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Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. Me
kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meissä näkyviin. (2. Kor.4:8-10)
JUUSON PALSTA
Ystäväni palasivat onnistuneelta matkalta
Intian kristittyjen luota mukanaan paljon
ihania kokemuksia ja terveisiä, mutta myös
hälyttäviä tietoja maan kristittyjen kiristyvästä tilanteesta. Jo toisen suuren ulkomaisen kristittyjä avustaneen järjestön avustusmahdollisuudet on suljettu. Eräässä
osavaltiossa kristillisessä lastenkodissa
käynyt vieras oli kuvannut rukoilevia lapsia.
Video oli toimitettu poliisille sillä seurauksella, että lastenkoti suljettiin, lapset lähetettiin takaisin kaduille kerjäämään ja lastenkodin johtaja vangittiin. Eräs minullekin
rakas pieni lastenkoti on määrätty suljettavaksi, koska lastenkotitiloja on käytetty
myös paikallisen seurakunnan kokoontumiseen. Johtavat kristityt ovat tehneet suunnitelmia sen varalle, miten työtä voidaan
jatkaa senkin jälkeen, kun heidät on vangittu. Hyderabadissa järjestettiin tammikuun
alkuviikolla suuri kristillinen tapahtuma,
jossa osallistujia oli puoli miljoonaa ja puhujana mm. Billy Grahamin tytär, Anne
Graham Lotz. Tapahtuma alkoi klo 15 ja
päättyi vasta puolilta öin ja sen tarkoituksena oli varustaa ja vahvistaa kristittyjä sekä rukoilla Intian vainotun seurakunnan
puolesta.
Paavalin tekstejä lukiessamme unohdamme helpolla, että hän kuului vainottuun
Kristuksen seurakuntaan ja toimi yhtenä
sen äänitorvena. Kun alkuseurakunnasta
kerrotaan, että he olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä
joka päivä niitä, jotka pelastuivat
(Apt.2:47), meidän pitää muistaa, että se
oli vain hetkellinen ulkonaisen rauhan ja
vapauden aika, jota kesti ehkä vain muu-

tamia kuukausia, enintään muutamia vuosia. Vaikka Raamattu kertoo muutamista
ihanista poikkeuksistakin, niin pääosin seurakunta sai kokea osakseen vainoa. Vainoa
Rooman miehitysvallan taholta, vainoa juutalaisen uskonnon edustajien ja yhteiskunnan taholta, vainoa pakanoiden taholta.
(esim. Apt.8:1-3; 9:23; 12:1-5; 16:22-24;
17:5-8; 19:23-29; 21:27-31)
Paavali kertoo (2.Kor. 11:23-28 ) yksityiskohtia niistä vainotoimenpiteistä, jotka olivat tulleet yhden kristityn, hänen itsensä,
kestettäviksi. Karseaa luettavaa! Paljon
vankilassa olleena Paavali tunsi ja tiesi, mitä on olla syyttömästi vangittuna Kristuksen tähden.
Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse
kahleissa heidän kanssaan, muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin
ruumis! (Hepr. 13:3)
Open Doors/2018 World Watch-raportin
mukaan 215 miljoonaa kristittyä, veljiämme ja sisariamme, kärsii vakavaa, hyvin vakavaa tai äärimmäisen vakavaa vainoa päivittäisessä elämässään. Vainot on määritelty rajoituksiksi, syrjinnäksi ja vihamielisyydeksi. Raportti mainitsee, että esim. Afganistanissa pelkkä epäilys kääntymisestä
kristityksi riittää syyksi viranomaisille tai
suvulle surmata henkilö.
Tammikuun viimeisenä lauantaina vietimme Vainojen uhrien muistopäivää, mutta
eikö meidän tulisi ottaa päivittäiseksi rukousaiheeksemme Kristuksen ruumis, joka
tänä päivänä kärsii tässä meidän maailmassamme! Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. (1.Kor.12:26)
Siunauksin, Juuso
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Siivousvastuu: Yläkerta / Mattelmäet ja Jari Lehikoinen
Alakerta / Pirkko Mäkinen ja Ritva Koskinen
.
klo 17.30 LAULUHETKI, Iltatuulessa, Arja P.
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
Klo 19
NUORTENILTA.
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
Klo 11-13 Yht.kr. LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Aino K. ja Kirsi.
klo 17
EHTOOLLISTILAISUUS, Mehis Metsala, Arja P., Hannu ym., Vera.
PYHÄKOULU, Desiree. Lopuksi Leenan tiimin järjestämää tarjoilua.
Siivousvastuu: Yläkerta / Pirkko Mäkinen, Ritva Koskinen ja Susanne Soukola
Alakerta / Vera Mattelmäki
klo 19
RUKOUSILTA, Arto P., rukoillaan erityisesti lähetystyön puolesta.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 17
LAULUHETKI Kuninkaisten vanhainkoti os. 2 ja klo 18 TK, Päivi.
klo 15
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI.
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
Klo 17.30 LAULUHETKI Kaarirannassa ja klo 18 Ryhmäkoti 3, Mari ja Osku.
Klo 18
Yht.kr. Rukoushetki srk-keskuksen takkahuoneessa.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI.
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 Yht.kr. LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Desiree ja Heli H.
klo 17
SUNNUNTAITILAISUUS, past. Petri Nuotio Marttyyrien ääni –järjestöstä, Ismo, Soili ja Eini ym. PYHÄKOULU, Susanne.
Tilaisuuden jälkeen alakerran mattojen imurointi ja rullaus.

.

Hei!
Juuri sinä olet sydämellisesti tervetullut
”Sinä olet parasta” –tilaisuuteen lauantaina 17.2. klo 15.
Luvassa mm. musiikkia, draamaa, kisailuja ja mukavaa yhdessäoloa.
Ohjelma kestää noin tunnin.
Tilaisuus päättyy yhteiseen ruokahetkeen.
Tule mukaan yksin tai yhdessä! Kaikki vauvasta vaariin!
TERVETULOA!
T. Liisa ja Lassi + muut vastuulliset

HELMIKUUN AULAHENKILÖT:
4.2. Eeva Lehtinen
18.2. Nuoret
30.10.

11.2. Jorma Hiekkanen
26.2. Arto Lehtinen
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Siivousvastuu: Yläkerta / Jalot ja Kauko Järvinen
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, ruokailu lähimmäisille.
klo 19
RUKOUSILTA, Arja ja Arto Lehtinen.
klo 9
TALKOOT, ruokailu lähimmäisille.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Arja P., Osku ja Mari ja ym.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 17
VANHIMMISTO.
Klo 17.15 LAULUHETKI Tuulentuvassa ja klo 18 TK, Kauko.
Klo 17
LAULUHETKI Kaarirannan RK 2 ja Klo 17.30 RK 1, Ritva.
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
Klo 11-13 Yht.kr. LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Marjo ja Sigrid L.
Klo 15
PERHEKIRKKO, ”Sinä olet parasta”, Minna, Heli ja varkit. Ks. erillinen
ilmoitus tässä tiedotteessa.
klo 17
SUNNUNTAITILAISUUS, Kari Ahola, Bordat, Sofia Mäkelä ym. Klo 18
ILTAHETKI Satakunnan vankilan Huittisten osastolla.
Siivousvastuu: Yläkerta / Bordat
Alakerta / Jalot ja Kauko Järvinen
klo 19
RUKOUSILTA, Marita.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI TK, Arja L.
Klo 18.30 LAULUHETKI Kotirannassa, Ritva.
Klo 19
Yht.kr. ISRAEL-ilta, Maarit Kattilakoski ja Virpi Leino kertovat Jerusalemin Raamattukodin toiminnasta.
Klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI.
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
Klo 11-13 Yht.kr. LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Lea N. ja Leena.
LÄHETYSTILAISUUS, Thaimaan lähetit Paul ja Linnea Lindelöf, Ville,
Klo 17
Kylväjät ym., lähetysuhri. PYHÄKOULU, Desiree, filmi. Tarjoilua.
Siivousvastuu: Yläkerta / Heli Aholainen, Miia Kranni, Ritva Markki ja Pirjo Tuomola
Alakerta / Bordat
Klo 17.30 ALFA-ohjaajien palaveri kabinetissa.
Klo19
RUKOUSILTA, Ismo.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 17.15 LAULUHETKI Ainokodissa ja klo 18 TK, Kauko.
Klo 18-20 Naisten RUKOUSKAHVILA kabinetissa.
ALFA- kurssi alkaa, jos Herra suo, ti 6.3. klo 18 ja päättyy ti 15.5. klo 18
alkavaan juhlavaan alfa-illalliseen. Kurssille voi ilmoittautua helmikuun
loppuun mennessä jollekin seuraavista: Jari Lehikoinen, 0400 817787, Juhani Mattelmäki, 050 3838687 tai Päivi Tuomi, 040 564748.
Alfa on mahdollisuus pohtia elämän tarkoitusta. Tervetuloa!

TULEVIA TAPAHTUMIA:
✓ Su 25.3. Seurakunnan vuosikokous
✓ La 21.4. Alueellinen vastuullisten päivä "Yksi sydän" klo 9.30-16
Porissa

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
Jäsenasiaa:
Joulukuun alussa siunattiin seurakuntamme varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Tuomola.Tervetuloa!
”Herra seurakunnassansa aina hoitaa lapsiansa. Armonsa Hän heille antaa, käsillänsä heitä kantaa.”
VIERAILEVIEN PUHUJIEN KAHVITUASIAA: Helmikuussa saamme vierailevia puhujavieraita seurakuntaan su 4.2. (Mehis Metsala, tarjoilu kunnossa), su 11.2. (Petri Nuotio), su 18.2. (Kari Ahola), to 22.2.
(Maarit Kattilakoski ja Virpi Leino) ja su 25.2. (Paul ja Linnea Lindelöf), jolloin tarjoamme koko seurakunnalle kahvit. Jos haluat osallistua kenen tahansa em. Herran palvelijan kahvitukseen, ota yhteyttä Marita Ketolaan, 040 8414122. Su 25.2. Kahvitus hoidetaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
Jos et pääse paikalle palvelemaan, voit leipoa sämpylöitä (veteen, laktoosittomia/maidottomia) tai
makeaa tarjottavaa etukäteen vaikka pakasteeseen. Kiitos osallistumisestasi.(MK)
ENGLISH CORNER – written by Bruce Grant
February 2018
Another aspect of Jesus' use of "Father" to refer to God, is that it was totally against the culture of
His time on Earth. To the rabbinical leaders and teachers, the Sanhedrin and the Pharisees it was an
affront to them and to God. There were many names allowed when speaking or writing about God.
To the ancient people descended from Abraham, the name of God was not allowed to be spoken.
(There is not space here to explore this further.)Most, if not all of the people who held authority and
influence in the 1st Century AD would have been deeply offended by Jesus' use of the word Father
even more by the word Abba. Jesus uses these words to encourage others to think in a closer and
more intimate way about God and also to relate to God in the same way. God is a God of love, who is
caring and wishes to save all. It is our decision that we accept Him and His Son Jesus into our hearts,
minds and lives. Read Matthew ch 6 vv 6 - 15 meditating on each word, phrase and sentence and
how it applies to your own life.
Korkeimman suojassa – Vapaakirkon kesäjuhlat 29.6-1.7. Porin Karhuhallissa
Seurakuntamme on luvannut antaa talkoo apua palvelemalla juhlien ruokapalveluissa. Vastuullemme
on tulossa kaikki makkaragrillit, kolme grillipistettä, koko juhlien ajaksi. Tähän tehtävään tarvitsemme noin 20 vapaaehtoista henkilöä, miehiä ja naisia, jotta vuorot toimisivat mahdollisimman hyvin,
eikä kenellekään muodostuisi tästä liikaa taakkaa, vaan kaikki voisivat osallistua myös kesäjuhlien
hengelliseen antiin. Eteisen ilmoitustaululla on lista, jonne toivomme sinun ilmoittautuvan . Pidämme sitten keväällä palaverin, jossa yhdessä jaamme työvuorot ja mietimme kuinka tästä selviämme
mahdollisimman hyvin. HH
Huittisten Rukoilevien äitien rukoustoiminta, joka on osa kansainvälistä esirukousjärjestöä, jaetaan
helmikuun alusta pienempiin "soluryhmiin". Yksi soluista kokoontuu kuitenkin edelleen viikoittain
lauantaisin tunnin ajan kabinetissa klo 10-11. Muut kokoontuvat kodeissa tai muualla, vapaasti sovittavina ajankohtina. Vastuuhenkilöitä ovat Vera Mattelmäki 050-3838688, Soili Lehtinen 0400-899088
ja Päivi Tuomi 040-5647488. Tervetuloa mukaan! Ryhmiä lisätään tarvittaessa.
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