Toukokuu
Pe 3.5.
La 4.5.
Su 5.5.

klo 18.30 Martin Reen
klo 18 Martin Reen
klo 17 Viikkojuhla
Martin Reen
Ma 6.5. klo 18 Kevätkauden
viimeinen Naisten ilta,
pidetään Danskeilla
nyyttäriperiaatteella
Ti 7.5. klo 18.30 Rukousilta
Pe 10.5. klo 19 Awake nuorten ilta
Su 12.5.
Ma 13.5.
Ti 14.5.
Pe 17.5.
La 18.5.

Su 19.5.
Ti 21.5.
Pe 24.5.
Su 26.5.

Kesäkuu
Su 2.6.
Pe 7.6.
La 8.6.
Su 9.6.

klo 17 Viikkojuhla
Pyhän Hengen armolahjat
Timo Hartikainen
klo 18 Anne Miettinen
klo 11-17 Anne Miettinen
klo 18 Anne Miettinen
klo 11-16 Anne Miettinen
klo 17 Anne Miettinen

Su 16.6. klo 14 - 17 Koko perheen
kesätapahtuma Risteyspaikassa
klo 17 Viikkojuhla
Grillausta, toimintapisteitä,
Palveluvirat, Päivi Heikkilä
ohjelmaa, kahvitarjoilu,
klo 18 Risteyspaikka ry:n
arvonta, yms.
vuosikokous
Su 23.6. Juhannus, ei tilaisuutta
klo 18.30 Rukousilta
klo 19 Awake nuorten ilta
Su 30.6. klo 17 Viikkojuhla
klo 10 Seurakunnan talkooPyhän Hengen armolahjat
päivä. Ruokaa, juomaa,
seuraa ja puuhastelua
Heinäkuu
yhteisen hyvän eteen.
Su 7.7. klo 17 Viikkojuhla
Minna ja Kalervo Dansk
klo 17 Lähetysjuhla
Su 14.7. klo 17 Viikkojuhla
GNN Arto Sädeaho
Kahvia ja koinoniaa
klo 18.30 Rukousilta
klo 19 Awake nuorten ilta
Su 21.7. Ei tilaisuutta
Su 28.7. Leiri, ei tilaisuutta
klo 17 Viikkojuhla

Pyhän Hengen armolahjat
Jussi Suutari
Ti 28.5. klo 18.30 Kevätkauden
viimeinen rukousilta
Pe 31.5. klo 19 Kevätkauden
viimeinen Awake
nuorten ilta

Elokuu
Su 4.8.

klo 17 Viikkojuhla
Elämä voittaa
Su 11.8. klo 17 Viikkojuhla
Su 18.8. klo 17 Viikkojuhla
Su 25.8. Seurakuntapäivä
Siikaniemi
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LAMPPU
LAMPUNJALASSA
Talven ja kevään pääteemoina on saarnapuheissa ollut Pyhä Henki ja seurakunta sekä yksi ruumis - monta jäsentä ja armolahjat sekä palvelulahjat jatkuen vielä kesän korvalle.
Seurakunnan pää Jeesus Kristus sanoo Matteus
5:15: ”Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle
vaan lampunjalkaan ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.” Vertauksessa käytetään kahta
tärkeää symbolia, jotka ovat lamppu ja lampunjalka. Jälkimmäisen symbolin voimme selittää
Ilmestyskirjan (1:20) avulla  ”...ja seitsemän
lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.”
Sytytetyn lampun vertauskuvan voimme tulkita
Sananlaskujen (20:27) avulla  ”Ihmisen henki
on Herran lamppu.”
Sytytetty lamppu on siis Hengellä kastetun uskovan hengen vertauskuva. Sen saa palamaan ja
loistamaan uskovan sisimmässä oleva Hengen tuli.
Juuri niin kuin lamppu on tarkoitettu olemaan paikallaan lampunjalassa, niin Hengellä kastetun uskovan
on tarkoitus ottaa oma paikkansa seurakunnan yleisessä kokoontumisessa. Uskova, joka on kastettu
Pyhässä Hengessä, mutta joka ei koskaan käytä mitään armolahjaa seurakunnan palveluksessa, on kuin
vakan alle laitettu lamppu. Häneltä jää täyttämättä
tehtävä, jonka vuoksi Jumala armolahjan antoi.
Kun Pyhän Hengen läsnäolo ja voima ilmenevät
eri uskovien kautta, seurakunnan elämä ja jumalanpalvelus muuttuvat täydellisesti. Päävastuu
toiminnasta ja läpiviennistä ei enää olekaan yhden tai kahden henkilön vastuulla muiden pysytellessä passiivisina. Päinvastoin, jokainen seurakunnan jäsen ottaa silloin aktiivisesti osaa
palvelukseen ja jäsenet palvelevat toisiaan sen
sijaan että yksi tai kaksi palvelisi koko ajan muita.
Sellainen on malli, johon Paavali esimerkillään
ruumiista ja jäsenistä viittaa (katso 1.Kor. 12:12-27).
Näin opettaa myös Pietari 1. Pietari 4:10-11 
”Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin
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on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan
sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman
mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta.”
Pietari puhuu Jumalan armon moninaisuudesta. Toisin sanoen Jumalan armo on niin rikas ja niin monipuolinen, että jokainen yksittäinen jäsen voi ilmentää jotakin puolta siitä Jumalan kansan ylistyksen
ja palvelun kokonaisuudessa. Näin jokaisella seurakunnan jäsenellä voi olla oma erityinen Hengen ilmentymä jolloin jokainen vuorollaan voi palvella
kaikkia muita jäseniä. Pietari korostaa, että jokainen
seurakunnan jäsen on osallinen; kenenkään ei tarvitse jäädä ilman armolahjaa tai palvelutehtävää.
Hän sanookin: ”Palvelkaa toisianne sillä ... armolahjalla, jonka kukin on saanut.” (1.Piet. 4:10)
Seuraavassa jakeessa hän jatkaa: ”Jos joku puhuu ... jos joku palvelee”
Näin ollen ei ole puhettakaan seurakunnasta,
jossa on yksi tai kaksi ”ammattimaista” täysipäiväistä sananpalvelijaa muiden jäsenten pysyessä
enimmäkseen passiivisina ja toimettomina. Jokainen jäsen on mukana Jumalan seurakunnalle
antamien yliluonnollisten palvelutehtävien ohjelmassa; jokaisella voi olla lahja; kuka tahansa voi
puhua; kuka tahansa voi palvella. Myös Paavali vahvistaa kuvaa seurakunnasta, jossa jokainen
jäsen on aktiivinen (katso Room. 12:3-8).
Seurakunta, jossa vain yhdellä tai kahdella jäsenellä olisi jokin aktiivinen palvelutehtävä, olisi
UT:n malliin verrattuna kuin ruumis, jossa esim.
pää, toinen käsi ja toinen jalka ovat vahvoja ja aktiivisia, kun taas muu osa ruumiista olisi halvaantunut ja hyödytön. On ilmiselvää, että kokonaisuutena ottaen sellainen ruumis ei voisi koskaan
täyttää asianmukaisesti tehtäväänsä.
”Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.” (1.Kor.12:7) ja ”Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki
tapahtukoon rakentumiseksi.” (1.Kor.14:26) (tässä
artikkelissa lainattu Derek Princen opetuksia).
Siunauksin Timppa,
veljenne Herrassa

Talkoopäivä
La 18.5. klo10 Seurakunnan
talkoopäivä. Ruokaa, juomaa,
seuraa ja puuhastelua yhteisen
hyvän eteen.

Kesätapahtuma
Koko perheen Kesätapahtuma
16.6. klo 14 - 17. Grillausta, toimintapisteitä, ohjelmaa, kahvitarjoilu,
arvonta, yms...

Kesäleirit
Huikeat kesäleirit Kotkassa
Kaarniemen toimintakeskuksessa.
Ilmoittautuminen 15.5. alkaen.
www.risteyspaikka .fi
22-26.7. Nuorten leiri 13-19v.
80 € sisarus 75 €
26-28.7. Lasten leiri 7-12v.
50 € sisarus 45 €

Seurakuntapäivä
Pääsemme jälleen viettämään
seurakunnan yhteyspäivää
Su 25.8. Siikaniemen kurssikeskuksessa.
Ilmiottautuminen seurakunnassa
18.8. mennessä.
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KUTSU

Risteyspaikka ry:n sääntömääräinen
vuosikokous maanantaina 13.5.
klo 18:00 Risteyspaikka srk,
Paloheinäntie 9, 00670 Helsinki
Yhdistyksen vuosikokouksessa
käsitellään 10§ mukaiset sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus
ja toiminnantarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
sekä tulo- ja menoarvio.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Uuden hallituksen jäsenistä ainakin
puolet on valittava entisen hallituksen
jäsenistä.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa
ja heille kaksi varamiestä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat
HALLITUKSEN PUOLESTA
Markku Reis, pj.
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Kevätkauden viimeinen
rukousilta 28.5.

Naisten ilta

Kevätkauden viimeinen
naistenilta pidetään 6.5.
Danskeilla nyyttäriperiaatteella.
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