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”Kuka on tällaista kuullut? Kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tai
synnytetäänkö kansa yhdellä kertaa?” (Jes. 66:8)
JUUSON PALSTA
Tämä Raamatun jae on vain yksi esimerkki
sadoista jakeista, jotka osoittavat, miten
yksityiskohtaisen tarkasti Jumala on jo
edeltä antanut kirjata ylös kansansa Israelin tulevat vaiheet sen koko matkalta Abrahamista aina aikojen loppuun asti. Kun
70 vuotta sitten, toukokuun 14. päivänä
1948, heti brittiläisen mandaatin päätyttyä,
David Ben Gurion luki itsenäisyysjulistuksen, toteutui yllä oleva jae.
Jumala oli antanut lupauksen maasta jo Abrahamille (1. Moos.13:14,15), vahvistanut
sen hänen pojalleen Isakille ja tämän pojalle Jaakobille. Yli tuhat vuotta juutalaiset
asuivatkin maitoa ja hunajaa vuotavassa
maassaan omien kuninkaidensa johdolla,
kunnes luopumuksensa takia joutuivat jättämään sen. Myrskynä minä karkotin heidät kaikkien kansojen sekaan, joita he eivät tunteneet, ja maa jäi heidän jälkeensä
autioksi, menijöitä ja tulijoita vaille. Ihanan maan he tekivät autioksi. (Sak.7:14)
Sellaisena, ihanana, se maa oli juutalaiskansan mielissä ja unelmien kohteena lähes kaksituhatta karkotuksen vuotta. Olihan heillä Jumalan lupaukset paluusta:
”Minä otan teidät pois kansojen seasta ja
kokoan teidät kaikista maista. minä tuon
teidät omaan maahanne. (Hes.36:24)
Itsenäisyysjulistuksen jälkeen arabivaltiot
eivät odottaneet hetkeäkään. Viisi tuntia
vanha Israel sai tuntea seitsemän ympäröivän arabivaltion murskaavan ylivoimaisen
massahyökkäyksen aamun valkenevina
tunteina. YK ei estänyt eikä tuominnut
hyökkäystä. Rauhanturvajoukoista ei edes
keskusteltu. Kaikki uskoivat Israelin tuhoutuvan muutamassa päivässä.
Juutalaisvaltion selviäminen lähes vuoden
kestäneestä itsenäisyyssodasta ja kaikista
muista myöhemmistä sodista on sitäkin
ihmeellisempää, kun ottaa huomioon, ket-

kä olivat puolustamassa maata koulutettuja arabiarmeijoita vastaan: holokaustista
eloon jääneitä, arabimaista ja Iranista karkotettuja, joilta oli ryöstetty kaikki maallinen omaisuus, läpi kuoleman aavikoitten
kulkeneita Etiopian juutalaisia ja antisemitismiä paenneita Neuvostoliiton juutalaisia
ja kaikkia muita, eri puolilta maailmaa palanneita juutalaisia yhdessä jo sukupolvia
maassa asuneiden kanssa. Juutalaisvaltio
kesti ja tulee kestämään, koska se elävän
Jumalan silmäteränä on sekä Hänen huolenpitonsa että kurituksensa kohde ja
merkkinä maailman kansoille. (Sak.2:12, 5.
Moos.28:1-10;15-25).
Jo yhden sukupolven iän, 70 vuotta, on itsenäinen Israelin valtio ollut turvasatama ja
koti eri puolilta maailmaa palaaville ja pakeneville juutalaisille. Kukoistavana ja innovatiivisena yhteiskuntana se on myös ollut siunaukseksi naapureilleen ja kaikille
maailman kansoille jo nyt (Jes.27:6), saatikka sitten kun Jeesus-messias palaa. On
ihmeellistä seurata, miten määrätietoisesti
Jumala toteuttaa kansaansa koskevia lupauksia, ei vain paluusta ja kansakunnan
synnystä ja vaurastumisesta, vaan myös
sen hengellisestä heräämisestä. Yhtä varmaa kuin Israelin valtion jälleensyntyminen, on myös sen kansan tuleva uudestisyntyminen, niin että orjallisen ulkonaisten
rituaalien noudattamisen sijasta he tulevat
tuntemaan ELÄVÄN JUMALAN! (Hes.36:2428)
Rukoillaan tänä aikana erityisesti 70vuotista itsenäisyyttään juhlivan Israelin
puolesta, hengellistä heräämistä ja varjelusta sen vihollisten ”teroittaessa hampaitaan” ja uhatessa sitä täydellisellä tuholla.
Tekemällä näin saamme olla mukana Jumalan suurissa suunnitelmissa, (Jes.62,
Matt:24:32-34).
Teitä kaikkia siunaten, Juuso

Huittisten vapaaseurakunnan
TAPAHTUMAKALENTERI AJALLE 1.-31.5.2018
VKO 18
ke

2.5.

to

3.5.

pe
la
su

4.5.
5.5.
6.5.

VKO 19
ma 7.5.
ti
ke

8.5.
9.5.

to

10.5.

pe

11.5.

la
su

12.5.
13.5.

Siivousvastuu: Yläkerta / Marja ja Ville Impiö
Alakerta / Marja ja Ville Impiö
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
klo 17
LAULUHETKI Kuninkaisten vanhainkoti ja klo 18 TK, Päivi.
klo 18
ALFA-kurssi
klo 16.30
AARRESEIKKAILU-tapahtuman palaveri.
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 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT kabinetissa.
klo 18
EHTOOLLISKOKOUS, Hannu, Arja P., Arto P. Kaisu. PYHÄKOULU, Desiree. Lopuksi Helin tiimin järjestämää tarjoilua.
Siivousvastuu: Yläkerta / Pauliina Kenni, Minna ja Ari Luoma
Alakerta / Arja ja Arto Piesala sekä Jorma Hiekkanen
klo 17
KESÄJUHLAVASTUIDEN SUUNNITTELUPALAVERI
klo 19
YHTEYSILTA alasalissa
klo 18
ALFA-KURSSI
klo 15
LÄHIMMÄISRUOKAILUN SUUNNITTELUPALAVERI
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
klo 17
Klo 17.15 LAULUHETKI Tuulentuvassa ja klo 18 TK, Kauko.
klo 14-16 AARRESEIKKAILU Metsälinnankatu 5:ssä (sateen sattuessa Vapaakirkolla).
Klo 17.30 LAULUHETKI Kaarirannassa ja klo 18 RK 3, Mari ja Osmo.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI Kotikirkolla.
klo 16-20 HUITTISTEN HULLU YÖ –tapahtuma, Jari, Pirkko, Jorma ym. yhteislaulua katoksessa, makkaran paistoa, tarjolla kahvia ja mehua sekä mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen kabinetissa.
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 18
ÄITIENPÄIVÄTILAISUUS, Päivi Vesanen Sastamalasta, Arja K., Eini ja
Soili ym. Lähetysuhri. PYHÄKOULU: nuoret. Kakkukahvit, veljet palvelevat. Tilaisuuden jälkeen alakerran mattojen imurointi ja rullaus.
TOUKOKUUN AULAHENKILÖT:
6.5. Jorma Hiekkanen
13.5. Ismo Ojala
20.5. Nuoret
27.5. Pauliina Kenni

30.10.

AARRESEIKKAILU 10.5. klo 14-16
Sinä lapsi tai aikuinen: Tule mukaan ”Aarreseikkailu iltapäivään”
Metsälinnankatu 5:een (Luoman pihapiiri) tai sateen sattuessa
Vapaakirkolle. Luvassa aarteen etsintää, mukavaa yhdessäoloa,
nukkeystävykset: Liisa ja Lassi sekä lettutarjoilu. Tervetuloa!
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Siivousvastuu: Yläkerta / Soili Lehtinen ja Eini Turunen
Alakerta / Lähimmäisruokailutiimi
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
klo 19
TOIVOA SÄRKYNEILLE-rukousilta, Arja ja Arto L.
klo 9
TALKOOT, lähimmäisruokailu.
Klo 12
RUOKAILU LÄHIMMÄISILLE, Arja P.
klo 18
ALFA-ILLALLINEN, Hilkka O. ym.
klo 17
Osallistutaan rukoukseen Israelin ja Suomen puolesta srk-keskus.
Klo 18
LAULUHETKI TK:ssa, Arja L.
Klo 17
LAULUHETKI Kaarirannan RK 2 ja klo 17.30 RK 1, Ritva.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
klo 18-22 Yht.kr. Rukousasema SLEY:llä
klo 19
NUORTENILTA
klo 10-11 RUKOILEVAT ÄIDIT
klo 18
NUORTEN JÄRJESTÄMÄ TILAISUUS: ”Valo voittaa”, mukana Light up
band Harjavallasta, todistuksia, Bordat. PYHÄKOULU: Päivi.
Klo 18 ILTAHETKI Satakunnan vankilan Huittisten osastolla
Siivousvastuu: Yläkerta / Päivi Tuomi ja Marita Ketola
Alakerta / Eini Turunen ja Soili Lehtinen
klo 19
RUKOUSILTA, Jari.
klo 18 Klo 18 LEIRIPALAVERI, ryhmät, opetusmateriaali ym.
klo 17
VANHIMMISTO
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
Yht.kr. ISRAEL-ilta, Porin exodus-ryhmän vetäjä Anneli Savolainen ym.
klo 19
NUORTEN ILTA
KAHVIKONSERTTI , Maija Lehtinen, Jari, Noora ym. Hyvän sanoman
Klo 18
tiimi. Tarjoilua.
Siivousvastuu: Yläkerta / Kyösti Manner ja Desiree Hagert-Manner
Alakerta / Marita Ketola ja Päivi Tuomi
klo 19
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 Hilkka Ojaniemen mökillä, Karhiniementie 382.
klo 19
MIESTEN RAAMATTUPIIRI
Tervetuloa KAHVIKONSERTTIIN su 27.5. klo 18
Lauluja – lauluntekijä Maija Lehtinen, esittää uusia ja vanhempia hengellisiä
lauluja, lyhyitä puheenvuoroja, kahvitarjoilu ja leppoisaa yhdessäoloa!
Vapiksen kesäleiri 31.7. – 2.8.
Nyt on aika ilmoittautua kesän leirille, joka pidetään tuttuun tapaan Ylisterannassa. Leiri on lähinnä tarkoitettu alakouluikäisille. Leirijärjestelyistä ja ohjelmasta vastaavat vuosien kokemuksella suuri joukko vastuullisia Mattelmäen Juhanin johdolla. Huolto pelaa, ruokaa on riittävästi ja kaikista pidetään
hyvää huolta! Leirimaksu on 30€/lapsi, 50€/2 sisarusta, 60€/3 sisarusta.
Ilmoittaudu toukokuun aikana. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä!
Minna puh. 040 562 1266, E-mail: minna.luoma@luukku.com

AJANKOHTAISTA ja MUUTA ASIAA:
YHTEYSILTA MA 7.5. klo 19. Tervetuloa jälleen Yhteysiltaamme; tällä kertaa aiheina ovat kesäjuhlien grillivastuun työvuorot ja muut siihen liittyvät käytännön asiat. Tämä niille, jotka ovat
ilmoittautuneet mukaan.
Varsinaisia keskustelun aiheita :
✓ seurakunnan aktivointi, mitä sinä ja minä voimme tehdä elävän seurakunnan eteen?
✓ lyhyitä ”tiimalasi” puheenvuoroja eri aiheista
✓ keskustellaan puhujatoiveista ja esiin tuotavista ideoista
✓ keskustellaan uudesta Jäsenviestilehden sisällöstä
Tilaisuus toteutetaan nyyttikesti -periaatteella! Eli myös sinä vastaat tarjoiluista ☺!
Jäsenasiaa:
Linda ja Timo Jalon perheeseen syntyi viides lapsi, potra poikavauva, 29.3. 2018.
Siunaamme koko perhettä ja iloitsemme heidän kanssaan.
”Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun luokseni älkääkä estäkö heitä, sillä heidän
kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Mark. 10:14”
Seurakuntamme jäsen Henry Bollström sai iäisyyskutsun su 20.4. Satakunnan Keskussairaalassa 52 vuoden iässä. Siunaamme hänen omaisiaan ja otamme osaa heidän suruunsa.
”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ps. 90:12”

KIITOSAIHE: Seurakuntaan on hankittu uusia kylmälaitteita ja muuta kalustoa. Saimme ViaDia
ry:n kautta STM:n avustusta 3000 € keittiöiden kylmälaitehankintoihin. Avustus tuli juuri oikeaan aikaan, sillä pakastimista ja osa jääkapeista oli joko hajonnut tai hajoamassa. Kiitollisin
mielin hankimme neljä uutta jääkaappia ja kaksi pakastearkkua. Avustuksesta riitti varoja vielä
uuden pölynimurin ja keittiön monitoimikoneen hankintaan. Kiitos Herralle huolenpidosta
myös näissä käytännön asioissa!
Olemme seurakuntana jäsenenä vapaakirkollisessa ViaDia ry:ssä, josta on tullut merkittävä
toimija kolmannen sektorin alueella. Vuosimaksu tästä jäsenyydestä on vain 50 €.
ENGLISH CORNER – written by Bruce Grant
Hallowed by the name. The word ”Hallowed” has taken on diffrent meanings and is understood today
in different contexts, especially since the appearance of certain books by a certain author. In modern
English would be Blessed and Holy. Thy is no longer used and Your would be the equivalent in today´s
English. Thy is like the Finnish formal ”te”. I like to think of it as meaning. Blessed is Your Holy name.
At the same time; I bless your Holy Name. Your name is Holy and above all things. This I will do all my
strength, all my mind and in my spirit, until my death or your return to the world in all your glory.
Amen. Be blessed and be a blessing.
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