RAAHEN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTAKIRJE IV /2016 2.4.2016
Raahe - Kullamaa – Lääne-Nigula - Märjamaa
TERE, HEAD SÕBRAD! HEI, HYVÄT YSTÄVÄT!
KRISTUS ON SURNUIST ÜLESTÕUSNUD!

KRISTUS ON NOUSSUT KUOLLEISTA!

… Kristlik usk ei kutsu mitte raskustest
loobuma, vaid neid kandma. Lootus aga
ei tähenda seda, et ühel päeval läheb
pisut kergemaks, vaid seda, et Jumal võib
meid äratada surmastki.

… Kristillinen usko ei kutsu luopumaan
vaikeista asioista, vaan kantamaan niitä.
Toivo ei tarkoita sitä, että yhtenä päivänä tulee
vähän helpompaa, vaan sitä, että Jumala
voi herättää meidät kuolleistakin.

Kristliku lootuse võib kokku võtta ühe lausega:
Jumal tuli oma Pojas meie juurde, sündis
inimesena, kannatas ja suri, kandes koos
meiega inimeseksolemise koorma ning
tõusis surnuist üles, et me võiksime koos
Temaga kanda igavest kirkust.
Ta on tõesti üles tõusnud!

Kristillisen uskon voi tiivistää yhdellä
lauseella: Jumala tuli omassa Pojassaan
meidän luoksemme, syntyi ihmisenä,
kärsi ja kuoli, kantoi meidän kanssamme
ihmisenä olemisen kuorman ja nousi ylös
kuolleista, että me voisimme Hänen
kanssaan elää iankaikkisessa kirkkaudessa.
Hän on totisesti ylösnoussut!

(Tsitaat Illimar Toometi kirjutusest
Märjamaa nädalalehes)

(Lainaus khra Illimar Toometin kirjoituksesta
Märjamaan viikkolehdessä)

Ystävyysseurakuntamatkalle mahtuu vielä!
Soita pian Henri Oksaselle, p. 040 671 0624

Märjamaan
pyhäkoululaisia
pääsiäisenä 2016

ESIRUKOUSAIHEITA
- Ylivieskan seurakunta ja uuden kirkon suunnittelu
pääsiäisenä palaneen tilalle
- seurakuntien toimitilat saisivat olla suojassa
vahingonteoilta niin Suomessa kuin Virossa
- sanoma ylösnousseesta Vapahtajasta tavoittaisi ja
rohkaisisi mahdollisimman monia
- ystävyysseurakuntamatka Viroon 14.-17.4.:
valmistelut, turvallinen matka, kaikki kohtaamiset,
vanhat ja uudet ystävyyssuhteet
- raahelaisen remonttiporukan talkootyöt
Lääne-Nigulan kirpputorilla matkan aikana
Jos haluat antaa taloudellista tukea kohteille:
Tilinumero: FI67 1126 3000 3055 33
Saaja: Lääne-Nigulan ja Kullamaan ystäväpiiri
Viitteet: 5335 Kullamaan seurakuntatyö
5348 Lääne-Nigulan seurakuntatyö
5364 Märjamaan seurakuntatyö
5351 Paanajärven ja Vienan Kemin työ
5403 Edellisiin kohteisiin tarpeen mukaan jaettuna

Seuraava EESTIN YSTÄVÄT-piiri
kokoontuu to 19.5. klo 18.30
Raahen seurakuntakodissa (iso sali).

Ystäväkirjeen postituslistalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen
mkhiltunen.eesti@gmail.com tai Raahen kirkkoherranvirastoon p.(08) 2132 614.
Mari-Kaarina Hiltunen, ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmän puheenjohtaja

