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”Katso, minä teen uutta! Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa?  

Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle” Jes.43:19 
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”Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja pa-
rantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte kuin syöttövasikat.” 
    Malakia  4:2, (Raamattu kansalle 3:20) 
 
Olen varmasti aikaisemminkin tähän aikaan vuodesta kirjoitellut jotakin valoon ja 
kasvuun liittyvää, mutta vaikka olen saanut elää jo melkoisen määrän vuosia, pys-
tyy kevätauringon kirkkaus ja sitä seuraava kevään ja kesän vihreyden räjähdys-
mäinen esiin puhkeaminen aina ihanuudellaan yllättämään minut. Kun kevätkesäl-
lä astuu    sisätiloista pihalle auringon paisteeseen, on kokemus joka kerta yhtä hä-
kellyttävän tuore, ikään kuin vasta ensimmäisen kerran kokisi sen kirkkauden ja 
voiman. 
Muistan lapsuudesta Kivirannassa, miten joskus ensimmäisinä kevättalven aurin-
koisina sunnuntaipäivinä jääpuikkojen vielä tiputellessa lumen sulamisvesiä räys-
täiltä, isä ja äiti menivät istuskelemaan saunan aurinkoiselle eteläiselle seinustalle. 
Saadakseen kasvoilleen mahdollisimman paljon auringon tervehdyttävää valoa he 
asettivat      leukansa alle vielä valoa heijastavan, foliopäällysteisen, suulariksi kut-
sutun levyn, ja jäivät siihen kasvot valoon suunnattuina, silmät suljettuina, nautti-
maan kevätauringon kirkkaudesta ja ruskettavasta voimasta. Me lapset emme sii-
nä kauaa jaksaneet istua, vaan lähdimme pian omiin puuhiimme. 
 

Miten osuvia Raamatun vertaukset ja esikuvat ovatkaan! Jumala, joka kutsui esiin   
valon ja joka itse on valo, synnyttää ja ylläpitää sekä luonnollista että hengellistä 
elämäämme. Pimeässä elämän kasvu ja kehitys pian pysähtyy, näivettyy ja lopulta 
kuolee. Siksi Raamatun kehotukset valossa (Jeesuksessa) vaeltamisesta ovat usko-
ville ja seurakunnille elinehto.   
”Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että    
minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa.”  (Ps.56:14) 
” Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys kes-
kenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta 
synnistä.” (1.Joh.1:7) 
 

Vaikka vertaukset ovat usein vain vajavaisia kuvia, on Jeesukselle avautumisessa ja 
Hänen kohtaamisessaan jotakin samanlaista kuin kesäaurinkoon astumisessa: tun-
tuu pakahduttavan hyvältä ja helpottavalta astua valoon, vaikkakin siinä kaikki 
pimeyden kätköt tulevat ilmi, sillä mitään ei voi peittää. Kokemus on tuttu, mutta 
silti se on joka kerta niin tuore ja yllättävä, kuin olisi ensimmäinen, ja se saa haavat 
paranemaan ja uuden elämän versomaan ja kasvamaan jopa ”vanhassa rungossa” 
☺, niin että voi esiintyä jopa Malakian edellä kuvaamaa liikehdintää!  
 
Tässä maailmassa on niin paljon hengellistä pimeyttä ja vähän todellista Kristus-
valoa, että meidän tulee todella tehdä matkaa Jeesuksen (Sanan) valossa, antaa 
Hänen luoda sydämiimme todellista rakkautta ja yhteyttä Jumalaan ja kanssamat-
kaajiimme, jotta voimme heijastaa pimeyteen Kristus-valoa. 
 
ANNA AURINKOMME PAISTAA ESTEETTÄ SUORAAN SISÄÄN SYDÄMEESI! 
Kesäisin terveisin, Juuso 



Vko 22 

To 3.6. Klo 19 Miesten raamattupiiri Vapaakirkon alakerrassa  
 

Su 6.6.  Klo 17 Lähetysjumalanpalvelus  
Puhe: seurakuntamme lähetit Peter ja Tanja, juonto: Hilkka O.,  
mus. Raisa ja Jani. PYHÄKOULU 

Vko 23  
Ma 7.6. klo 19 Rukousilta, Mika H. 
To 10.6. klo 19 Miesten raamattupiiri Kotikirkolla 
Pe 11.6. klo 12 Take away –ruokakassien jako kirkon etuovelta 
 klo 18 Koko perheen Kylvöjen siunaus -tapahtuma Heikkilässä 
 Osoite: Karhiniementie 150   
 

Su 13.6. klo 17 Ehtoollisjumalanpalvelus 
 Puhe: Mehis Metsala, juonto: Juhani M. PYHÄKOULU 
 

Vko 24 
Ma 14.6. klo 19 Rukousilta, Pauliina K. 
Ti 15.6. klo 17 Vanhimmiston kokous 
To 17.6. klo 19 Miesten raamattupiiri Vapaakirkon alakerrassa 
 
Su 20.6. Suomen Vapaakirkon Toivon Festivaali 2021 kesäjuhlat 

Kokoonnumme kirkolle yhdessä katsomaan sunnuntain  
livestriimaukset.  
Yhteinen päivämme alkaa kirkolla klo 11.30  
Kesäjuhlan lähetykset: 
klo 12 Toivon festivaali – Toivo Rukouksessa 

 klo 15 Toivon festivaali – Toivo Evankeliumissa 
 klo 17.30 Toivon festivaali – Toivon näköaloja 

Lisätietoja tapahtumasta myöhemmin nettisivuilla. Musiikkia,  
tarjoilua, ohjelmaa lapsille ym. 

 
 
 

Vko 25 
Ma 21.6. klo 19 Rukousilta, Päivi T. 
To 24.6. klo 19 Miesten raamattupiiri Kotikirkolla  
  

Su 27.6. Ei tilaisuutta kirkolla 
 
 

Vko 26 
Ma 28.6. klo 19 Rukousilta, Ismo O. 
 
 
Sunnuntaikokoukset jatkuvat tällä hetkellä sekä kirkolla että livestriimattuina 
kokouksina. Myös pyhäkoulu sunnuntaisin. Tervetuloa mukaan! 
 



SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA – TOIMINNOISSA KESÄ- JA KORONATAUKOJA! 
 

Kasvetaan yhdessä -raamattupiiri parittoman viikon keskiviikko klo 18  
(Yht.hlö: Hannu Haapasalo puh. 050 561 1443) 
 

Kohtaamispaikka (Yht.henkilö: Arja Lehtinen puh. 050 402 3932) 
 

Lauluhetket palvelutaloissa (Yht.henkilö: Ritva Kirra puh. 050 592 4455 
Lauluhetket ovat toistaiseksi tauolla vallitsevan Koronatilanteen vuoksi. 
 

Mini-varkit 1-4 luokkalaisille joka toinen torstai klo 17-18.30  
(Yht.henkilö: Minna Luoma puh. 040 562 1266) 
 

Naisten rukouskahvila  
(Yht.hlö: Arja Kulmala puh. 050 599 2369, Hilkka Ojaniemi puh. 050 367 3568) 
 

Nuorten pienpiiri pe klo 18 kerran kk:ssa (Yht.henkilö: Minna Luoma puh. 040 562 1266) 
 

Power-ilta 5-luokkalaisista ylöspäin joka toinen torstai klo 17-18.30  
(Yht.henkilö: Minna Luoma puh. 040 562 1266) 
 

Pyhäkoulu sunnuntaikokouksen yhteydessä (Yht.hlö: Päivi Tuomi puh. 040 564 7488) 
 

Rukoilevat äidit kokoontuvat ryhmissä eri aikoina. Tervetuloa mukaan!  
(Yht.henkilö: Vera Mattelmäki puh. 050 383 8688) 
 

Ruokailu lähimmäiselle 
Ruokailu järjestetään tällä hetkellä TAKE AWAY –ruokakassijakona 1 krt/ kk perjantaisin. 
(Yht.henkilö: Marja Impiö puh. 050 304 6587) 
 

Seurakunnan tarjoilut (Yht.henkilö Marita Ketola puh. 040 841 4122) 
 

Vankilatilaisuudet Satakunnan vankilan Huittisten osastolla 
Vankilatilaisuudet ovat toistaiseksi tauolla vallitsevan Koronatilanteen vuoksi. 
(Yht.henkilö: Jorma Hiekkanen puh. 050 390 1386) 
 

Yht.kr. Gospel Cafe (Yht.henkilö: Juhani Mattelmäki puh. 050 383 8687) 
 

Yht.kr. Israel-illat (Yht.henkilö: Soili Lehtinen puh. 0400 899 088) 
 

Yht.kr. Leppis-kerho Nuorisoklubilla lauantaisin klo 11-13  
(Yht.henkilö: Jaana Lehtinen puh. 040 724 1423) 
 

Yht.kr. Miesten raamattupiiri torstaisin klo 19 (Yht.hlö: Ismo Ojala puh. 040 072 1053) 
- parilliset viikot Vapaakirkko 
- parittomat viikot Kotikirkko 

 
HUITTISTEN VAPAASEURAKUNTA  
Seurakunnan pastori Juhani Mattelmäki puh. 050 383 8687 
Vanhimmiston pj. Hannu Haapasalo puh. 050 561 1443  
Op Huittinen FI91 5059 0040 0246 88 
Sp Huittinen  FI78 4456 0010 1222 09 
Viite: 10003 


