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”Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.” Matt.25:45
JUUSON PALSTA
Olen lukenut muutaman viime kuukauden
aikana hiljalleen John Burken kirjaa Taivaan
rajalla. Burke vertaa siinä yli sataa kuvausta
kuolemanrajakokemuksista siihen, mitä
Raamattu kertoo tuonpuoleisesta. Nämä
jännittävät ”matkakertomukset” tukevat,
vahvistavat ja joissain tapauksissa valaisevat Raamatun ilmoitusta siitä, mitä on vastassa rajan takana Jeesukseen Herranaan
uskoville ja toisaalta niille, jotka eivät häntä
vielä tunteneet.
Kirjaa lukiessani minua on koskettanut ehkä eniten se, kuinka suuren vaikutuksen
ihmisiin teki heidän oman elämänsä uudelleen katsominen kirkkaasti säteilevän valoolennon läsnä ollessa. Useimmat näkevät
elämänsä pikakelauksena Jumalan luona
Hänen näyttäessään, millä elämämme asioilla on todellista merkitystä.
Suurin osa näistä kokemuksista alkaa valoolennon esittämällä kaiken kattavalla kysymyksellä: ”Mitä olet tehnyt elämällä,
jonka annoin sinulle?” Kysymystä ei lausuttu tuomitsevasti vaan rakastaen. Kaikki
järkyttyivät nähdessään elävän, kolmiulotteisen näytöksen koko elämästään ja lisäksi
vielä salaiset ajatuksensa ja tekojensa vaikuttimet. ”Herra valaisee pimeyden kätköt
ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin
itse kukin saa kiitoksen Jumalalta.”
(1.Kor.4:5)
Lindi-niminen nainen kertoo kuulleensa
äänen sanovan: ”Katsotaan kaikki asiat,
jotka olet tehnyt palvellaksesi minua ja
osoittaaksesi rakkautta toisille ihmisille;
katsotaan kaikkia elämäsi ihmissuhteita
nähdäksemme, miten olet rakastanut toisia
ja palvellut minua ihmissuhteidesi välityksellä.” Lindi muistelee: ”Oli mielenkiintoista
havaita, että kaikki liittyi ihmissuhteisiin.

Saavutuksia tai onnistumisia ei mainittu
lainkaan – keskityttiin vain siihen, miten
ihminen oli osoittanut rakkautta toisille.”
Jeesus kertoo Jumalan sanovan viimeisenä
päivänä: ”Kun jätitte rakastamatta, palvelematta, vaatettamatta, ruokkimatta ja
vaille huolenpitoa kaikkein vähäisimmät,
unohdetuimmat, mitättömimmät, jätitte
tekemättä sen minulle. Kun rakastitte, palvelitte, vaatetitte, ruokitte kaikkein vähäisimmät ja välititte heistä, teitte sen minulle.” (Matt. 25 B:n omin sanoin esittämänä)
Burke toteaa (s.253): ”Jokainen haluaa
muuttaa maailmaa; mutta kukaan ei halua
rakastaa lähimmäistään. Silti kaikki, mitä
Jumala haluaa meidän tekevän maailman
muuttamiseksi, on se, että rakastamme
Jumalaa, jotta voimme rakastaa lähimmäistämme yhtä paljon kuin itseämme.
Saatamme saada suuria asioita aikaan maailman silmissä, rakentaa valtavia yrityksiä,
tehdä tärkeitä poliittisia päätöksiä ja niin
edelleen. Jos emme kuitenkaan onnistu rakastamaan perhettämme, naapureitamme,
työtovereitamme ja vähäosaisia, jotka Jumala lähettää polullemme, olemme epäonnistuneet Jumalan meille antamassa ensisijaisessa tehtävässä.”
”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut
Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä
varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.” (Ef.2:10)
Pidetään silmät auki ja kuljetaan rukoillen
lähellä Herraa! Annetaan Jumalan rakkauden täyttää meidät ja virrata edelleen
meistä eteenpäin niitä ihmisiä kohtaan,
jotka Herra tiellemme johdattaa!
Siunaus suuri! Juuso
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Siivousvastuu: Yläkerta / Anja Kylänpää ja Liisa Ääri
Alakerta / Kauko Järvinen & co
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
klo 17
LAULUHETKI Kuninkaisten vanhainkodin os. 2 ja klo 18 TK, Päivi
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 17.30 LAULUHETKI Iltatuulessa, Arja P.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä.
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
EHTOOLLISTILAISUUS, Juuso, Arto P. ym. Lapsen siunaaminen. Muklo 17
siikki: Vera. PYHÄKOULU: nuoret. Lopuksi Arja K:n tiimin järjestämää
tarjoilua, josta vapaaehtoinen kahviraha ylimääräiseen lainan lyhennykseen.

Siivousvastuu: Yläkerta /Heli Aholainen, Pirjo Tuomola, Miia Kranni ja Ritva Markki
Alakerta / Vilhelmiina ja Arto Pihkoluoma
ma 6.11. klo 17.30 EVANKELIOINTITIIMIN kokoontuminen kabinetissa, Jari
klo 19
RUKOUSILTA kabinetissa, Arto P. Rukoillaan erityisesti lähetystyön
puolesta.
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
ke 8.11. klo 17
Klo 17.15 LAULUHETKI Tuulentuvassa ja klo 18 TK, Kauko.
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI, suunnitellaan
to 9.11. klo 15
myös jouluateriaa ja päätetään ensi vuoden LR-päivämäärät .
klo 17.30 LAULUHETKI Kaarirannassa ja klo 18 RK 3, Mari ja Osmo.
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 18
Yht.kr. MM-JATKORUKOUSHETKI srk-keskuksessa.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
pe 10.11. klo 19
NUORTENILTA
la 11.11. klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerho Nuorisoklubilla. Noora Markki-Borda ja Milton
Borda, Kirsi Huhtanen ja Marita Ketola
su 12.11. klo 17
ISÄNPÄIVÄTILAISUUS, Juutalaisen musiikin konsertti holokaustista
selvinneiden vanhusten hyväksi: Päivi Marko, piano ja laulu, Milto
Marko, klarinetti, Osmo Lötjönen, laulu. Lapsen siunaaminen. PYHÄKOULU: Soili ja Eini. Isänpäiväkahvit, sisaret palvelevat. Lopuksi alakerran mattojen imurointi ym. lähimmäisruokailua varten.
VKO 45

MARRASKUUN AULAHENKILÖT:
5.11. Eeva Lehtinen
12.11. Arto Lehtinen
26.11. Jorma Hiekkanen
"Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita
murheelliset: he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. Autuaita
ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia
armahtavat: heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita
vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. Matt.5:3-11
5.11. Eeva Lehtinen
12.11. Arto Lehtinen
26.11. Jorma Hiekkanen
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Siivousvastuu: Yläkerta / Renate Holm-Mäkelä perh.
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
klo 19
TOIVOA SÄRKYNEILLE –RUKOUSILTA kabinetissa, A. ja A. Lehtinen.
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Jari Lehikoinen ym.
klo 17
VANHIMMISTON KOKOUS
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI TK, Arja L.
Klo 17
LAULUHETKI 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 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 11-13 Yht.kr. LEPPIS-kerhon pikkujoulu Nuorisoklubilla. Marjo, Anne, Heli H.
klo 18
YHTEYSILTA alasalissa, ideointia ja mielipiteiden vaihtoa seurakunnan
toiminnasta. Pientä kivaa ohjelmaa + nyyttikestitarjoilu !
klo 17
SUOMALAINEN MESSU Risto Ryti-salissa, Lasse Heikkilä ja Valkiaryhmä (Liput 10 eur). Lipunmyynti: Huittisten R-kioskit ja seurakunnat.
Siivousvastuu: Yläkerta / Soili ja Pauli Haavisto
Alakerta / Joonas Nylander & co
klo 19
RUKOUSILTA kabinetissa, Jari Lehikoinen.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI, TK, Arja L.
klo 18.30 LAULUHETKI Kotirannassa, Ritva.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 19
NUORTENILTA
Pe 24.11 – la 25.11. VARKKIEN yönvietto ja pikkujoulut Laturinteellä
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
Klo 17
SUNNUNTAITILAISUUS, Hannu ym. Musiikki: Kaisu, PYHÄKOULU: Kirsi.
SEURAKUNNAN SYYSKOKOUS
n. klo 18

Siivousvastuu: Yläkerta / Liisa Ääri ja Anja Kylänpää
Alakerta / Marita Ketola, Arja Lehtinen ja Päivi Oksanen
RUKOUSILTA kabinetissa, Ismo.
ma 27.11. klo 19
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
ke 29.11. klo 17
Klo 17.15 LAULUHETKI Aino-kodissa ja klo 18 TK, Kauko.
klo 18-20 NAISTEN RUKOUSKAHVILA kabinetissa, Hilkka ja Arja K.
to 30.11. klo 17.30-19 Syyskauden viimeinen VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 19
Yht.kr. ISRAEL-ilta
VKO 48

Yhteysilta 18.11 klo 18:00 alasalissa
Keskustelu ja mielipiteiden vaihto oli vilkasta Rudolfin keitaan kodassa istuessamme. Siellä
AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
syntyi idea Yhteysillan järjestämisestä. Tällä tilaisuudella tarkoitetaan illanviettoa, johon
kaikki seurakuntalaiset ja toiminnassamme mukana olevat voisivat osallistua. Tavoitteena on
luoda avoin keskusteluilmapiiri, jossa jokainen voi rohkeasti tuoda esiin oman mielipiteensä
ja ehdotuksensa. Aloitimme jo keskustelun rukouskokouksista, vierailevista puhujista, vastuuryhmistä ja siitä kuinka viestintää voisimme parantaa. Avasimme keskustelua myös syyskokouksen tulevista henkilövalinnoista. Tervetuloa keskustelemaan ja näin rakentamaan
omaa seurakuntaamme ! Luvassa on myös pientä kivaa ohjelmaa sekä tarjoilua, nyyttikesti
periaatteella !

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
Syksyn henkilövalinnat ja toimintaryhmät
Tuttuun tapaa yläsalin miksaustilan vieressä seinältä löytyy iso ”plakaatti”, joka esittelee seurakuntamme eri työmuotoja ja vastuuryhmiä. Syyskokous käsittelee ja nimeää vastuuhenkilöitä näihin
ryhmiin, joten juuri SINUN on aika käydä laittamassa nimesi näihin ryhmiin. Seurakuntamme toiminta on avointa kaikille. Jokaiseen ryhmään opetusvastuussa oleva henkilö tai vastuuhenkilöt, valitaan
varsinaisten jäsenten keskuudesta.
Vanhimmiston jäsenen ja varajäsenten valinnat :
Sääntöjemme mukaan joka vuosi on yksi varsinainen vanhimmiston jäsen erovuorossa. Tänä vuonna
hän on Arto Lehtinen. Molemmat vanhimmiston varajäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Jokaisella seurakunnan varsinaisella jäsenellä on oikeus ehdottaa jäsenistöstä haluamaansa henkilöä
näille paikoille, kysyttyään ensin ko. henkilön omaa suostumusta. Ehdotus tapahtuu kirjallisesti omalla nimellä varustettuna. Ehdotukset tulee jättää salin postilaatikkoon 13.11 mennessä. Arto Lehtinen,
Ismo Ojala ja Jorma Hiekkanen ovat antaneet suostumuksensa jatkokauteen. Seurakunnan syyskokous 26.11 tekee viralliset valinnat ja nimeää edellä mainitut työryhmät. Virallinen kokouskutsu asialistoineen laitetaan ilmoitustaululle marraskuun ensimmäisellä viikolla.
Pyydämme Herralta jälleen runsasta osanottoa yhteisiin asioihimme ja johdatusta kaikkiin henkilö valintoihimme! HH
ENGLISH CORNER – written by Bruce Grant
November 2017
The Aaronic or Priestly blessing in full as it appears in the Old Testament
The LORD bless you and keep you: The LORD make his face to shine upon you, and be gracious to
you: The LORD lift up his countenance upon you, and give you peace. (Numbers 6:24-26 RSV)
Each time you say this, think deeply about the meaning of each word, with all your mind, with all your
heart and deep in your spirit. He will be kind, gentle and gracious to you as He hears the cry of your
heart and He will comfort you and bring you joy. Then you can experience the blessing becoming
more real and concrete in your daily life. Be blessed. Bruce
JOULUPUUROTILAISUUS su 10.12.
Su 10.12. järjestetään "Joulupuurotilaisuus", johon kutsumme ihmisiä mukaan evankeliumia kuulemaan. Tuolloin on tarjolla puuroa, kiisseliä ja kahvipöytä.
Tarvitsemme keittiöön apuvoimia. Jos haluat osallistua valmisteluihin ota yhteyttä Marita Ketolaan p.
040 8414122. Muistathan tilaisuutta rukouksin! Terveisin Jari ja evankeliointitiimi.
KRISTUS-PÄIVÄ TURUSSA 2.12.
Kristittyjen yhteinen Kristuspäivä Turussa 2.12. kutsuu mukaan myös meitä. Teemme Huittisista eri
seurakuntien yhteismatkan bussilla. Lähtö klo 10.30 ja paluu n klo 22.30. Ryhmälipun hinta Kristuspäivään on 12 €/henkilö. Bussimatkan hinta lähtijöiden määrästä riippuen enintään 10 €. Tarkemmat tiedot päivästä www.kristuspaiva.fi. Ilmoittautumiset (meidän srk:n osalta): Ville Impiö,
0456392707 (5.11.alkaen) viimeistään 15.11.
Lähde mukaan koko Suomen yhteiseen rukoustapahtumaan! Terveisin Ville.
• Perinteinen Joulutervehdys Suomen Viikkolehteen 29.11. mennessä, tied. Matti, 044 5930989.
• Ti 12.12. jouluateria lähimmäisille klo 12
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