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”Suuri on meidän Herramme, suuri Hänen voimansa,
Hänen ymmärryksensä on mittaamaton” Ps. 147:5
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”Sillä sinä olet ilahduttanut minua teoillasi, Herra; minä riemuitsen sinun kättesi töistä.” Ps.92:5
Jumala yksin luo elämää, ylläpitää elämää, tahtoo elämää, koska Hän yksin on elämän Herra (Joh.1:3,4). Kevät tuo elämän kohisten kaikkien nähtäväksi, mutta silti jotkut uskovat kaiken syntyneen sattumalta itsestään. Alla on kirjeeni evoluutioon uskovalle sukulaiselleni:
Kiinnostavaa, että jo nuorena pohdiskelit noita asioita, Jumalaa ja jumaluskon alkuperää ym. Sekin todistaa oikeaksi muutamia Raamatun väittämiä, kuten (Saarnaaja
3:11) Kaiken Hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut
heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ihmiskunnan keskellä eri kulttuureissa ja myös yksilöihmisten tietoisuudessa on sisäsyntyinen käsitys Jumalasta, jostakin korkeammasta ja myös
ihmiskunnan lankeemuksesta. Siitä on todistuksena monet lähetystyöntekijöiden kertomukset heimoista, joiden pariin mennessään he ovat kuulleet, että heitä on jo siellä
odotettu kertomaan kadotetusta tiestä Jumalan luo. Samoin kaikkien eri uskontojen
hapuilut kohti yliluonnollista jumalaa...
Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että yleisessä kielenkäytössä ja puheessa ihmiset,
niin asiantuntijat kuin tavallinen kansa ovat korvanneet sanan Jumala sanalla evoluutio. Olen kuullut radiosta mm. seuraavanlaisia lauseita: "Evoluutio on viisaudessaan
nähnyt hyväksi...", "Evoluutio on päättänyt..." jne. Ihmiselle tuntuu olevan helpompaa
uskoa, että kaaos tuottaa käsittämättömän monimutkaisia rakenteita ja elämää, jotka ovat ihmisjärjen ymmärrettäväksi lähes mahdottomia kuin, että sen takana olisi
ajan yläpuolella oleva Jumala, jolta on peräisin kaikki se informaatio, jota olevaisen
rakentumiseksi tarvittiin. (Hep.11:3) "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma
on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä."
Jos on olemassa Jumala, Luoja, ei hän voi olla ihmisen tutkittavissa eikä inhimillisellä
järjellä ymmärrettävissä, ja sitä on itseriittoisen ihmisen mahdotonta tai ainakin vaikeaa hyväksyä, mutta kuitenkin Hänen tekonsa puhuvat puolestaan. Roomalaiskirjeen
ensimmäisessä luvussa Paavali pudottelee hämmästyttävän suoraa tekstiä
(Room.1:19-) Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti
olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään
puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi,
ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. he väittävät olevansa viisaita,
mutta ovat tulleet tyhmiksi..."
Kovaa tekstiä, mutta täysin totta. Kun ihminen kieltää elävän Jumalan, ja sitähän tehdään nyt koko ihmiskunnan voimin laajalla rintamalla tiedotusvälineiden voittosaatossa, on vapaus olla piittaamatta Hänen sanoistaan ja ohjeistaan, jotka Hän antoi
varjellakseen ihmiselämää. Niinpä portit ovat auki kaikkeen siihen, mitä langennut
ihmismieli vain keksii himoita ja haluta, kun rajoittava tekijä, Jumala, on saatu raivattua pois näyttämöltä.

Tämä kehitys toki menee ihan niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Esim. 2.Tim.3:1-5
Paavali kuvailee monisanaisesti ja elävästi aikamme ihmisiä: Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita,
kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat
enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman...
Tässä ajassa valtavirrasta poikkeavan mielipiteen julkinen lausuminen vaatii todella
rohkeutta. Nykytietämyksemme biologisen elämän äärimmäisestä monimutkaisuudesta on saanut monet tieteentekijät hylkäämään ajatuksen pelkästä materiasta ja
sattumasta, mutta he eivät uskalla tuoda käsitystään julki pelätessään tiedeyhteisön
murskaavaa tuomiota.
On mahtavaa, että salattu Jumala kuitenkin lähestyi ihmistä tulemalla ihmiseksi ja
paljastamalla olemuksestaan sen, mitä me tarvitsemme. Jeesus sanoi (Joh.14: 9,10)
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän... Minä olen Isässä ja Isä on minussa...
Vanhassa testamentissa Jumala ilmoitti nimekseen "Minä olen" (2.Moos.3:14), ja Jeesus tuli ilmoittamaan, mitä se pitää sisällään: MINÄ OLEN:
Tie, totuus ja elämä, ja ainoa tie Jumalan luo (Joh.14:6), maailman valo (Joh.8:12),
elämän leipä (Joh.6:35), Hyvä Paimen (Joh.10:11) ylösnousemus ja elämä (Joh.11:25).
Iloitaan Jumalan synnyttämästä elämästä ympärillämme!
Sinua siunaten Juuso

Vko 17
Su 2.5.

klo 14-16 Mahdollisuus osallistua kirkon yläsalissa ehtoolliselle.
Juhani M. ja Hannu H.
klo 17 Ehtoollisjumalanpalvelus NETISSÄ
Puhe: Mehis Metsala, juonto: Hannu H., mus. Kaisu H., miks: Jalot

Vko 18
Ma 3.5. klo 19 Rukousilta, Päivi T. ALAKERRASSA
To 6.5. klo 19 Miesten raamattupiiri Vapaakirkon alakerrassa
Pe 7.5. klo 9.30 – 10.30 Rukoilevat äidit kabinetissa
Su 9.5.

klo 17 Äitienpäivän jumalanpalvelus NETISSÄ
Puhe: Pauli ja Linnea Lindelöf, juonto ja mus.: Jalot, miksaus: Emil E.

Vko 19
Ma 10.5. klo 19 Rukousilta, Pauliina K. ALAKERRASSA
Ke 12.5. klo 18 Kasvetaan yhdessä –raamattupiiri alakerrassa
To 13.5. klo 15-17, Helatorstain nuortentapahtuma Luoman pihapiirissä,
osoite: Koskuankatu 1 (sateen sattuessa kirkolla)
klo 19 Miesten raamattupiiri Kotikirkolla
Pe 14.5. klo 9.30 – 10.30 Rukoilevat äidit kabinetissa
klo 12 Take away –ruokakassien jako kirkon etuovelta

Su 16.5. klo 17 Todistus- ja ylistyskokous
HUOM! Tilaisuus mahdollisesti myös KIRKOLLA – seuraa ilmoittelu!!
Juonto, musiikki ja miksaus: Noora M-B ja Milton B. PYHÄKOULU
Vko 20
Ma 17.5. klo 19 Rukousilta, Ritva K.
Ti 18.5. Suomen Vapaakirkon paasto- ja rukouspäivä
To 20.5. klo 19 Miesten raamattupiiri Vapaakirkon alakerrassa
Pe 21.5. klo 9.30 – 10.30 Rukoilevat äidit kabinetissa
Su 23.5. klo 17 Jumalanpalvelus mahdollisesti myös KIRKOLLA
Puhe: Marjatta ja Olavi Eskola, juonto: Hannu H., mus. Kaisu H.,
miksaus: Emil E. PYHÄKOULU
Vko 21
Ma 24.5. klo 19 Rukousilta
To 27.5. klo 19 Miesten raamattupiiri Vapaakirkon alakerrassa
Pe 28.5. klo 9.30 – 10.30 Rukoilevat äidit kabinetissa
klo 14 – HULLU YÖ HUITTISISSA –tapahtuma
Su 30.5. klo 17 Jumalanpalvelus mahdollisesti myös KIRKOLLA
Puhe: Mehis Metsala, juonto: Juhani M., musiikki: Soili ja Eini,
miksaus: Jalot. PYHÄKOULU
Vko 22
Ma 31.5. klo 19 Rukousilta, Ismo O.
Huittisten kauppiaiden järjestämä Hullu Yö pidetään pe 28.5. Osallistumme siihen jos
keskuudestamme löytyy innokkaita toimijoita. Olisitko sinä sellainen  ? Jos kyllä, niin
otapa yhteys Mäkisen Pirkkoon, puh. 040 516 8442.
Hullu Yö suunnittelupalaveri kirkon alakerrassa ma 10.5. klo 18. TERVETULOA !
TULEVIA TAPAHTUMIA:
Pe 11.6. klo 18
Kylvöjen siunaus Heikkilässä
Ma 12.7. – ke 13.7. Lastenleiri Kiikan Leiriahossa
SUNNUNTAITILAISUUDET ovat Koronarajoitusten takia vain nettilähetyksiä 9.5.2021 asti.
Sunnuntaitilaisuudet jatkuvat kirkolla 16.5.2021 alkaen jos rajoitukset on purettu.
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