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" Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme,
odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka
kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman,
niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien
edestä." Room8:22-27



1 8 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen

ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

1 9 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa

Jumalan antamaa kasvua. Koloss.2
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Seurakunnan talous poikkeusaikana

Seurakunnan taloudesta on pidettävä huolta

poikkeusolojenkin aikana, että pääsemme vaikean ajan

yli ja voimme palata aikanaan normaalimpaan

elämänmenoon seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa

niinkuin Sanassa ohjeistetaan. On tullut tiedusteluja

miten nyt voisi kannatuksen hoitaa, kun kaikilla ei ole

nykyajan nettimaksumahdollisuuksia tai nettiyhteyksiä

ym maksamiseen tarvittavaa laitetta. Olemme ajatelleet,

että ne henkilöt, jotka haluaa antaa lahjansa käteisenä

soittaisivat valtuutetuille seurakunnan

luottamushenkilöille, jotka käyvät asioimassa

kotonanne. Valtuutetut henkilöt ovat

rahastonhoitajamme Aatos Tuovinen ja pastori Pekka

Visala. Samalla kertaa hoituu lyhyt tervehdyskäyntikin.

Aatos Tuovinen 0405250956

Pekka Visala 0405187477

Te joilla on tuttua maksaminen älypuhelimella tai

muulla nettilaitteella voitte tehdä suorituksen oheiselle

tilinumerolle.
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