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”Älä pelkää! minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, minä olin kuollut, mutta nyt
minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.” (Ilm.1:17b,18)
JUUSON PALSTA
Tervehdys Pohjois-Suomesta, Paltamosta!
Kesän lähetessä loppuaan kierroksemme Jacob-piispan kanssa on edennyt jo noin puoliväliin. On ollut mielenkiintoista matkata ympäri kotimaata, vierailla eri paikkakunnilla,
eri seurakunnissa, tavata erilaisia Jumalan
lapsia elämäntilanteissaan, keskustella, rukoilla, itkeä ja iloita heidän kanssaan.
Tämän matkan yhteydessä monet pienetkin
asiat ovat puhutelleet ja muistuttaneet jälleen siitä, että me kristityt olemme kahden
maan kansalaisia ja täällä vain ohikulkumatkalla. Pelkästään sekin seikka, että syksyn
merkit täällä pohjoisessa ovat jo niin ilmeiset, puhuttelee jälleen. Aikamme täällä on
lyhyt, rehevinkin kukoistava elämä kuihtuu ja
hiipuu pois. Olemme rukoilleet monen toivottomasti syöpää sairastavan kanssa sekä
monien omaisten kanssa, joilla on hätä rakkaistaan ja jättäneet asiamme ja jättäytyneet
itsekin sen Jeesuksen käsivarsille, jolle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä
(Matt.28:18). Noin viikko sitten rukoilimme
epätoivoisen äidin kanssa hänen kaukana
asuvan aikuisen tyttärensä puolesta, joka
sairastaa tuskallista jatkuvaa päänsärkyä. Äiti
sai suuren rauhan sydämeensä ja lupasi kehottaa koko perhettään laittamaan kaiken
uskonsa Jeesukseen. Äsken hän soitti ja kertoi tyttärensä ottaneen pitkästä aikaa yhteyttä. Tämä kertoi levänneensä sohvalla ja
havahtuneensa yhtäkkiä siihen, että joku tönii häntä kylkeen. Sitten hän oli nähnyt mustan hahmon nousevan vuoteeltaan ja jäävän
seisomaan viereensä. Kauhuissaan hän oli
yrittänyt tavoitella Isä meidän sanoja, mutta
ne pyyhkiytyivät pois hänen mielestään. Lopulta hän oli huutanut vain: ”Auta Jeesus!”
jolloin paha oli väistynyt. Nyt tytär perheineen etsii tosissaan elävää Jumalaa.

Saatana operoi aina pelolla. Olemme nähneet ja kuulleet sen isisin toiminnassa, ja nyt,
miten paljon pelkoa ja pelonsekaista vihaa
sen iskut Turussa ovat synnyttäneet koko
maahan. Jeesus tuntee Saatanan taktiikan ja
kieltää siksi seuraajiaan pelkäämästä mitään.
Jacobin sanoman ydin on ollut Kristuksen korottaminen ja seurakunnan muistuttaminen
ja haastaminen siihen suureen tehtävään,
maailman evankelioimiseen, johon Jeesus
viimeiseksi seuraajansa haastoi hieman ennen taivaaseen astumistaan, (Matt. 28:1620). Tämä haaste saattaa myös synnyttää
ahdistusta ja pelkoa uskovissa. Jos me katsomme vain itseämme ja ympärillämme olevaa pientä, monta kertaa hyvin vajavaista
uskovien joukkoa, tuntuu, että vaikutusmahdollisuutemme tässä maailmassa ovat hyvin
rajoitetut ja mitättömät. Tehtävä on liian
suuri, en pysty siihen, voimat ovat vähissä,
tehkööt muut sitä hommaa, en jaksa edes
rukoilla sen toteutumista!
Mutta jos sen sijaan pidämme silmämme
Jeesuksessa, uskomme alkajassa ja täyttäjässä, ymmärrämme, ettei kyse ole meidän
voimistamme tai jaksamisestamme, sillä Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan
päällä lupasi olla itse meidän kanssamme,
meissä, joka päivä maailman loppuun saakka. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät,
saamme Pyhässä Hengessä yhtyä Herraan ja
olla yhtä henkeä Hänen kanssaan (1. Kor.
6:17), silloin uskossa katselemme täysin toisenlaisia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia,
joita ei rajoita mitkään tämän maailman ajan
inhimilliset vajavuudet, vaan saamme uskossa luovuttaa rukouksemme ja pienet mahdollisuutemme pienen pojan tavoin suuren
Jumalan siunattaviksi, ja silloin alkaa tapahtua! Sinua syksyssäsi siunaten, Juuso
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Siivousvastuu: Yläkerta / Anja Kylänpää ja Liisa Ääri
Alakerta / Päivi Tuomi ja Maiju Torkki
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
EHTOOLLISTILAISUUS, Ville, Arja K., Jorma, Soili ja Eini ym. Kuvia lasklo 18
tenleiriltä Liettuasta. PYHÄKOULU, Desiree. Lopuksi Helin tiimin järjestämää tarjoilua, josta vapaaehtoinen kahviraha ylimääräiseen lainan lyhennykseen.
Siivousvastuu: Yläkerta / Pauliina Kenni ja Susanne Soukola
Alakerta / Ismo Ojala ja Mika Kylväjä
klo 19
RUKOUSILTA, Soili, rukoillaan erityisesti lähetystyön puolesta.
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 19
Kid´s Action-palaveri Kotikirkolla.
Klo 15
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI.
klo 18
LAULUHETKI Iltatuulessa, Päivi.
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 19
Sapattiaterian suun.palaveri kabinetissa, tied. Pirkko, p.040 5168422
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 18
SUNNUNTAITILAISUUS, Hannu ja Kylväjät. PYHÄKOULU, Kirsi. Tilaisuuden jälkeen alakerran mattojen imurointi ja rullaus.
SYYSKUUN AULAHENKILÖT:
3.9. Erik Lehtinen
10.9. Pauliina Kenni
17.9. Sofia Mäkelä
24.9. Hannu Haapasalo

30.10.
Kesä on jo siirtymässä syksyyn ja siksi on ajankohtaista kertoa näin ennakkoon suunnitelmistamme. Seurakunta järjestää pitkän tauon jälkeen
yhteisen virkistäytymisillan. Paikaksi olemme varanneet:
Rudolfin Keitaan Sastamalasta sunnuntai-illaksi 8.10. alkaen klo 17.
Sauna ja palju lämpiää. Tarjolla on ruokaa ja illan kruunaa Pekka Tillin
kuuluisat letut. Luvassa iloista yhdessäoloa, keskustelua seurakunnan
toiminnasta ym. Ruokailu maksaa 15 €. Ilmoittautumislistan löydät kirjapöydältä. Matti kerää ruokamaksut ilmoittautumisen yhteydessä.
Kuljetus Keitaalle järjestyy kimppakyydein.
Tervetuloa joukolla mukaan yhteiseen iltaamme !!!
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Siivousvastuu: Yläkerta / Leena Tiuri-Love ja Tuula Jalonen
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
klo 19
TOIVOA SÄRKYNEILLE -RUKOUSILTA, Erik ja Päivi.
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Arja Lehtinen ym.
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
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 19
NUORTENILTA
klo 11-15 NOOAN ARKKI, yht.kr. toiminnallinen tapahtuma lapsiperheille srkkeskuksessa, monenlaista hauskaa ohjelmaa, keittolounas ym.
klo 18
TODISTUSKOKOUS, Hilkka, Kaisu ym., lähetysuhri. PYHÄKOULU,nuoret.
Klo 18 ILTAHETKI Satakunnan vankilan Huittisten osastolla.
Siivousvastuu: Yläkerta / Kyösti ja Desiree sekä Joonas N.
Alakerta / Piesalat
klo 19
Yht.kr. MM -JATKORUKOUSILTA, Arto P.
klo 18-20 Yht.kr. lauluharjoitukset, ”Minä uskon”.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta, srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI, TK, Arja L.
klo 18
LAULUHETKI Kaarirannan RK 2 ja klo 17 RK 1, Ritva.
klo 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 18
Yht.kr. SAPATTIATERIA (etukäteen ilmoittautuneille) alakerrassa Graham Turner ym. Ilm 18.9. mennessä Eini, 040 7471011 tai Ritva, 050
5924455, aterian maksu 20 eur.
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 11-13 LEPPIS, yht.kr. koko perheen kerho Nuorisoklubilla.
RAAMATUNOPETUSTA, Paul Raja-aho, Hannu, Kaisu ja Liisa.
klo 14 ja
klo 16
Klo 16 ja
RAAMATUNOPETUSTA, Paul Raja-aho, Hannu, Kaisu ja Noora. PYHÄKOULU, Milton.
klo 18
Siivousvastuu: Yläkerta / Mattelmäet ja Hiekkaset
Alakerta / Luomat ja Ritva Kirra
klo 19
RUKOUSILTA, Ismo.
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 17.30-19 VARKKI-ILTA, Minna ja Heli.
klo 19
Yht.kr ISRAEL-ILTA
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 11-13 LEPPIS, yht.kr. koko perheen kerho Nuorisoklubilla.

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
Seurakuntamme vanhin jäsen, Leo Lehtinen, 96v, sai iäisyyskutsun 25.7. Huittisten TK:ssa.
Leo-veljemme oli esimerkillinen, vastuuntuntoinen ja uskollinen seurakuntalainen, joka oli
paikallaan rakkaan puolisonsa vieressä sunnuntai toisensa jälkeen lähes kuolemaansa asti. Hän
palveli pitkään vanhimmistossa, missä hänen realistisia näkemyksiään mm. talousasioissa arvostettiin. Leo oli innokas lähettiemme tukija ja rohkaisija. Rukousilloissa Untonmäessä, kokoontuessamme vuodesta toiseen, Leo kantoi erikoisesti isänmaamme asioita, hallitusta ja esivaltaa säännöllisesti Herran eteen rukouksessa. Äitienpäiväpuheissaan Leo opasti nuorempia
miehiä, miten puolisoa tuli huomioida kauniin ja rakastavin sanoin sekä kukin. Leo arvosti ja
rakasti kotiseurakuntaansa loppumetreille asti. V. 2013, kun kaupat uusista tiloista oli tehty ja
remontti alkanut, Leo poikkesi usein kyläreissullaan ”tarkistamassa” remontin etenemistä.
Tuolloin hän ajoi vielä itse autoaan. Leo kiitti Jumalaa uusista tiloista. Vaikka Leo (kuulolaitteineen) ei pitänytkään nuoremman polven suosimasta ylistysmusiikista kunnon äänentoistoineen, hän ymmärsi, että se oli nuorille tärkeää, ja hänen tuli hyväksyä se, onhan nuorissa
seurakunnankin tulevaisuus. Elämänmyönteisyys, tyytyväisyys ja kiitollisuus olivat Leolle
ominaisia. ”Olen saanut elää rakkauden keskellä” Leo sanoi ”niin kotona kuin myös seurakunnassa”. Kiitämme Herraa Leosta ja siunaamme hänen omaisiaan. Srk:n psta Ritva K.

LASTENLEIRIKIITOKSIA!
Heinä-elokuun vaihteessa täyttyi Ylistenranta iloisista äänistä, kun 44 lasta
sekä suuri joukko vastuullisia nuoria ja aikuisia kokoontui leirille. Saimme
kokea Herran huolenpitoa ja armoa monella tapaa. Mieleen jäi Raamikset
ja ylistyslauluhetket - saunaa, uimista ja erinomaista ruokaa unohtamatta!
Päivän päätteeksi saimme hiljentyä iltanuotiolle seuraamaan nuorten järjestämää hauskaa
ohjelmaa. Sadepilvet kaikkosivat tieltämme, jopa viimeinen iltanuotiokin saatiin pitää sovitusti. Kiitos kaikille mukana olleille, tukijoille ja esirukoilijoille! Ensi kesän leiriä ootellessa PT
Yht.kr. toiminnallinen perhetapahtuma NOOAN ARKKI
Huittisten seurakuntakeskuksessa la 16.9. klo 11-15
Toiminta- ja temppurasteja, Nooan kertomushuone,
kasvomaalauspiste, laulu- ja liikuntaleikkejä ym.
Kahvia, mehua ja pullaa. KEITTOLOUNAS KLO 12-14.
La 7.10. NAISTENPÄIVÄ klo 9.30 - n. klo 16. Jos voit osallistua pe 6.10. koristelu-, kattaus- ym.
talkoisiin ja/tai la 7.10 keittiöpalveluun (tarjoilut, tiskit) tai jälkisiivoukseen, ilmoitathan Pirkolle, 040 5168422. Naistenpäivästä tarkemmin tuonnempana.

LOKAKUUSTA alkaen sunnuntain tilaisuudet alkavat klo 17. Tervetuloa!
___________________________________________________________________
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