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”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja.”
(Ef. 2:8)
JUUSON PALSTA
Tässä jakeessa puhutaan kolmesta jokaista
ihmistä koskettavasta asiasta: armosta, pelastuksesta ja uskosta.
Koska Jumala on armollinen, me saamme
vastaanottaa lahjan, joka pitää sisällään
katuvalle syntiselle:
+ armahduksen
+ puhdistuksen
+ syyttömäksi julistamisen
= pelastuksen
Ei, että meissä olisi mitään syytä tai ansiota, jolla voisimme ansaita tai ostaa jotakin
Jumalan edessä. Ei niin, vaan yksin ARMOSTA uskon kautta. Usein painotamme
uskoa ja unohdamme, että myös usko on
armosta annettua Jumalan lahjaa.
Usko on kuin putki, jota pitkin Jumalan käsittämätön armo, ARMON MERESTÄ, virtaa
meille armonjanoisille. Putken toinen pää
pitää olla armon lähteessä, Jeesuksessa, ja
toinen pää suoraan meidän sisimmässämme. Usko on siis armon kanava. Uskon
kautta otamme vastaan kaikki muutkin Jumalan lahjat! Silti usko ei ole se suuri juttu,
vaan Hän, johon uskomme kohdistuu. Älä
siis tarkkaile omaa uskoasi, sen suuruutta
tai pienuutta, vaan kiinnitä katseesi uskon
alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen (Hep.
12:2). Samoin kuin heikko, vapiseva käsi voi
vastaanottaa suuren arvokkaan lahjan, voi
heikkokin usko vastaanottaa Jumalan käsittämättömän suuren lahjan, pelastuksen.
Tai niin kuin hentoja ohuita puhelinlankoja
pitkin ennen saatettiin viestittää suurista,
tärkeistä asioista, voi se Jumalan Pyhän
Hengen todistus, joka tuo rauhan sydämeen, tulla niin ohutta uskon lankaa pitkin,
että tuntuu, ettei se kestä edes omaa painoaan.

Jumala valitsi uskon kanavaksi tämän näkyvän maailman ja näkymättömän Jumalan
kuningaskunnan välillä. ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy…Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan Sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei
ole syntynyt näkyväisestä.” (Hep.11:1,3)
Minkähän takia Jeesus otti lapsen uskon
esikuvaksi sanomalla: ”Joka ei ota vastaan
Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei
pääse sinne sisälle.” (Mark.10:15). Miksi
mitään osaamaton, mitään tietämätön,
oppimaton lapsi? Lapsi ei epäile, vaan uskoo kokosydämisesti vanhempiinsa turvautuen heihin. Lapsi ottaa lahjan vastaan kyselemättä tai ajattelematta ansaitsemista,
ansioitaan tai omaa hyvyyttään lahjan perusteena. Lapsi on teeskentelemätön ja
täysin avoin, hän ei ala järkeillen pohtimaan lahjan laatua tai lahjoittajan motiiveja, vaan ainoastaan ottaa tarjotun lahjan
innolla vastaan.
Jumala on siis valinnut uskon kanavaksi
vastaanottamaan Hänen armonsa ihmeellisiä lahjoja. Usko on siis kuin käsi, joka
ojennetaan ottamaan vastaan tarjottua
lahjaa.
Vaikka elämäntilanteemme olisi kuinka vaikea tahansa, ja virta tuntuisi vievän kohti
edessä olevaa väistämätöntä putousta, uskon lanka kestää. Se yhdistää meidät suoraan avun lähteeseen, Pelastajaan, armolliseen Jumalaan ja Hänen apuunsa, joka ei
myöhästy. ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria
ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.”
(Jer.33:3 + Ps.50:15) Armon varassa eteenpäin!
Sinua siunaten, Juuso
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Siivousvastuu: Yläkerta / Heli Aholainen, Miia Kranni, Ritva Markki ja Pirjo Tuomola
Alakerta / Bordat
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 17.30 LAULUHETKI Iltatuulessa, Arja P.
Klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 11
Yksityistilaisuus alakerrassa.
klo 11-13 Yht.kr LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Aino Kakkuri ja Kirsi Huhtanen
klo 17
EHTOOLLISKOKOUS, Mehis Metsala, Juuso, Kaisu ym. PYHÄKOULU:
Soili ja Eini. Tilaisuuden jälkeen Arja K:n tiimin järjestämää tarjoilua.
Siivousvastuu: Yläkerta / Lauri ja Laura Ketola sekä Emmi Rintala
Alakerta / Heli Aholainen, Miia Kranni, Ritva Markki ja Pirjo Tuomola
Klo 18
Yht.kr. PIKKUVÄEN PÄÄSIÄISVAELLUKSEN suunnittelupalaveri SRKkeskuksessa
Klo 19
Yht.kr. RUKOUSILTA, Arto. Rukoillaan erityisesti lähetystyön puolesta.
klo 18
ALFA-KURSSI (ilmoittautuneille) alkaa.
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
klo 17
LAULUHETKI Kuninkaisten vanhainkoti 2 ja klo 18 TK, Arja P.
Klo 17
klo 15
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
Klo 17.30 LAULUHETKI Kaarirannassa ja klo 18 RK 3, Mari ja Osmo.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
NUORTENILTA
klo 19
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 Yht.kr LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Marjo ja Heli H.
klo 17
EVANKELIUMIA SANOIN JA SÄVELIN, Sarita Ja Walde Ahlgren Ruotsista, Juuso ja Vera, ym. Lähetysuhri. PYHÄKOULU,Milton. Tilaisuuden
jälkeen alakerran mattojen imurointi ja rullaus.
MAALISKUUN AULAHENKILÖT:
4.3. Hannu Haapasalo
11.3. Ismo Ojala
18.3. Nuoret
25.3. Soili Lehtinen
30.10.

Ti 27.3. klo 17-19 järjestetään yht.kr. Pikkuväen pääsiäisvaellus. Tapahtumapaikkana on Huittisten kirkko ja seurakuntakeskus. Pääsiäisvaellus on koko perheelle (ja perheettömille) tarkoitettu
toiminnallinen tapahtuma, jossa on myös tarjoilua. Kaikenikäiset ovat tervetulleita hiljaisen viikon
yhteiselle Pikkuväen pääsiäisvaellukselle!
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jesaja 53:4-5
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Siivousvastuu: Yläkerta / Liisa Ääri ja Anja Kylänpää
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
klo 17
EVANKELIOINTITIIMIN kokoontuminen, Jari ym. Tervetuloa kaikki!
klo 19
RUKOUSILTA TOIVOA SÄRKYNEILLE, Erik.
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Veijo Heinonen.
klo 18
ALFA-KURSSI
klo 17
VANHIMMISTON KOKOUS
Klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
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 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 Yht.kr LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Eini ja Ritva.
klo 17
”Maailma on sun” -SUNNUNTAITILAISUUS, Marko Kömi, Bordat ja
Sofia. PYHÄKOULU: Desiree.
Klo 18 ILTAHETKI Satakunnan vankilan Huittisten osastolla.
Siivousvastuu: Yläkerta / Pihkoluomat
Alakerta / Anja Kylänpää ja Liisa Ääri
klo 19
RUKOUSILTA, Hannu.
klo 18
ALFA-KURSSI
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI TK, Arja L.
Klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna Ja Heli.
klo 18.30 LAULUHETKI Kotirannassa, Ritva.
klo 19
Yht.kr. ISRAEL-ILTA, T. Suojanen Ihmissukujen vaellukset maapallolla.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
NUORTENILTA
klo 19
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 Yht.kr LEPPISKERHO Nuorisoklubilla, Jaana tai Marjo ja Anne.
SEURAKUNNAN VUOSIKOKOUS, Hannu, Soili ym.
Klo 16
Kesäaikaa!
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Yht.kr. MINÄ USKON –musiikkiesitys Huittisten kirkossa.

Siivousvastuu: Yläkerta / Pauli ja Soili Haavisto
Alakerta / Haapasalot
klo 19
RUKOUSILTA, Ismo.
klo 17-19 Kaikille avoin yht.kr. PIKKUVÄEN PÄÄSIÄISVAELLUS Huittisten kirkossa ja SRK-keskuksessa.
Klo 18
ALFA-KURSSI
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
klo 17.15 LAULUHETKI Ainokodissa ja klo 18 TK:ssa, Kauko.
klo 18-20 NAISTEN RUKOUSKAHVILA
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 18
EHTOOLLISKOKOUS
Huom aika!

Huhtikuusta alkaen kokoonnumme sunnuntaisin klo 18!

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
ENGLISH CORNER – written by Bruce Grant
March 2018 "Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name."
In modern English "which art in heaven" would be; who is in heaven. Where is heaven? Traditionally
heaven has been thought of as being somewhere up there, beyond the sky, but is that really where
or what heaven is?
Matt 10 v 7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
What does this mean? When something is at hand, it is close by and within reach. Just as a chef will
assemble all the ingredients, knives, spoons and pots and pans he needs to make a meal close to
where he will work. So God and His kingdom are close to us, His creation. He has not and will not
separate Himself from us. However, it seems impossible to comprehend this and accept it as fact.
It is in fact we who have placed God at a distance from our lives and He is calling us back into the
close relationship that existed in the Garden of Eden before the disobedience of Adam and Eve. God
longs to be able to walk and talk with us as He did with Adam in the evenings and we need to find
that same longing in our own hearts for His presence in our lives, every hour of every day.
Be blessed, Bruce

Tulevia tapahtumia:
• La 28.4. Alueellinen vastuullisten päivä "Yksi sydän" Porin Vapaakirkossa klo
9.30-16. Eri työmuotojen vastuulliset, lähdetään joukolla mukaan. Tarkempaa
tietoa asiasta huhtikuun tiedotteessa.
• Torstaina 26.4.2018 vapaakirkolla klo 17 alkaen nautitaan yhteiskristillinen
seder-ateria (maksullinen). Kokenut juutalaistyötä tekevä pastori Pekka Luukkala opettaa ruokailun yhteydessä Raamatun mukaan tämän juutalaisen juhlan
kristillisestä merkityksestä. Aterialle tulee ilmoittautua 20.4.18 mennessä
Pirkko Mäkiselle puh. 040 5168 442.
• Pe-su, 29.6.-1.7., Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat Porissa. Teemana "Korkeimman suojassa".
• Koko perheen kesäinen toritapahtuma heinäkuun puolen välin paikkeilla. Päivämäärä tarkentuu tuonnempana.
Nettisivu-uudistus
Teknisistä syistä seurakunnan vanhat nettisivut jouduttiin korvaamaan uusilla hyvin pikaisella aikataululla. Uusi sivusto on jo käytössä, ja vanhat sisällöt on pääosin palautettu. Ulkoasua vielä hiotaan, ja pikkujuttuja parannellaan muun työn ohella. Jonkin ajan päästä avataan myös uusittu puhearkisto, jonka kehitystyötä nopeutettiin. Sen myötä saadaan toivottavasti myös uudet puheet lisättyä nettiin nopeammin kuin ennen. JA
Kahvitusasiaa
Marita kiittää aktiivisesta osallistumisesta helmikuun vieraitten puhujien ja koko seurakunnan tarjoiluihin. Maaliskuun kahvitukset ovat jo järjestyksessä. Tulevia kahvituksia odotellessa, pakasteeseen voi leipoa sämpylää, pullaa ja makeita leivonnaisia, jos jollakin on intoa ja mahdollisuutta.
Tiedustelut: 040 8414122 / Marita.
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