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”Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa,…” (Snl.19:22)
JUUSON PALSTA
Tänään (27.9.17) tulee kuluneeksi 110
vuotta evankelista Hilja Aaltosen syntymästä. Lokakuun rouheiksi Hiljan ajatuksia:
”Kuka siitä saa voiman nousta, jos pannaan
kuin ehdonalaiseen vankeuteen. minä olen
silloin vanki, vaikka ei olisikaan kahleita käsissä. En ole vapaa. Mutta kun minut armon kautta vapautetaan todelliseen Jumalan lasten vapauteen, niin silloin pääsee
uusi elämä kasvuun. Saastainen tulee lunta
valkeammaksi ja jumalaton vanhurskautetaan ilman lain tekoja.
Siitä näkymästä minun henkeni riemuitsee.
Siinä on minun työmotiivini. Sen näyn
kanssa jaksan työtä tehdä. Armon kautta
vapauteen päässeet ovat minun suurenmoinen palkkani tässä tehtävässäni.
Minä toivon, että voisin tuoda Jeesuksen
niin ihanana ja armahtavana ihmisen kaaoksen keskelle. Siinä toivon, että ihminen
hiljalleen uskaltaisi nostaa katseensa ylös
Kristukseen. Armahtavan Kristuksen edessä
ihminen uskaltaa avautua. Kuin kerros kerrokselta hän avaa sisimpänsä portteja.
Kaikki matkan varrella mukaan tarttunut
kuona pääsee purkautumaan pois.
Siinä ei mikään teoria auta. Vain Jumalan
armo ja rakkaus sulattaa jään ja roudan.
Kyllä Jumalan armoa voi käyttää väärinkin,
mutta uskon, että se on aika harvinaista.
Minä luotan siihen sisäiseen tuntoon, joka
ihmisessä on. Se on tärkeätä, että opetamme oikein. Ei armon kanssa saa leikitellä. On aina vakavaa olla Jumalan edessä.
Minä uskon siihen, että ihminen ja seurakunta on sitä terveempi mitä avoimemmin
sen keskellä kaikuu armon sanoma. Jos
seurakuntaa lyödään ja ruoskitaan, se kovettuu. Sinne tulee kylmä tuuli, joka nostaa
ihmisten heikoimmat
ominaisuudet

pintaan. Sen eheämpi lapsestakin tulee,
mitä enemmän hän saa rakkautta ja hyväksyntää. Sellainen lapsi oppii antamaan arvon toisellekin. Riistetty ja rakkaudetta
kasvanut lapsi on riidanhaluinen ja kova
toisiakin kohtaan. Ihminen kasvaa ihmiseksi vasta silloin, kun lämpötila on oikea. Mitä
armoitetumpi on ihmisen sydän, sen
kaidempi on tie. Siinä Jumalan Henki kirkastaa sen, mikä on pantava pois.
Tämän päivän seurakunta ei enää kulje siinä syvässä Golgatan uomassa. Golgata ei
merkitse sitä, mitä sen pitäisi. Seurakuntien
elämä on niin ohjelmoitua, teoriassa kaikki
on oikein, mutta ristin sanoma on saanut
väistyä ohjelmiemme tieltä.
Minulle on jokapäiväinen riemun aihe Golgatan sovitusveren evankeliumi. Siitä minä
lähden jokaiseen uuteen päivään. Se saa
minut elämään.
Sivistyneen ja koulutetun ihmisen suuhun
ja ajatusmaailmaan ei tunnu enää sopivan
tämä vanha rakas Golgatan tie. Ajatellaan,
että nykyihmiselle on liian karkeata puhua
Vapahtajan sovitusveren merkityksestä.
Minun korvilleni ei ole ihanampaa kaikua
kuin juuri tämä vanha sanoma. Se ei ole
raakaa eikä karkeata. Tässä maailmassa on
kyllä raakuutta sen kaikissa muodoissa. Se
on ihanin rakkauden ja hyväksynnän viesti,
kun kuulee vanhaa sanomaa.
Muistan jonkun kertoneen tapauksesta,
jossa vanha uskovainen mummo ja saarnamies olivat tavanneet. Kyseltiin kuulumisia. Mummo kertoi kurottelevansa sinne
armoon päin. Siihen kokenut saarnamies
vastasi:
- Ei armo ole siellä päinkään. Ei armoon
tarvitse kurotella. Armoon retkahdetaan
alaspäin.” Jatketaan Kristuksen armon varassa! Sinua siunaten, Juuso
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Siivousvastuu: Yläkerta / Mattelmäet ja Hiekkaset, Yhdessä-tapahtuma -tiimi
Alakerta / Luomat ja Ritva Kirra, Yhdessä-tapahtuma -tiimi
EHTOOLLISTILAISUUS, Juuso, Ismo, Noora ym. Lopuksi Leenan tiimin
klo 17
Huom aika! järjestämää tarjoilua, vapaaehtoinen kahviraha ylimääräiseen lainan
lyhennykseen. Pyhäkoulu, Soili ja Eini.
Siivousvastuu: Yläkerta /Liisa Ääri ja Anja Kylänpää sekä NP-vastuulliset
Alakerta / Linda ja Timo Jalo perh. sekä NP-vastuulliset
klo 19
RUKOUSILTA, Arto P., rukoillaan erityisesti lähetystyön puolesta.
klo 19
Kid´s Action-palaveri Kotikirkolla.
klo 18-20 Yht.kr. lauluharjoitukset, ”Minä uskon”.
klo 17
VANHIMMISTON KOKOUS.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 17
LAULUHETKI Kuninkaisten vanhainkodin os. 2:lla ja klo 18 TK, Päivi.
Klo 15
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI.
klo 17.30 LAULUHETKI Iltatuulessa, Päivi.
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 19
Naistenpäivän lauluharjoitukset yläkerrassa.
klo 16
Naistenpäivän järjestelytalkoot
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 19
NUORTENILTA Noora ja Milton Bordan kotona, Laitatie 13.
klo 9.30–n.16 NAISTENPÄIVÄ, ks. erillinen info.
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerho Nuorisoklubilla, Lea Nieminen ja Heli Hämäläinen.
klo 13
SUNNUNTAITILAISUUS, Ruut Palomäki, Juuso, Soili ja Eini. Pyhäkoulu,
Huom aika! Susanne. Tilaisuuden jälkeen alakerran mattojen imurointi ja rullaus
lähimmäisruokailua varten.
klo 17
VIRKISTYSILTA Rudolfin keitaalla. Lähtö (ilmoittautuneille) Vapaakirkolta klo 16.15.
LOKAKUUN AULAHENKILÖT:
1.10. Jorma Hiekkanen
8.10. Arto Piesala
15.10. Nuoret
22.10. Pauliina Kenni
29.10. Ismo Ojala

Naistenpäivä PUOLINAISESTA KOKONAISEKSI
LA 7.10. klo 10 – (n. klo 16)alkaen kahvilla klo 9.30

30.10.

Tämän syksyn naistenpäivää vietetään seurakunnassamme teemalla Puolinaisesta kokonaiseksi. Pastori Paul Raja-aho ja hänen vaimonsa Marja Järvenpäästä puhuvat em. aiheesta aamu – ja iltapäivällä. Piesalan Arja juontaa naistenpäivän. Mm. Mattelmäen Mari puhuu ip:llä. Ylistystä, laulua ja soittoa, esirukouspalvelua, taukojumppaa, ruokailua (klo 12 –
13) ym. sisältyy päivän ohjelmaan. Ip:llä pieni yllätys… Matti – veljemme palvelee hyvin varustetun kirjapöytämme äärellä käytössään maksupääte, joten voit maksaa ostoksesi myös
pankkikortilla. Päätöskahvit juodaan klo 15 jälkeen. Tervetuloa kaikenikäiset naiset! RK
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Siivousvastuu: Yläkerta / Pirkko Mäkinen, Ritva Koskinen ja Matti Vuorinen
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
klo 19
TOIVOA SÄRKYNEILLE -RUKOUSILTA, Mari ja Osmo.
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Veijo Heinonen, Arja Piesala ym.
klo 18
Yht.kr. MM-jatkorukousilta Kotikirkolla
klo 18-20 Yht.kr. lauluharjoitukset, ”Minä uskon”.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 17.15 LAULUHETKI Tuulentuvassa ja klo 18 TK, Kauko.
Klo 17.30 LAULUHETKI Kaarirannassa ja klo 18 Ryhmäkoti 3, Mari ja Osmo.
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 17.15-20 Yht.kr. KID´S ACTION NIGHT Huhkolinnassa
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerho Nuorisoklubilla, Jaana Lehtinen ja Leena Tiuri-Love
klo 17
SUNNUNTAITILAISUUS, ”Innostu kesäjuhlista”, Mika Tapio ja porilaiset ym., musiikissa Kylväjät, lähetysuhri. Pyhäkoulu, Päivi.
klo 18
ILTAHETKI Satakunnan vankilan Huittisten osastolla.
Siivousvastuu: Yläkerta / Noora ja Milton Borda perh.
Alakerta / Elina Kuosmanen & co
klo 19
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA, Soili.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI, TK, Arja L.
klo 18-20 NAISTEN RUKOUSKAHVILA kabinetissa.
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
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerho Nuorisoklubilla, Eini Turunen ja Ritva Kirra.
NUORTEN TILAISUUS, Mukana mm. nuorisopastori Marko Kömi, ylisklo 18
tysbändi Suhe. Katso erillinen ilmoitus.
SUNNUNTAITILAISUUS "Sun käsissä", mukana mm. Suhe, nuoret ym.,
Klo 17
Pyhäkoulu, Milton
Siivousvastuu: Yläkerta / Lähimmäisruokailutiimi
Alakerta / Haapasalot
klo 19
RUKOUSILTA, Juuso.
klo 18-20 Yht.kr. lauluharjoitukset, ”Minä uskon”.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 17.15 LAULUHETKI Ainokodissa ja klo 18 TK, Kauko.
klo 18.30 LAULUHETKI Kotirannassa, Ritva.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla
klo 19
Yht.kr. ISRAEL-luento
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerho Nuorisoklubilla, Aino Kakkuri ja Arja Kulmala.
klo 13 Huom! TODISTUSKOKOUS, Jari Lehikoinen ym. (ei pyhäkoulua)
Yht.kr. julistava MINÄ USKON –konsertti Huittisten kirkossa
klo 18
klo 19
RUKOUSILTA, Ismo.

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
NUORTEN VIIKONLOPPU la 21.- su 22.10.
Luvassa nuorisopainotteinen viikonloppu, 2 tilaisuutta ja rukousaiheena tavoittaa myös uusia
nuoria! Jos ovet avautuvat vierailemme samalla viikolla yläasteella sekä lukiossa mainostamassa
tilaisuuksia, sekä kertomassa miten ihmisen elämä voi muuttua sataprosenttisesti, (Miltonin todistus). Muistakaa rukouksin, että pääsisimme sisään ja monien kipeä sydän saisi rohkaisun lähestyä seurakuntaa. Myös Huittisten nuoret tarvitsevat Jumalaa!
La 21.10. klo 18 Nuorten tilaisuus Kuka mä oon? Mistä mä tuun? Mikä on mun paikka tässä maailmassa? Mukana mm. nuorisopastori Marko Kömi, ylistysbändi Suhe.
Su 22.10. klo 17 Sunnuntaitilaisuus "Sun käsissä", mukana mm. Suhe, nuoret ym.
Teitä siunaten, Noora, Milton ja Sofia
ENGLISH CORNER – written by Bruce Grant
September - October 2017
The LORD lift up his countenance upon you, How can the Lord, who is nearly always thought of as being
above us and looking down on us, lift up His face and show us His face. Are we higher than God? Not at all!
Imagine a father lifting up his precious child high above his head. Looking into the child's eyes. Both his and
the child's eyes filled with the joy of their love. The love of a father, which calls forth the love within the child
for it's father. Such is the joy and happiness reflected in their smiles. The child should feel and know that
he/she is safe in the hands of its father. God wants to lift each of us up above His head to show us His great
and everlasting love for us. Do you know and feel safe in the hands of God the Father? We should all feel
completely safe and secure and allow Him to lift us up so He can look into our eyes and share His love and joy
in us, with us.
… and give you peace.
As we look around the world today and hear or read of the unrest, violence, poverty and injustice it is difficult
to imagine that there could ever be perfect peace on this earth. Yet this is God's desire for us all. Not just His
desire, but His plan that was set in motion before His work of creation. He knew exactly what His creation
would be like and how it would become tainted by sin. At the same time, He made an astounding provision for
the salvation of His creation, His people. That means you and me, everybody. He sent His only Son to be born
as a human being. To live among us and to teach through the word of God and by the example of how He
lived among us. John 1.1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
God. Jesus was and is the Word. According to this verse, it was God Himself who dwelt among us as a man.
This is reinforced in John 1: 14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory,
the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. Let Jesus bless you with His peace in
your heart, mind and spirit this and every day. Amen. Be blessed, Bruce.
Operaatio Joulun Lapsi käynnistyy jälleen! Voit olla mukana viemässä iloa ja toivoa
Euroopan köyhimmille lapsille tekemällä oman kenkälaatikkojoululahjasi. Pakkausaihion ja
keräysohjeet löydät vsrk.n yläkerrasta. Tietoa löytyy lisää www.joulunlapsi.fi. Paketin voi
palauttaa seurakuntaan marraskuun kolmannella viikolla: ma klo 17-20, pe klo 18-20 ja su
klo17-20. Lisää infoa saat Päiviltä 040-5647488
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