kohtaamaan Jumalaa yhdessä Jumalan lasten 
kanssa ☺! ) Luukas kirjoittaa: ”Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan 
palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen.” (Luuk.2:37).  

2.) Hanna ei koskaan lakannut 
rukoilemasta. Seurakunnan yhteinen 
jumalanpalvelus on tärkeää, mutta 
yksityinen jumalanpalvelus on yhtä tärkeää. 
Joku on sanonut: ”se, joka rukoilee ensin 
yksin, rukoilee parhaiten muiden kanssa.” 
Seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus 
rikastuu kirkkoon kokoontuneiden elävästä, henkilökohtaisesta jumalasuhteesta 
ja rukouselämästä. Samoin henkilökohtainen rukouselämä saa tukea ja ravintoa 
yhteisestä jumalanpalveluksesta ja yhteydestä muiden Jumalan lasten kanssa.  

Vuosikymmenien koettelemukset, surut ja vaikeudet eivät saaneet 
Hannaa katkeraksi eikä hänen toivoaan haalistumaan. Sen sijaan pettymykset, 
vastoinkäymiset ja tuska tekivät hänestä sydämellisemmän ja hänen toivostaan 
horjumattoman. Tuo oli seurausta vuosikymmenien päivittäisestä rukousyhtey-
destä Voiman Lähteeseen niin yksityiselämässä kuin seurakunnan keskelläkin.  

Elämämme voi olla todistus Jumalan voimasta aivan kuten Hannan 
elämä todistaa Jumalan voimasta. Mihin suuntaan elämän vastoinkäymiset ja 
surut vievät sinua, minua, meitä?  

Rakkaat siskot ja veljet, vaalikaamme yhteyttä Jumalaan, niin 
yksityisesti kuin seurakunnan keskellä! Seurakuntaperhe on Jumalan ajatus 
meitä ja hyvinvointiamme varten. Apostolinen seurakunta ymmärsi tämän. 
”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät 
keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat… Joka päivä he 
uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja 
aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.”  (Apt.2:42,46)  

Joensuun seurakuntaperhettä lämmöllä ajatellen ja rukoussillalla teitä 
kaikkia muistaen,  Kaarina 

 
”Juuri sillä hetkellä (kun Simeon siunasi Jeesus-lasta, Mariaa ja 

Joosefia) Hanna tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, 
jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.” (Luuk.2:38)  

 
Yhteystietoja:       www.adventtikirkko.fi/joensuu 
pastori Kaarina Villa      825 005,  050- 3277 300   kaarina@adventtikirkko.fi    
      (vuosilomalla 8.-17.7. ja 1.-25.8.; Kallioniemessä 18.-3.7.) 
vanhin Kari Konola                        0440- 761 405   kari.konola@hotmail.com 
jk siht. Hannu Piiroinen                 044-279 4971   hannuapiiroinen@hotmail.com 
jäsenrek.siht. Ilmari Malinen        050- 412 2975   ilmarimalinen@suomi24.fi 
Nuoret Jarno Oksanen                 040- 844 6737   jarno.oksanen@dnainternet.net 


