New Hope Lutheran
Kuukausiviesti
Pastorin kynästä...
Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni......
Mikä vaivaa suurinta osaa
seurakunnistamme on saada
kirkon penkit täyteen
säännöllisesti sunnuntai aamuisin. Mutta onko
tämä meidän ainoa määränpää? Ajattelemme
varmaan että jos näin tapahtuisi
piileilevä ongelma (rahoitus) olisi myöskin
hoidettu. Kuinka usein unohdamme että
Jeesus ei koskaan maininnut että pitäisi täyttää
kirkon penkit, mutta hän määrää meitä
tekemään kaikista opetuslapsia. Tiedän että
monille tämä usein tarkoittaa mielessämme
ainoastaan täyttä kirkkoa.
Mutta nämä kaksi asiaa eivät ole aina samoja.
Yksi vaikeus on siinä kuinka me katsomme
täyttä kirkkoa sunnuntaina. Näemmekö sen
omana menestyksenä vai onko se merkki että
teemme opetuslapsia. Yksi tapa ajetella asiaa
pistää vastuun (palkkion) meihin, toinen tapa
pistää Jumalan tärkeimmäksi osaksi tästä
prosessista. Yksi näkökulma on meidän omat
toiveet, toinen on Jumalan toiveet.
Kuinka teemme opetuslapsia? Asia johon
Jeesus viittasi usein, oli se, että huolehdimme
yhteiskunnan reunoilla olevista: köyhistä,
aliedustetuista, pakolaisista, epäoikeudenmukaisuuden uhreista – tässä vain muutamia.
Tämä on Jumalan tahto meille. Siinä
prosessissa löydämme uuden merkityksen,
tarkoituksen ja ilon elämäämme.
Yksi syy, miksi tuon tämän esille, on siksi, että
näen meidän kaikkein eloisimman työmuodon
olevan meidän ruokapankin ja sen mukana
olevan keskiviikko kahvilan. Henkilöt jotka
palvelevat ruokapankissa ja kahvilassa
tapaavat kasvoista kasvoihin heidät joihin

Syyskuu 2017
Jeesus viittaa, ja meistä on tulossa
suosittu paikka.
Keskimääräiset asiakasluvut ovat nousseet
viimeisenä parina vuonna. Vaikka saamme
paljon apua Suur-Sudburyn ruokapankilta,
meidän on vielä lisättävä varoja omasta
tilistämme ja tämä tili on supistunut. Neuvosto on
nimittänyt lokakuun "ruokapankki- kuukaudeksi".
Haastamme seurakuntalaisia täydentämään näitä
varoja.
Tämä on vain yksi tapa opetuslapsien
tekemiseen. Ja vaikka olen varma, että jotkut
haluavat suoraa suhdetta siihen ”tyhjä penkkiasiaan”, meidän on muistettava, että Jumala
usein toimii eri tavoin kuin me tavallisesti
kuvittelemme. Jos luemme Apostolien tekoja,
jossa opetuslapset innolla seurasivat Jeesuksen
esimerkkejä, havaitsemme, että varhaiskirkko ei
koskenut pelkästään toisten auttamista, vaan
myös auttoi ihmisiä löytämään omat
palvelutehtävänsä. He opastivat ihmisiä
auttamaan muita ja löytämään mitä he etsivät
syvälle sieluihinsa. Jokainen haluaa elämälleen
tarkoituksen ja merkityksen sekä ryhmän jonka
kanssa voi jakaa niitä, ja kirkko on täydellinen
paikka löytää se yhdistelmä. Jakamalla tätä
tärkeää työtä jota New Hope Lutheran seurakunta
tekee voimme tarjota toisillekin mahdollisuuden
ottaa osaa mielekkäiseen työhön joka vie meidät
itsemme ulkopuolelle.
Penkkien täyttäminen ei pitäisi koskaan olla
etusijalla, kun Jeesus niin suoraan kutsui meitä
tekemään opetuslapsia. Työmme on kutsua
kaikki ja kuka tahansa, jotta he tietävät olevansa
tervetulleet tänne: istumaan, hakemaan apua,
keskustelemaan kahvikupin ääressä tai
tutustumaan ja ottamaan osaa meidän
toimintaan.
Pastori Charlie

Nuortenleiri!
New Hope Seurakunta järjesti nuortenleirin 4. ja 5.
heinäkuuta Hannah Lake Bible Centerissä; Tapahtuman
teema oli: "Wanted by God". Tutkimme erilaisia tapoja, joilla
Jumala kertoo meille, että hän haluaa että meillä on suhde
häneen. Jumala loi maan - meille. Vaikka meillä olisi
minkälaisia syitä ajatella toisin, Jumala silti haluaa meidät,
riippumatta siitä kuinka pahoin elämämme menee tai kuinka
pahoja uskomme olevamme. Jumala haluaa että olemme
osa Kristillistä yhteisöä missä uskomme voi kasvaa ja
kukoistaa. Ja Jumalan vaatimus oli niin luja, että Jumalan
poika lähetettiin kärsimään meidän puolesta.
Askartelun aikana nuoret tekivät bannerin jota käytetään
syyskuun aikana Nord500North – tapahtuman kulkueessa
yhdessä muiden kirkkokuntien bannereiden kanssa.
Nautimme myös Hannah-järven vedesta, nautimme
saunasta, uinnista sekä harjoittelimme melomista.
Koripallokenttä sai myös hyvän käytön. Tapahtuman
päätteeksi johdimme säännöllisen keskiviikko-illan
englantilaisen hartauden Hannah-järvellä.
Uskomaton kiitos niille, jotka auttoivat ja tekivät
tapahtumasta menestyksekkään: seminaarilainen, Leena
Jensen avustava opettaja, Jane Ansamaa, joka veti
askartelun, Glenn McDowell, joka järjesti urheilutoiminnan,
Miranda McDowell joka toimi uimavahtina. Kiitos samoin
Hannah-järven henkilökunnalle: Allan ja kokit! Kuka voi
unohtaa kokit? Ateriat olivat hämmästyttäviä.

Tulevia tapahtumia
Nuortenilta aloittaa uuden
toimintakauden
Suuskuun 8
Syyskauden avaus Hannajärvellä
kirkkobussi Finlandia kylältä
Syyskuun 10
Golden Retreat leiri Lutherlyn leirillä
Syyskuun 11-15
Perhekirkko puistossa, Copper
Cliffissä alkaen kello 16.45
Syyskuun 19
Nord 500 North Reformaation
tapahtuma
Syyskuun 21-22
Ruokapankkikuukauden ”Kick-off
Brunch”
Lokakuun 1, ateria
jumalanpalveluksien jälkeen

Häät
Jordan Carroll ja Jennie Must

Kastettu
Raili Victoria Panas
Eero Reginald Matias Virtanen

Haudattu

Harvey Kallio 92v.

Koulut alkavat ja niin myös
ryhmät. Tule mukaan!
Aloituspäivät
Pyhäkoulu - syyskuun 17
Kirkkokuoro - syyskuun 6
Lähetyspiiri - lokakuun 4
LCW - syyskuun 5
Miestenpiiri - lokakuun 19
Nuortenilta - syyskuun 8
Raamattupiiri - syyskuun 29

Nord500North

Palestiinan stipendit

Olet luultavasti kuullut erikoistapahtumasta jonka kautta
muistamme Reformaatiota joka tapahtui 500 vuotta sitten.
Ilmoittaudu ennen kuin on liian myöhäistä! Varaa syyskuun
21. ja 22 päivä ja tule kuuntelemaan hienoja puhujia, jotka
siirtävät meidät yli ristiriitojen ja erimielisyyksien joita on
usein tullut kristittyjen välille ja vaikeuttavat yhteistä työtämme ja todistustamme. Jos et pääse muuten ottamaan osaa
tule yhteiseen rukousjumalanpalvelukseen joka pidetään 21.
syyskuuta alkaen klo 19.00. St. Patrick's Katollisella kirkolla
Walford kadulla. Synodimme Piispa Michael Pryse on paikalla. Mukana myös Anglikaanikirkon ja Katollisen kirkon
piispat. Tervetuloa!

Muistutus siitä, että
neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen, joka
haastaa meitä keräämään 1400 dollaria,
jolla voimme sponsoroida vuoden opetuksen palestiinalaiselle koululaiselle.
Voit kirjoittaa ”scholarship” lahjakuoreesi tai laittaa lahjoituksesi lahjapurkkiin jonka löydät kirkosta.

Neuvoston Nurkka
Pastori Charlie on vastannut myönteisesti kutsuun seurakunnan
täysiaikaiseksi pastoriksi kolmen vuoden kaudeksi alkaen
elokuun 1, 2017.
Rally Sunday tai Syyskauden avajaiset pidetään Hannajärvellä
syyskuun 10, 2017. Päivään kuuluu yhteinen kaksikielinen
jumalanpalvelus, pelit sekä barbeque lounas. Kirkkobussi
Finlandia kylältä. Tervetuloa!
Lokakuuta vietetään Ruokapankin merkeissä. Ruokapankkikuukausi alkaa ”Kick-off Brunch” aterialla lokakuun 1, 2017.
Ateria tarjotaan molempien jumalanpalveluksien jälkeen.

Seurakuntien merkkivuosia juhlitaan yhteisessä juhlassa lauantaina, lokakuun 28, Lexington Hotellilla. Juhlaan kuuluu iltapäivällä näyttely seurakuntien historioista, illallinen sekä ohjelmailta. Molemmissa kirkoissa vietetään juhlajumalanpalvelus seurakunnan merkkipäivän läheisenä sunnuntaina.
Suomi Konferenssi pidetään Sudburyssä toukokuun 4- 6, 2018
Clarion Hotelilla, Elm kadulla. Juhlan teema on ”Olkoon Hänen
Voimansa Kanssanne” (Muutos, Toivo, Iänkaikkinen Elämä).
Paula Kankaanpaa, VT Sihteeri
Sudbury Location
264 MacKenzie Street, Sudbury ON P3C 4Y6
Tel: (705) 673-2933
Email: stmatts@vianet.ca

Copper Cliff Location
12 Collins Drive, Copper Cliff, ON P0M 1N0
Tel: (705) 682-2511
Email: sttimothycoppercliff@gmail.com

Website: lutheransudbury.ca
For Facebook, search: Evangelical Parish of St. Matthew and St. Timothy
On the Facebook PAGE, click “like” to read. On the Facebook GROUP, click “join”.
New Hope kirkon kuukausiviesti on tehty ja käännetty vapaaehtoisvoimin suomeksi ja englanniksi kuukausittain.
Otamme vastaan kirjoituksia seurakunnan tapahtumista ja seurakunnan jäsenistä sekä muusta seurakunnan toimintaan
liittyvistä aiheista. Ole hyvä ja lähetä kirjoitukset osoitteeseen stmatts@vianet.ca ja pidä niiden pituus alle 250 sanaa.
Emme voi taata että kaikki kirjoitukset käytetään, mutta koitamme parhaamme. Kirjoituksien eropäivä on kuukauden 15,
että meillä on aikaa tehdä käännökset. Jos sinulla on kysymyksiä ole hyvä ja ota yhteys Paula Reynoldsiin kirkon
toimiston kautta.

New Hope Lutheran

Kesä 2017 Kuvakirja

Taloudellinen raportti

HUOMIO:

PAR

Ole hyvä ja käytä Matteuksen tai
Timoteuksen nimeä lahjoituksissasi.
New Hope seurakunnalla ei ole vilä
pankkitiliä.

Suoraluovutus (PAR) on
helppo tapa tehdä lahjoitus
seurakunnalle joka kuukausi.
Ole hyvä ja puhu Hilkalle
toimistossa.

