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Pastorin kynästä... 

toivotulla tavalla - Maria kun oli 
raskaana, vaikka avioliittoa ei vielä oltu 
solmittu. Millaisia ajatuksia Joosefin päässä 
mahtoi liikkua? Kuinka paljon epävarmuutta, 
petetyksi tulemisen tunnetta, surua ja vihaa hän 
ehkä onkaan tuntenut? Joosef joutui painimaan sen 
kanssa, mitä tekisi. Matteuksen evankeliumi kertoo, 
että hän ”ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. 
Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa 
hiljaisuudessa.” Avioliittolupauksen purkaminen olisi 
ajanut Marian vaikeaan tilanteeseen. Mutta sitten 
Herran enkeli puuttui peliin ja kehotti Joosefia 
ottamaan Marian vaimoksi kaikesta huolimatta ja 
antamaan lapselle nimeksi Jeesus. Nimi Jeesus 
tulee hepreankielisestä nimestä Joosua, joka 
tarkoittaa ”Jumala on apu”. Kaiken epävarmuutensa 
keskelle Joosef päättää luottaa siihen, että Jumala 
on apu, että Jumalan suunnitelma on hyvä ja tehdä 
sen, mikä vielä hetki sitten tuntui mahdottomalta 
ajatukselta.  

     Me emme tiedä Joosefin elämästä paljoa, sillä 
hän katoaa näyttämöltä evankeliumeiden 
lapsuuskertomusten jälkeen. Mutta tunnemme 
Jeesuksen elämänhistorian tarpeeksi hyvin 
todetaksemme, että Joosefin enkeliltä saama 
lupaus pitää yhä paikkansa. Tämä Marian odottama 
lapsi voi pelastaa meidät ja rohkaista meitäkin 
epävarmuuksissamme. Tästä joulussakin on 
kysymys. Siitä, että kaiken meidän hätämme, 
huolemme, pimeytemme keskelle tuodaan lupaus, 
joka valaisee elämämme ja vakuuttaa, että Jumala 
on apu. Joulu on lahja, sillä tämä lupaus, Jeesus-
lapsi, annetaan meille täysin ponnisteluistamme 
huolimatta. Joulu tulee, Jumala tulee meidän 
luoksemme, vaikka ruoka palaisi uunissa, lahjat 
jäisivät ostamatta tai vaikka mikään ei olisi valmista 
ja kunnossa. Tässä on ilosanoma. Jumala haluaa 
pelastaa meidät, olla meidän apumme ja turvamme, 
vapahtaa meidät. Me saamme Joosefin tavoin 
luottaa tähän kaikessa elämässämme. Siksi on ihan 
oikein ja hyvä toivoa ainaista joulua - sitä, että 
Jeesus saisi tulla lääkkeeksi minun sieluni hätään 
ihan joka päivä, niin jouluaaton hämärässä kuin 
keskikesän lämmössäkin. 

Pastori Mira 

Joulukuu 2017 ja Tammikuu 2018 
Suositussa suomalaisessa 
joululaulussa toivotaan, että 
”oi jospa ihmisellä ois joulu 
ainainen!” Äkkiseltään tuo 
toive tuntuu vaikealta 
allekirjoittaa. Niin mukava asia 
kuin joulu ehkä onkin, se 
tarkoittaa monessa perheessä 
myös kiirettä ja stressiä 

ruuasta, lahjoista ja siivouksesta. Toiset kärsivät 
joululauluista, joita aletaan soittaa marketeissa jo 
marraskuun alussa. Eivätkä kovin harvassa ole 
nekään, joille joulu on kipeää aikaa siksi, että 
muiden vetäytyessä rakkaidensa pariin ja 
mainosten esitellessä onnellisia perhejouluja, itse 
joutuu viettämään juhlan yksin. Tätä taustaa 
vasten ainainen joulu kuulostaa lähinnä 
painajaiselta. 
     Mutta ei siinä joululaulussa tietenkään haikailla 
ikuisen stressin tai ympäri vuoden soivien 
joululaulujen perään. Me asetamme joululle 
helposti suuria vaatimuksia ja tavoitteita ajatellen, 
että juhlan on oltava tietynlainen tai että joulu voi 
tulla vain, jos tuo ja tämä asia on kunnossa. 
Koristeluissa, siistissä kodissa tai hyvässä 
ruuassa ei tietenkään ole mitään pahaa, mutta jos 
niiden keskellä unohtuu joulun todellinen ydin, 
hukkaamme jotakin valtaisan arvokasta.  

     Matkaan usein mielessäni siihen ihan 
ensimmäiseen jouluun. Hetkeen, kun kaikki ei 
todellakaan ollut täydellistä. Mietin perhettä, joka 
ei löytänyt sijaa majatalosta. Mietin nuorta naista, 
joka tiesi pian tulevansa äidiksi lapselle, jonka 
määrä oli olla jotakin suurta. Mietin paimenia, 
joiden tavallinen työpäivä koki aikamoisen 
käänteen. Mutta monesti, ehkä hieman yllättäen, 
huomaan ajattelevani kaikkein eniten Joosefia. 
Hänhän saa toki olla mukana joulukuvaelmissa ja 
seistä seimen äärellä, mutta usein hänet 
unohdetaan kun päähuomio kiinnittyy Mariaan ja 
Jeesus-lapseen. Myös Joosefilla on kuitenkin 
meille paljon opetettavaa. Hänen kauttaan 
löytynee myös yksi perustelu sille, miksi ainaisen 
joulun perään voisi vähän haikaillakin. 

     On ehkä syytä muistuttaa, millaisessa 
tilanteessa Joosef ensimmäisenä jouluna oli. 
Elämä kihlatun kanssa ei ollut alkanut ihan 



Tulevia tapahtumia 

Neuvoston kokous 

 Joulukuu 12 18.30 CC 

Nuorten ilta  
 Joulukuu 15 18.00 CC 

Ehtoollishartaus, Kauneimmat 

Joululaulut, joulupuuro, 

kynttiläarpajaiset  

 Joulukuu 17 11.15 SUD 

Joulunajan tapahtumat seuraavalla 
sivulla 

Haudattu 

Antti Kurkimaki 

Kastettu 

Aria Sadie Kenna McCausland 

LCW raportti -  marraskuu 2017 

LCW:n  kokous pidettiin Timoteuskirkolla maanantaina 6. 

marraskuuta ja paikalla oli 11 jäsentä. 

Varapuheenjohtaja Joyce Nelson johti kokousta.  Hän luki 

Jane Ansamaan kirjoittaman artikkelin “ All That I Can 

Do”,  hänen aikaisemmasta työstään ”First Steps to 

Freedom” –sosiaalipalvelussa. 

Luimme yhdessä alkurukouksen “The 

Neglected” (laiminlyödyt), joka rohkaisee meitä viemään 

apua ja toivoa kodittomille ja hätää kärsiville.  Lauloimme 

virren 767. 

Anita Suosalo johti raamattutuntia Joosefista.  Joosef on 

tässä vaiheessa 30-vuotias ja saanut vallan 

Egyptissä.  Hänen tuli valmistautua tulevaan nälänhätään 

varastoimalla runsaasti ruokaa ja viljaa.  Kun seitsemän 

vuoden nälänhätä tuli, Joosef oli valmiina. 

Korteista huolehtiva Elvi Mikkola lähetti kaksi korttia tässä 

kuussa.  Syntymäpäiväonnittelut 90-vuotiaalle Maija 

Hautamäelle! 

LCW osallistui ELCIC Praise Appeal jumalanpalvelukseen 

22.10.  Kolehti tuotti $503 kansallisen kirkon hyväksi. 

Keskustelimme pastori Charlien virkaanasettamis-lounaasta 

(lauantaina 18.11).  Ruokalistasta päätettiin ja LCW jäseniä 

pyydettin kokoontumaan kirkolle lauantaina klo 11:30 

valmistamaan lounasta. 

LCW:n seuraava kokous pidetään maanantaina  4.12 klo 

13:30 Timoteuskirkolla.  Se on joulukokouksemme ja 

pyydämme jäseniä tuomaan joululeivonnaisia kaikkien 

nautittavaksi.  Pyydämme Eila Saaren säestämään pianolla 

joululaulujamme. 

Usko, toivo ja Jumalan rakkaus tuokoon rauhan jouluunne ja 

elämäänne! 

 

Esittäjä, 

Peggy Kujala, Sihteeri, LCW 

Kiitos Ryhmä 3 

Toimintaryhmä #3 kiittää kaikkia 

ryhmän jäseniä.  Teidän anteliaisuuden 

kautta keräsimme $1570.00 

seurakunnalle.  Erikoiskiitos Maria 

Laamaselle joka toimi ryhmän 

rahastonhoitajana sekä Iren Pakkalalle 

joka lahjoitti postimerkit ryhmäkirjeisiin.  

Varat menevät hyvään tarkoitukseen.  

Jälleen kiitos teille kaikille.  

Lokakuussa velhot, merirosvot ja supersankarit ystävineen kokoontuivat 

Matteuskirkolle viettämään Messy Halloweenia. Hartauden ja herkullisten hot dogien lisäksi 

ohjelmassa oli muun muassa keksien koristelua ja erilaisia Halloween-teemaan sopivia tehtäviä 

sisältänyt kierros kirkossa. Erityiskiitos seurakuntamme nuorille, jotka koristelivat tilan ja olivat 

vastuussa tehtävien ohjaamisesta - he hoitivat hommansa hienosti!   



Neuvoston Nurkka 

Lauantaina  joulukuun 2, 2017 kello  16. New Hope, Copper Cliff 

Adventtia odotellessa – joulukuusen koristus, joululauluja, askartelua lapsille ja lounas.  Kaikki ovat tervetulleet. 

Sunnuntai, joulukuun 3, 2017 kello 10:30 New Hope, Sudbury 

Jumalanpalveluksien välissä, seurakunnan kokous jossa äänestetään muutetun perustuslain hyväksymisestä.   
Perustuslain ovat hyväksyneet jo Synodi sekä seurakuntaneuvosto.  Tämä on vain lyhyt kokous ja toivomme 
että olette mukana  ottamassa tämän viimeisen askeleen seurakuntien yhtymisprosessissa.  Canada Revenue 
Agency (CRA) voi sitten päättää yhtymisprossin.  Kahvin ja lounaan tarjoaa toimitaryhmä 5, jumalanpalveluksien 
jälkeen. 

joulunajan tapahtumat 

 10.12  9.15 Engl. jp † ja pyhäkoulun joulujuhla Sud 

 11.15 Suom. jp ja pyhäkoulun joulujuhla Sud 

 17.12  10.00 Engl. jp † ja pyhäkoulun joulujuhla CC 

 11.15 Ehtoollishartaus, Kauneimmat Joululaulut ja joulupuuro Sud 

 24.12  11.00 Joulukirkko † Finlandia 

 18.00 Engl. jp † Sud 

 20.00 Engl. jp † CC 

 25.12  9.00 Joulukirkko † Sud (bussi Finlandiakylältä) 

 31.12  10.00 Yhteinen Engl. jp † Trinity kirkolla 

 11.15 Suom. jp Sud 

Kauneimmat Joululaulut 

Lähetyspiiri on järjestänyt kauneimmat joululaut joka joulu alkaen vuodesta  1977.  Tänä vuonna 

poikkeuksellisesti Kauneimmat Joululaulut tilaisuus järjestetään sunnuntaina, joulukuun 17, 2017, 

suomenkielisen jumalanpalveluksen aikana, siis alkaen kello 11:15. Kuten ennenkin 

Kauneimmat joululaulut tapahtumaan kuuluu joululaulut, joulupuuro ja soppa sekä kyttiläarpajaiset. 

Tavalliseen tapaan Finlandia kylän kirkkobussi tuo kyläläiset kirkolle.  Nyt ei ole mitään syytä jäädä pois 

Kauneimmat Joululaulut tilaisuudesta.    

Uhrilahja kirkossa menee seurakunnalle.  Vapaaehtoinen lahjoitus puuropöydässä sekä 

kynttiläarpajaisten tulot menevät lähetyspiirin kautta Suomen Lähetysseuralle joka lähettää lauluvihkot 

tilaisuutta varten. Tervetuloa mukaan. 



JUHLAA JA KIITOSTA 
 

Lokakuun 28. kokoonnuimme Lexington Hotellille juhlimaan Timoteuksen ja Matteuksen juhlavuosia.  

Timoteus seurakunta täytti 120 vuotta ja Matteus 85 vuotta.   Kaksikieliseen jumalanpalvelukseen 

ottivat osaa Kirkkokuoro sekä Luther Bells kuoro.  Jumalanpalvelus oli juhlava.  Lounaan aikana 

näytettiin valokuvia seurakuntien historiasta.  Näytteellä oli myös muuta materiaalia seurakuntien eri 

vaiheista.   Olemme kiitollisia Jumalalle kaikista niistä jotka ovat ennen meitä kantaneet vastuuta 

seurakunnista, uhranneet ja tehneet työtä seurakuntien hyväksi. Pitkään listaan kuuluisi 

seurakuntalaiset, pastorit, neuvoston jäsenet, pyhäkoulun ja rippikoulun opettajat, kuorojen johtajat, 

urkurit, piirien vetäjät, rahastonhoitajat, sihteerit, siivoojat, emännät,  miehet jotka ovat rakentaneet, 

korjanneet ja ylläpitäneet rakennuksia, sekä tuhannet kädet jotka ovat olleet auttamassa tavalla tai 

toisella.  Kiitos heille kaikille. 

 

Lauantai, marraskuun 18 oli juhlapäivä seurakuntayhtymälle kun Pastori Charlie asetettiin virkaan 

Copper Cliffin tilassa.  Pastori Mira ja Pastori Charlie toimittivat jumalanpalveluksen ja Pohjoisen Alueen 

Dekaani Pastori Brad Mittleholtz saarnasi ja toimitti virkaanasettamisen, seminaarilainen Leena Jensen 

avusti kaksikielisessä jumalanpalveluksessa.   Haluamme kiittää Kirkkokuoroa ja Luther Bells kuoroa, 

lukijoita Niiloa ja Eilaa sekä avustajia, inga Nelsonia seurakuntaneuvostoston edustajaa, Annikka 

Reynoldsia, Kathy Kujalaa ja Marita Saarta jotka edustivat seurakunaa.  Suurkiitos myös LCWn naisille 

kahvitarjoilusta tilaisuuden jälkeen.  

Joulumyyjäiset Matteuksessa 

Meidän seurakuntaperhe on hämmästyttävä.  He eivät ikään petä meitä.  Pari viikkoa ennen myyjäisiä 

käsitöitä sekä ovi ja arpa palkintoja ilmaantuu salaperäisesti kirkolle.  Myyjäispäivänä saapuu 

pikkuleipiä tarjoilua varten sekä monenlaista leipomista myytäväksi pullapöytään.   On ihanaa että 

tuette kirkon työtä ja olemme erittäin kiitollisia avustanne.  Vapaaehtoiset väsymättä leipovat piirakoita 

ja pullaa, toiset organisoivat, järjestävät tilat, koristavat, tarjoavat, tekevät voileipiä, myyvät lippuja, ovat 

myymässä, siivoavat myyjäisten jälkeen ja tekevät kaiken sen mielellään ja useimmat tulevat mukaan 

vuosi vuoden jälkeen.  Kiitos teille kaikille, sekä teille jotka tulitte myyjäisiin tai jotka tavalla tai toisella 

autoitte, kiitos, kiitos, kiitos. 

Kiitos Hilkka McDowell mainosten ja arpalippujen teosta, mainoksien lähettämisestä lehtiin ja 

tiedoituvälineisiin ja vaihtorahojen toimittamisesta.   Olit meidän ”raha lady”.  Huolellisuutesi, 

organisointikykysi  ja iloinen mielialasi  teki työmme helpoksi.  

Tulot myyjäisistä olivat $7,042.78.  Summaan kuuluu myös $1022.88 arpajaisista.  

Arpavoitot ja Ovipalkinnot 
Arpavoitot:           Ovipalkinnot:   
Riitta White’n tekemä peite – Saara Honkanen  Eila Saaren tekemä torkkupeitto – Monica Kopsala 
$150.00 – Juhani Keiski     Heleena Heikkilän lahjoittama hiustenhoito lahjakortti 
Pulla lahjakortti – Arja Mäkinen      sekä kukka – Arlene Paganucci 
         Kirsti Hirven tekemä piparkakkutalo – Tarja Ukkola 
 
Kakkupöydästä veivät kotiin kauniit kakut Val Nolting, Hannele Valtonen, Jane Ansamaa, Carol 
Ihander, Sari Muinonen ja Paula Kankaanpaa. 
 
Keinutuolin sai omakseen Val Nolting. 
 
Vielä kerran kiitos kaikille jotka kannattivat joulumyyjäisiä ja niiden kautta seurakuntaa.  



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. 

Taloudellinen raportti 

 October 2017 Copper Cliff  Sudbury  
       

Balance September 30, 2017   $         30,768.23    $       52,865.55  

      

Income Offerings  $3,610.50    $    9,193.20   

 Groups         2,285.00   

      

Synod Benevolence  355.00              35.00   

 CLWR 120.05             20.00   

 Praise Appeal 303.00           200.00   

 Mission              85.25   

 Scholarship              25.00   

      

Other Interest 171.62       

 Foodbank 370.00         1,777.00   

 Lexington tickets         1,940.00            180.00   

 Baking         3,981.00   

 Other         5,544.98   

Total October Income   $          6,870.17       $       23,326.43  

      

 Total  37,638.40  76,191.98 

      

      

Less October Cheques  -            7,064.18   -         25,066.28  

         

        

Balance October 31, 2017   $         30,574.22    $       51,125.70  

      

 GIC's    $       195,000.00    $     100,000.00  

 Memorial   $       124,858.63    $       46,343.86  

 Franssi / Rinta Acct   $          1,187.27    

PAR - is a great way to contribute each month, to support your Church.  



New Hope Lutheran 
Marraskuu 2017 Kuvakirja 

Kiireinen marraskuu!  

Pyhäinpäivä, kaste, 

virkaanasettaminen, 

kaksikielinen jumalanpalvelus 

Lexington Hotellilla, ja lasten 

ja nuorten Halloween 

Perhekirkko 


