TILAISUUDET HELMIKUUSSA
Vko 5 La 6.2 klo 13 Mahdollisuus muutokseen -koulutus Kouvolan
Helluntaiseurakunnassa
Su 7.2 klo 11 Ehtoolliskokous, pyhäkoulu – Marjaana Rauma
Vko 6 Pe 12.2 klo 18-20 Kids`Action Night 7-12v
Su 14.2 klo 11 Päiväkokous, pyhäkoulu – Jorma Kaario
Vko 7 Su 21.2 klo 11 Päiväkokous, pyhäkoulu – Antti Kurko
Kokouksen jälkeen lounas Mahdollisuus muutokseen -kampanjan hyväksi
Vko 8 Su 28.2 klo 15 Kansainvälinen kokous
Tiedoksi: To 10.3 klo 18 Yhdistyksen vuosikokous
VAKIOTILAISUUDET
Maanantai klo 18 Naisten ilta
Keskiviikko klo 12-13 Päivärukous
Kuukauden 1. Keskiviikko klo 10-13 Rukous ja paasto
Torstai klo 18 Sana ja rukous
Kuukauden 3. Torstai Ehtoollinen
Sunnuntai klo 15 Monikulttuurinen tilaisuus
Ei Ehtoolliskokous-sunnuntaina!
Muutokset ohjelmassa mahdollisia. Seuraa ilmoituksia Ankkurista.
Talvisia ajatuksia
Nyt se on sitten saapunut, nimittäin talvi! Pitkän, märän ja pimeän syksyn
jälkeen. Joku voi olla riemuissaan, kun sataa lunta ja pakkanen paukkuu.
Toiset taas eivät pidä talvesta, korkeintaan leuto ja vähäluminen saisi olla.
Joka tapauksessa, talvi on yksi maamme vuodenajoista, pidimmepä siitä tai
emme. Talvella luonto uinuu, ikään kuin elottomassa tilassa. Lumipeite on
armollisesti satanut sen päälle, peittääkseen sen katseiltamme, ja mielemme
kiinnittyykin, kauniiseen ja hohtavaan lumeen, eikä siihen, mitä se kätkee
alleen.
Mieleeni nousee väkisinkin, hengelliset asiat. Uskovan elämässäkin voi olla
talvikausia. Routa on voinut puraista syvältäkin. Ollaan ikään kuin jäässä ja

kohmeessa. Voimme jopa kokea, että olemme kuolleessa tilassa, ja
monenlaista toivotonta ajatusta voi nousta mieleen. Kuka sitten reagoi
milläkin tavalla. Voidaan miettiä syitä, että miksi tähän on tultu, mutta
vastausta ei aina tunnu siihenkään löytyvän, edes tarkan itsetutkiskelun
kauttakaan. Voimme käydä kokouksissa, Sanan kuulossa ja ehkä kokeakin
hetkellisesti pientä virtausta, mutta routainen sisin, on silti iloton ja
kohmeessa.
Silmiini sattui, erästä artikkelia lukiessa teksti Vernalisaatiosta, eli
idunvirityksestä. No saattaisi äkkiseltään kuvitella mielessään kysyvän,
että ”miten sitä itua sitten viritetään?” ”No se on viileän ilmaston kasvien
ominaisuus, jossa vaaditaan kylmä kausi, jotta kukkasilmut lähtevät
kehittymään. Tämä koskee myös syysvehnää”. Eli, kun syysvehnän siemen
istutetaan maahan, niin se vaatii kylmän kauden voidakseen lähteä
versomaan.
Voisiko tämä päteä myös hengellisessä elämässä? Jeesus puhuu Joh.12:24
vehnänjyvän kuolemasta ja sen tuottamasta sadosta. Monesti joudumme
kokemaan elämässämme talvi-, sekä jääkausia, jotta Jumalan sanan kylvö saa
ruveta tuottamaan satoa meidän elämän kautta. Näiden talvikausien tarkoitus
on saada meidän itsekäs ja lihallinen luontomme kuolemaan. Se voi
kuulostaa karulta, mutta Jumala tähtää hyvään lopputulokseen.
Roomalaiskirjeen 6.luvun 6 jae sanoo: ”Mehän tiedämme, että vanha
ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis
nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä.” Gal.2:20 jatkaa: ”Enää en
elä minä, vaan Kristus minussa” Kun Jeesus saa meidän sydämissä
suuremman sijan, niin sen seuraamuksena alkaa elämämme tuottamaan sitä
hedelmää ja satoa, johon Herra tähtää. Tähän emme omassa voimassamme
kykene. Meidän on hyvä tietää, että kun meitä kohtaa vaikeudet, niin
Herralla voi olla hyvät suunnitelmat kyseessä varallemme. Muistamme
Paavalin, jolla oli pistin lihassa, ja Paavalin rukouksiin kyseisestä asiasta, oli
vastauksena: ”Minun armossani on sinulle kyllin” Herran voima tulee
täydelliseksi heikkoudessa.
Ystäväni! Olipa elämäntilanteesi minkälainen tahansa, niin kaikkiin asioihin
ei aina löydy vain vastausta, vaan niiden läpi on vain kuljettava. On hyvä
muistaa, että ankarankin talven jälkeen tulee aina kevät, jolloin uusi elämä
alkaa taas kukoistamaan! Pitäkäämme katseemme uskon alkajassa ja
täyttäjässä, Jeesuksessa Kristuksessa, joka on luvannut aloittamansa hyvän
työn viedä päätökseen itse kunkin kohdalta, kunhan riipumme hänessä
kiinni!
Talviterveisin ja Siunaten: Vanhin, Juha

YHTEYSTIEDOT
Pastori:
Marjaana Rauma p. 045 124 9418, karhulan.hsrk@kymp.net
vapaapäivät: maanantait + 13.-14.2
Vanhimmisto:
Petri Kumpunen p. 041 455 2220
Juha Turunen p. 050 545 8263
Diakonit:
Keijo Juutila p. 041 723 8093
Kosi MazeboTshembo Vuvu Benoit (Pentti) p. 044 965 8551
Evankelista:
Maarit Miettinen p. 050 093 9911
rukouspalvelu: mmietti@gmail.com
Naisten illat:
Auni Ollinen p. 050 463 1811
Kids`Action Night:
Saara Kumpunen p. 045 678 8771
Pyhäkoulu:
Sanna Joensuu
Tarja Turunen p. 050 340 2244
Seurakunnan tilinumero: FI13 5172 8120 0223 91
Kiinteistöprojektin tilinumero: FI23 5172 0220 1422 94
Kaarniemen toimintakeskus, www.kaarniementoimintakeskus.fi
www.facebook.com/Karhulanhelluntaiseurakunta
Pidä ajantasalla yhteystietosi jäsenreskisteriä varten ja ilmoita
mahdollisista muutoksista Marjaananalle.
Yhdysside, Karhulan Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti
Julkaisija: Karhulan Helluntailähetys ry.

