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KIRKKONEUVOSTON TERVEHDYS
Vuosi 2022 on monelle Perthin suomalaiselle alkanut iloisissa merkeissä rajojen vihdoin
avauduttua 3.3.2022. Rajojen avautuminen tarkoittaa monelle meistä perheen ja
ystävien jälleennäkemistä sekä palaamista normaalimpaan elämään. Rajojen
avaaminen ja Omikron muutoksen jyllääminen Perthissä tuo monille myös uusia huolia
terveydestä sekä tulevaisuudesta. Yhdessä noudattamalla säännöksiä voimme
kuitenkin jatkaa kirkon toimintaa turvallisesti. Nettisivuiltamme näet ajankohtaisen
tilanteen ja mahdolliset tapahtumien peruutukset jos koronatilanne sen vaatii.
Pastori Vainikka ei vielä pääse Perthiin säännösten takia. Arvioimme tilannetta
loppuvuodesta uudelleen. Pastori Vainikan paastonajan hartaus on viestin lopussa.
Perthin Suomi-kirkko toimii laajalti lahjoitusten avulla. Jotta voimme taata kirkon
toiminnan myös vuonna 2022, pyytäisimme lahjoituksia kirkon toiminnan tukemiseksi.
Etsimme erityisesti arpajaisvoittoja esim. uusia lahjatavaroita, suomalaisia tavaroita
tuotteita ja lahjakortteja. Lisäksi pyytäisimme Finncrisp näkkileipä ja hapankorppu
paketteja, käsisaippuaa, vessapaperia, serviettejä, long life full cream kestomaitoa sekä
kahvia kirkon kahvitilaisuuksia ja Suomi-kauppaa varten. Lahjoituksia voi tuoda kirkon
sekä Suomi-koulun tapahtuminen yhteydessä.
Muistathan, että mikäli olet sairaana (kurkkukipu, nuha, yskä tai kuume) tai ollut
kontaktissa COVID-19:ta sairastavan henkilön kanssa tai palannut alueelta missä
COVID-19- infektioita esiintyy, sinun tulee pysyä kotona. Kirkolla on käytössä
käsidesit, kyltit ja ylimääräiset siivousrutiinit sekä osanottajalistat ja seuraamme
tilannetta jatkuvasti.

Siunausta toivottaen ,

Kirkkoneuvosto

MAALISKUU

KESÄKUU JATKUU…

La 5.3 klo 12 Lauantaipiiri

Su 19.6 klo 12 Juhannusjuhlat
Tule mukaan juhlimaan keskikesän juhlaa!
Paistetaan grillimakkaraa ja tarjolla on peruna- ja vihersalaattia sekä jälkiruokaa
kahvien kera hintaan $15/ aikuinen ja $10/
lapsi (mukaan voi tuoda muutakin grillattavaa). Järjestämme lisäksi arpajaiset ja
mölkkyä, tikanheitttoa ja muuta kivaa.

La 12.3 klo 10 Kirkkoneuvoston vuosikokous
Tervetuloa vuosikokoukseen! Uudet jäsenet
ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan.
Tässä kokouksessa valitaan uusi neuvosto
seuraavalle vuodelle.
La 12.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 25.6 klo 14-15.30 Suomi-koulun retki
Fred Jacoby puistoon

La 26.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu
HEINÄKUU
HUHTIKUU
La 2.7 klo 12 Lauantaipiiri
La 2.4 klo 12 Lauantaipiiri
La 23.7 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 30.4 klo 14-15.30 Suomi-koulu
ELOKUU
TOUKOKUU
La 6.8 klo 12 Lauantaipiiri
La 7.5 Kirpputori klo 8-13
Tervetuloa ostoksille Suomi-kirkon kirppikselle! Myynnissä lasten ja aikuisten vaatteita,
kodintarvikkeita, astioita, tauluja, DVD:itä, kirjoja ym. Otamme myös vastaan lahjoituksia
kirppikselle.Varaathan mukaan käteistä.

La 6.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 20.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu
SYYSKUU

La 7.5 klo 12 Lauantaipiiri

La 3.9 klo 12 Lauantaipiiri

La 14.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 3.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 28.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 17.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu

KESÄKUU

LOKAKUU

La 4.6 klo 12 Lauantaipiiri

La 1.10 klo 12 Lauantaipiiri

La 11.6 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 15.10 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 29.10 klo 14-15.30 Suomi-koulu

KIRKKOVUODEN PYHIÄ
27.3.2022

Marian Ilmestyspäivä

15.4.2022

Pitkäperjantai

17.4.2022

Pääsiäspäivä

5.6.2022

Helluntai

31.7.2022

Kirskastussunnuntai

2.10.2022

Mikkelin päivä

MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ
Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä. Marian
saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus.
Monien Vanhan testamentin henkilöiden tavoin Maria asettuu kokonaan Jumalan
käytettäväksi. Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä olen
Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”
PITKÄPERJANTAI
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut meidän edestämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty. Siksi tämä on suuri päivä kristikunnassa. Pitkäperjantain raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapahtumia ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen
kuolemaan. Kello 15 voidaan viettää Jeesuksen kuolinhetken muistoa (ks. Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki Jumalanpalvelusten kirjassa). Pitkäperjantain iltajumalanpalvelus taas on perinteisesti omistettu Jeesuksen hautaamiselle, jolla Jumala on pyhittänyt meidänkin hautamme lepokammioksi.
PÄÄSIÄSPÄIVÄ
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä
seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka
ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus
vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.

EDESSÄ VALOA
Heimo Suonsivu
Vuoden vaihtuessa ihmisillä on usein
pyrkimys jollain tavoin hahmottaa, mitä uusi
vuosi tuo tullessaan. Viime vuodet olemme
joutuneet elämään aivan uudenlaisessa
epävarmuudessa. Elämme jälleen
monestakin syystä aikaa, jossa tulevaisuuden
muotoutumisesta ei juurikaan voi sanoa
mitään varmaa tai tarkkaa.
Muistan alle kouluikäisenä lapsena käyneeni
ensimmäisen kerran Tuomiokirkossamme.
Kaupunkireissun yhteydessä äitini ja veljeni kanssa pistäydyimme kirkkaasta
kesäpäivästä sisään vähän hämärältä näyttävään kirkkosaliin ja katselimme sen rikasta
kuvitusta.
Muistan yhä lapsen mielessä nähneeni lehterikaiteen köynnöksenkantajat isoina
poikina. Tuosta hetkestä asti kirkon kuvat ovat puhutelleet minua, ja olen usein vuosien
varrella asettunut vuoropuheluun niiden kanssa.
Olen monesti istunut niin tyhjässä kuin täydessäkin kirkossa. Joskus paikkani on ollut
penkeissä saarnastuolia vastapäätä olevan lehterin alla, missä katse kiinnittyy
köynnöstä kantaviin poikiin. Useimmiten paikkani on nyt löytynyt takaa keskikäytävän
varrelta. Sieltä katse kiinnittyy Magnus Enckellin Ylösnousemus-freskon ihmisiin, heidän
vaellukseensa kohti kirkkautta.
Joitakin vuosia sitten penkissä istuessani huomasin ajattelevani, että näen freskossa
myös kuvauksen siitä, miten elämä ihmistä kulkunsa aikana aina välillä heittelee, uhkaa
ja suistaa pimeyteenkin. Jostain tulee kuitenkin voima nousta ylös, ojentaa
kangistuneita jäseniään, liittyä taas toisten seuraan ja kulkea kohti päämääräänsä.
Psalmirunoilija sanoo sen näin: ”Herra, sinä pelastit minut tuonelasta. Hautaan
vaipuvien joukosta sinä toit minut takaisin elämään.” (Ps. 30:4).
Penkissä istuva ei näe sitä, mitä kirkkautta kohti kulkevat ylösnousseet jo näkevät.
Taiteilija on kuvannut heidän edessään avautuvaa valoa heidän kasvoillaan ja
vaatteissaan. Minulle tämä kertoo siitä, että vaikka en voisi nähdä Jumalan toimimista
maailmassa tai elämässäni, niin voin ehkä salatulla tavalla kokea hänen läsnäoloaan ja
sen tuomaa voimaa.
Ajattelen kuvan puhuvan myös selviytymisen strategiasta. Erillisyydessä ja
yksinäisyydessä näyttää helposti pimeältä ja synkältä. Yhdessä toisten kanssa
vaeltaessa vahvistuu luottamus siihen, että edessä on valoa, jota kohti on turvallista
kulkea.
Lähde: siltalehti.fi

Kristus kiusausten voittaja
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli
paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä.
Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika,
niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei
ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”
Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin
harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas.
Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet
loukkaa jalkaasi kiveen.’” Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa
Herraa, Jumalaasi.’”
Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki
valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut
eteeni ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On
kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’”
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka
palvelivat häntä (Matt. 4:1+11).
Entinen Australian pääministeri kerran sanoi, että ‘elämän ei ole tarkoitettu olevan
helppoa.’ Jumala ei liioin sanassaan lupaa helppoa elämää. Jumalan suunnitelmiin
meidän ihmisten suhteen usein tuntuukin kuuluvan kokemuksia vastuksista ja
koettelemuksista.
Lukukappaleemme tuttu teksti aloittaa kristillisessä kalenterissa paastonajan.
Paastonaika on 40 päivää pitkä jakso, mikä johtaa meitä Kristuksen kärsimykseen
ristillä. Tässä ensimmäisessä paastonajan tekstissä perehdymme Jeesuksen
kiusauksiin erämaassa. Oli nälän kiusaus, eli hankkia ihmeen avulla itselleen leipää. Oli
Jumalan koettelemisen kiusaus, eli hypätä korkealta muurilta alas, ja oli vallan kiusaus,
siis saada maailman loisto sielunvihollista kumartamalla.
Miten Jeesus sitten selvitti tilanteen? Matteus kirjoittaa, että niiden 40 päivän, siis lähes
kuuden viikon jälkeen, Jeesukselle tuli nälkä.
Näin inhimillisesti ajatellen, olisi luullut, että hän olisi ensin antanut enkelien palvella, ja
sanonut sieluviholliselle, ‘että minä syön nyt, palataan sitten asiaan.’ Kuitenkin hän
vastailee kaikessa rauhassa saatanan kieroihin kysymyksiin ja vielä aina Jumalan
pyhällä Sanalla. Sitten hän vain toteaa saatanalle: ’mene pois!’ Sitten vasta enkelit
tulevat palvelemaan häntä.

Mutta, mitä alkanut paastonaika sinulle ja minulle merkitsee? Fyysisessä paastossa on
niin monta mieltä kuin miestäkin, naisista puhumattakaan. Haluaisin kuitenkin raottaa
raamatunaikaista näkemystä paastosta, verrattuna meidän hyvinvointiyhteiskuntaan.
Palestiinassa, Jeesuksen aikana oli voimassa eri arvot meihin nähden. Toisinsanoen,
jos kartottaisimme yhden ainoan, kaiken arvokkaimman asian sikäläisessä
yhteiskunnassa, se olisi ollut ruoka. Kuitenkin täällä meillä Australiassa ruoka ei ole
kaikista keskeisin asia ihmisellä. Minkä takia? Koska jokainen meistä ajattelee, että
tapahtui sitten mitä tahansa, meidän ainoa ongelma ruuan kanssa pysyisi se tosiasia,
että nauttisimme liiasta ruuasta.
Kysymys paastonajassa on siis ennemminkin tekemistä luopumisen kanssa. Mikä on
sinulle ja minulle tärkeää? Luovutaan siitä toistaiseksi, että muistaisimme elämän
tärkeimmän asian, siis sen, että Kristus Jeesus on kaiken elämän Herra.
Jesajan kirjan 58 luku on varsinainen paastoepistola. Alussa pistetään matalaksi
fariseusten paastorituaalit ja sitten tulee malli: ‘Toisenlaista paastoa minä odotan: että
vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat
kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun
hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi’ (Jes. 58:6-8).
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Kun vapautat itsesi turhanpäiväisistä, niin sinulle jää aikaa
sydämen nöyrään asenteeseen Jumalan kohtaamisessa, ja hänen tahtonsa
etsimisessä. Lisäksi Jumalan mielenmukainen paasto aikaansaa parannuksentekoa
itsekeskeisyydestä ja omavanhurskaudesta, kun huomaamme, että kykymme ja
taitomme pelastaa itsemme tai muut on mahdotonta. SE lisää lähimmäistemme
rakastamista ja huomioonottamista sanoin ja teoin. Itse asiassa tämä johtaa meidät
Suurimman käskyn eteen: 'Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.' Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi' (Mark. 12:30-31).
Jokapäiväisessä elämässä tämän käskyn toteuttaminen on kuitenkin ’kiven alla,’ mutta
onneksi meillä on apunamme Jeesus Kristus, kiusausten voittaja. Ei me, vaan
ainoastaan Kristus! Ihmiset eivät itse voi pelastaa itseään. Siihen tarvitaan taivaallinen
voima, joka tulee meihin ulkopuolelta.
Siis tänäkin paastonaikana kehotan sinua katsomaan Kristukseen Jeesukseen. Kun
huomaat heikkoutesi ja omat puutteesi muista, että on vain yksi, joka voi heikkoja
auttaa; Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Ian Vainikka

SUOMI- KOULU 2022
ORAVAT Suomea kindy- 2.luokkalaisille + nuoremmille vanhemman kanssa opiskellen, leikkien
ja askarrellen.
KARHUT Suomen kielen perusopintoja 3. luokkalaisille ja sitä vanhemmille
ILVEKSET Jatko-opetusta 3. luokkalaisille ja sitä vanhemmille, joilla on hyvät suomen kielen
perustaidot
AIKUISET Joustavaa pienryhmäopetusta, joka sopii eri tasoisille suomen osaajille

SEURAKUNTAVIESTI
Seurakuntaviesti toimitetaan kahdesti vuodessa postitse. Näet ajankohtaiset tapahtumat myös
nettisivuiltamme reaaliajassa.
Mikäli haluat sähköisen uutiskirjeen, voit liittyä sähköpostilistalle jättämällä sähköpostisi kirkon
aulassa olevaan laatikkoon, lähettää sähköpostin osoitteeseen info@suomikirkkoperth.com tai
rekisteröidä sähköpostisi osoitteessa https://tinyurl.com/suomiperth
Jos haluat vastaanottaa seurakuntaviestin jatkossakin postitse kotiin, voimme toimittaa
viestin hintaan $10 / vuosi, joka kattaa kulut.
Maksun voi suorittaa kirkon pankkitilille tai käteisellä kirkon tapahtumien yhteydessä Suomikaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church (Commonwealth Bank)
BSB: 066134
Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK22 SUKUNIMESI

YHTEYSTIEDOT
Perthin Suomalainen Kirkko
30 Nicol Road, Parkwood WA 6147
Postiosoite│ Postal Address
PO BOX 47 Parkwood WA 6147
www.suomikirkkoperth.com

Kirkkovaltuusto ⎸Church Council

Puheenjohtaja Riina Holopainen
Email: info@suomikirkkoperth.com
Puhelin: 0415 978 208

