New Hope Lutheran
Kuukausiviesti
Pastorin kynästä...

luonamme käynyt?

Jos seurakuntamme
huomenna lakkaisi olemasta,
mistä se muistettaisiin?
Millaisen jäljen se jättää
ihmisiin? Mikä saa Sinut
tulemaan kirkkoon uudelleen
ja uudelleen? Mitä kertoisit
perheestämme hänelle, joka
ei vielä koskaan ole

Nämä kysymykset saattavat vaikuttaa oudoilta,
mutta ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Aloin miettiä
niitä katsellessani viimevuotisia lomakuviani New
Yorkista. Matkani aikana osallistuin luterilaisen
Pyhän Johanneksen kirkon messuun. Heti kirkon
portille tullessani huomasin kyltin, jossa luki
”Kaikkien toivottaminen tervetulleeksi ja ihan
jokaisen ottaminen mukaan ei ole poliittista
korrektiutta vaan Jeesuksen Kristuksen
seuraamista. Lisää Kristus takaisin
kristillisyyteen!” Sanat tekivät minuun
vaikutuksen. Mutta kun astuin kirkkoon, sydämeni
todella suli. Syynä ei ollut 37 asteen helle, joka
meitä tuolloin helli vaan se, että huomasin
seurakunnan todella elävän, kuten se julisti.
Tunsin oloni välittömästi tervetulleeksi, kohdatuksi
ja rakastetuksi. Saamani vastaanotto ei johtunut
siitä, että olin pappi, sillä kukaan ei aluksi tiennyt
ammattiani. Saman, rakkaudellisen vastaanoton
sai myös hän, joka tuli paikalle hieman
juopuneena ja hän, joka oli joutunut nukkumaan
edellisyön ulkona. Sittemmin, aina kun joku
tuttavani on matkustanut New Yorkiin, olen
kehottanut käymään tuossa samassa kirkossa.
En ole mainostanut pappia, vaikka heillä
erinomainen sellainen onkin, tai maininnut kirkon
toimintakalenteria. Sen sijaan olen kertonut
todeksi eletystä lähimmäisenrakkaudesta, jonka
sain kohdata ja joka vielä vuotta myöhemminkin
saa sieluni hymyilemään Jumalalle kiitollisena.
Tuo yksi sunnuntaiaamu muutti minua.
Tiedän, että tätä ylläkuvattua asennetta löytyy
myös meidän seurakunnastamme. Ja paljon.
Mutta minä en tiedä, millaista on tulla luoksemme
ulkopuolisena. Kun ensimmäistä kertaa osallistuin

Heinäkuu/Elokuu 2017
jumalanpalvelukseen
Matteuskirkossa, olin jo tämän
seurakunnan pappi. En tiedä, millaisen jäljen
seurakuntamme jättää häneen, joka ensimmäistä
kertaa päättää avata kirkkomme oven ja istua
penkkiin jumalanpalveluksen ajaksi. En tiedä,
millainen tunne jää hänelle, jolla ei ole rahaa
kolehtiin, jolle puhdas kauluspaita on vain unelma
tai joka taistelee joka päivä riippuvuuksiaan
vastaan. Saavatko he kokea tulevansa kohdelluksi
ja kohdatuksi tasavertaisena, Jumalalle yhtä
rakkaina lapsina kuin me kaikki muutkin? Vai
lähtevätkö he kirkosta tuntien, että heidän ohitseen
katsottiin? Menemmekö näiden ihmisten luokse
myös kirkon ulkopuolella vai odotammeko vain, että
he tulevat luoksemme? Näitä kysymyksiä meidän
on hyvä pohtia, sillä vastaukset vaikuttavat
tulevaisuuteemme. Ne vaikuttavat siihen, kasvaako
vai kuihtuuko seurakuntamme.
Sana ’siunaus’ tulee latinan kielen sanasta
benedicere, joka tarkoittaa hyvän puhumista. Kun
Jumala siunaa meitä, hän lupaa puhua meille hyviä
ja rakastavia sanoja. Kun me puhumme
sanoillamme ja teoillamme toisistamme ja
toisillemme hyvää, me välitämme hyvän Jumalan
siunausta. Kun ihminen kohtaa hyvyyttä, hän haluaa
usein palata sen luokse ja kertoa siitä edelleenkin.
Me tarvitsemme mainoksia ja uutiskirjeitä. Mutta
yksikään Facebook-mainos tai miljoonien
katuvarsimainos ei ole niin tehokas kuin se, että
joku henkilökohtaisesti kutsuu johonkin sellaiseen,
jonka äärellä on itse ymmärtänyt, että ”Tervetuloa!”
on Jumalan viesti ihan jokaiselle. Aivan erityisesti
niille, jotka eivät muuten yhteiskunnassa usein
tunne oloaan tervetulleeksi. Meistä jokaisella on
vastuu siitä, että seurakuntamme voi olla paikka
tämän kaiken löytämiseen. Jumala on vaikuttanut
meidän elämäämme ja meidän kauttamme Jumala
voi vaikuttaa lähimmäisemme elämän, antaa
hänelle uuden toivon.
Pastor Mira

LCW Raportti
LCW ryhmän kokous pidettiin Pyh. Timoteuskirkon
seurakuntasalissa, maanantaina, kesäkuun 5. Läsnä oli 11
jäsentä.
Rahastonhoitaja Arja Mäkinen johti lyhyen liikeasiakouksen
aloittaen rukouksella. ”Jumala meillä on paljon tehtäviä – auta
meitä määrittämään päätavoitteet”. Laulettiin Virsi 513
”Listen God is Calling.”

Tulevia tapahtumia

Nuorten leiri Hannajärvellä
04.07 - 05.07
Suvijuhlat Hannajärvellä
14.07—16.07

Anita Suosalo johti Raamattuhetken. Aiheena oli ”Silmien
avaaminen” jossa jälleen keskusteltiin Josoefista ja hänen
elämästään Egyptissä.

Molemmat toimistot kiini

LCW oli saanut kiitoskortin Väinö Luolajalta ja perheeltä jossa
kiitettiin muistamisesta.

Lastenleiri Hannajärvellä

Seuraava täkkientekopäivä on torstaina, kesäkuun 23, kello
10-14. Kaikki ovat tervetulleet. Tuo oma lounas mukanasi.
Tarjoamme kahvin teen sekä mehun.
Ryhmän edustaja Jane Ansamaa otti osaa ELWn
Synodinlaajaiseen kokoukseen Barriessä. Kokoukseen oli
kerääntynyt 94 osanottajaa mukana oli myös Piispa Pryce.
Jane kiitti mahdollisuudesta ottaa osaa kokoukseen ja kertoi
että se oli ihana kokemus. Jane vei mukanaan $264.00 shekin
joka meni Synodin ”Toonies for Trees” keräykseen.

Syyskuun kokouksessa keskustellaan LCWn Praise Offering
jumalanpalveluksesta.
Korttienhoitaja Elvi Mikkola oli lähettänyt yhden pikaista
parantumista kortin.
Seuraava ELWn kokous pidetään seurakuntasalissa, tiistaina,
syyskuun 5 alkaen kello 13:30. (Maanantai on Labour Day).
Kokouksia ei pidetä heinä tai elokuussa.
Hyvää kesää,

17-07—21.07
28.07 - 03.08
Neuvoston kokous CC
08.08
Engl. Naisten päivät Hannajärvellä
11.08 - 13.08
Suomenkielenkoulu leiri
Hannajärvellä
14.08 - 18.08
Suom. Naisten päivät Hannajärvellä

19.08
New Hope syyskauden avaus
Hannajärvellä
10.09

Haudattu
Hilkka Ahopelto 90v

Peggy Kujala, Sihteeri LCW

Neuvoston Nurkka
1. Menemme eteenpäin CRA prosessin kanssa, mutta hitaasti. Registeröinnin purkaminen tapahtui toukokuun 17, 2017. Paperit yhtymisprosessin seuraavaa askelta varten on lähetetty.
2. Seurakunnan merkkivuosikomitea on kokoontunut suunnittelemaan ensi syksyn juhlia. Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteys Debbie Frantilään.
3. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdoituksen kutsua Pastori Charles Nolting täysiaikaiseksi pastoriksi kolmen vuoden kaudeksi. Synodille on ilmoitettu asiasta. Vaalikokous pidetään kesäk. 4.
4. Seurakuntaneuvosto pitää lomaa ja kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.
Siunausta seuraavaan kertaan,
Jane Ansamaa, sihteeri.

Christian Children’s Fund –
Lapsen edistymisraportti
New Hope Luterilainen seurakunta (Copper
Cliff) tukee kummilasta Etiopiassa Christian
Children’s Fund järjestön kautta. Saimme
raportin hänen edistymisestään.
Boshi on kymmenen vuoden vanha ja on
neljännellä luokalla koulussa. Hän kävelee 5
km koulumatkan joka päivä. Seurakuntamme
tuen kautta hän on saanut koulutarpeita,
koulupuvun, perusterveydenhuollon ja hänen
koululla on saatavana juomavettä. Hänen
vanhempansa saivat koulutusta
ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta sekä
henkilökohtaisesta hygieniasta. He saivat
myös koulutusta perheen pienyritys
maatalouteen.
Boshin suosikki aine koulussa on englanti.
Kotona hänen vastuulla on polttopuiden haku.
Kun hän kasvaa isoksi hän haluaa olla
autonkuljettaja.
Jos haluat lähettää Boshille kirjeen tai kortin ota
yhteys Bill Mäkiseen. Vain muutaman rivin
viesti meiltä voi muuttaa tapaa, jolla hän näkee
itsensä ja antaa paljon tarvittavaa kannustusta.

Vuosi 2017 merkitsee kahta tärkeää tapahtumaa kirkon elämässä: Reformaation 500-vuotisjuhla ja luterilaisroomalais katolisen vuoropuhelun 50-vuotispäivä. Nykyään monet seurakunna ovat siinä pisteessä että voimme
muistaa tätä tapahtumaa merkittävänä osana yhteistä historiaamme.
Viimeisen 50 vuoden kestänyt vuoropuhelu on johtanut selvityksiin ja asiakirjoihin virallisella tasolla ja mikä on
tärkeämpää, se on johtanut yhteistyöhön ja ystävyyteen paikallistasolla eri kristittyjen yhteisöjen välillä
kaikkialla maailmassa. Me rukoilemme yhdessä, työskentelemme yhdessä, menemme naimisiin keskenämme ja
kasvamme yhdessä sisarina ja veljinä.
Syksyllä 2017 alueemme huomioi tämän vuosipäivän kahden päivän konferenssilla nimeltä ”Rebels with a
Cause”. Valmistautuaksesi tähän tapahtumaan Nord500Northin ekumeenisen järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja, Christopher (Chris) Duncanson-Hales kutsuu sinut ja ekumeeniset naapurimme mukaan kolmen
osan ekumeeniseen iltaan aiheesta ” Yhdessä Kristuksessa” .
Näissä kolmessa illassa käydään läpi reformaation historialliset juuret, liikkuminen konflikteista lisääntyvään
ehtoollisuuteen ja liikkuminen ekumeeniseen velvolliseen sitoutumiseen, ”Että he kaikki olisivat yhtä” (Joh, 17:
21).
Kaikki istunnot ovat keskiviikkoisin, heinäkuun 12. 19. ja 26. Päivänä, kello 19-21, St. Andrew's United kirkolla, St. Andrew's Place, 111 Larch Street, Sudbury.
Istunto 1: Muistamme Reformaatiota
Istunto 2: Ristiriidasta kasvuun ja ehtoollisuuteen
Istunto 3: Ehtoollisuudesta sitoutumiseen
Toivotaan osallistumista kaikkiin kolmeen istuntoon, mutta niitä ei vaadita.

Korjataan aitoja
Kuka uskoisi että maailmassa joka repii itseään
erilleen on ryhmä ihmisiä jotka korjaavat aitoja.
He ovat rykelmä ihmisiä Sudburyn alueelta, nuoria
ja vanhoja, naisia ja miehiä, pappeja ja maalikkoja,
katollisia, protestantteja ja kanadan alkuperskansan edustajia. Yhteinen visio tuo heidät
yhteen.
Viisisataa vuotta sitten kristillinen kirkko oli murtunut. Martin Luther, saksalainen munkki, arvosteli
ankarasti kirkon korruptiota. Hän kieltäytyi perumasta sanaansa julkisesti, ja hänet erotettiin kirkon
yhteydestä. Reformaatio ja luterilainen kirkko sai
alkunsa sekä lopulta monet uudet kirkot ja kirkkokunnat. Tänä päivänä kristillisessä kirkossa on 33,000 eri kirkkoa ja kirkkokuntaa.
Niin kuin perheriidoissa, syntyi katkeruus ja kuten perheissä vihanpito kesti sukupolvesta sukupolveen.
Pastori Glenda Morrisette, Trinity Luterilaiseta seurakunnasta ja Monsignor Jim Hutton St. Patrick`s katollisesta seurakunnasta kokivat halun tuoda voimat yhteen ja alkoivat suunnitella tapahtumaa Reformaation 500v. muistoksi, sekä katollisten ja luterilaisten vuoropuheen 50v. merkkipäivää. He kutsuivat
alueen muita kirkkokuntia sekä Kanadan alkuperäiskansaa mukaan. Nord500North syntyi.
Viime syksynä minua pyydettiin mukaan suunnittelukomiteaan. Kun saavuin St. Patrick`s kirkolle paikalla olivat vain Pastori Glenda, Monsignor Jim ja yksi muu henkilö. ”Ehkä tämä on kaikki ketä tulee”
sanoi Monsignor Jim alakuloisena.
Ihmiset ajelehtivat sisälle. Katsoin hämmästyneenä kun heitä tuli lisää. Lopulta paikalla oli 20 henkeä
ja ilmapiiri oli täynnä jännitystä.

Kuukausien ajan tämä iso ryhmä on tehnyt yhteistyötä ”pyhällä tavalla”. Tehtävä tehtävän jälkeen otettiin vastaan ja hoidettiin monipuolisin myönnätyksin, kompromissin sekä ilon kanssa. Visio muotoutui
reformaation muistamiseksi ja etsii samalla uutta ja toiveikasta tulevaisuutta.
Tämän suunnittelun kohokohta tulee varhain torstaina syyskuun 21. Alkuperäiskansan vanhempi sytyttää ”hengellisen tulen” joka on alkumerkkinä kahden päivän tapahtumaan nimeltä ”Rebel with a Cause” (Kapinallinen jolla on peruste).
Taivaan käytävissä kuuluu ”Halleluja” huuto.
Rev. Bea Arnill, United Church of Canada Representative on Nord500North Planning Team

Suomi-Festin Ekumeeninen Jumalanpalvelus pidettiin Cambrian
Collegeilla kesäk. 18. Yhteisessä jumalanpalveluksessa saarnasi Pastori Markus Rukkila Siion
seurakunnasta ja liturgin johtivat Pastori Mira ja Pastori Charlie. Yleisöä oli paikalla runsaasti.
Kuulimme laulua New Hope seurakunnan suomenkieliseltä kuorolta, soittoa Peigi Kunkelilta ja Seppo
Haapamäeltä sekä Toronto Agrikola kirkon kanteleryhmältä. Jumalanpalveluksen lopussa Toronto Sisu
ja Nordic Dancers tanhuryhmä esitti liikuttavan tanhun. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjottiin
Isäinpäiväkahvit läsnäolijoille.
Irtokolehti jumalanpalveluksesta lahjoitettiin Elgin Street Missionin työhön. Lähetimme heille $729.05
shekin.
Kiitos kaikille jotka auttoivat jumalanpalveluksen järjestelyssä.

Kesäkuun tapahtuma suomalaisten
parissa Suomi-Fest. Tässä muutama
kuva viikonlopun ohjelmasta!

New Hope Lutheran

Kesäkuu 2017 Kuvakirja

Kiitos nuorille hienosta vuodesta. Hyvää kesää teille kaikille!
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.

