Jäsen- ja ystäväkirje/Kesä 2018

Rakkaat ystävät!

O

ILO

lemme saaneet nauttia ihanasta kesästä ja sen tuomista
iloisista hetkistä ystävien
kanssa. Saamme laulaa kiitollisina
virrestä 462: ”Hän säät ja ilmat säätää …”.
Meillä kaikilla on kesällä monenlaisia tapaamisia, konferensseja, hengellisiä kesäjuhlia, ja ystävien kanssa vietettäviä iloisia hetkiä, joissa saamme
nauttia Herran antimista Hänen hyvässä hoidossaan, ja toinen toistemme
seurassa.
Kesän jälkeen on vielä useita hengellisiä juhlia, joihin saamme luoda jo
katseemme. Yhdistyksellämme, Kristus yhdistää ry:llä on alkusyksystä itäsuomalaisia ajatellen runsaasti hyvää
hengellistä tarjontaa Joensuussa paikallisten seurakuntien kanssa.
Vietämme la 15.9. klo 11.00 alkaen
Pielisensuun kirkossa ensimmäistä
kertaa Itä-Suomen Kristuspäivää. Puhujavieraina ovat mm: Jukka Jämsen,
Riku Rinne, Ilkka Puhakka ja Ilkka
Rytilahti. Musiikista vastaavat Matti
Turunen ja Et Cetera-kuoro Pekka Simojoen johdolla.
Herran pyhän ehtoollisen jälkeen
vietämme kirkossa klo 19.00 Maja-

klo 11 Avajaistilaisuus
taloiltaa, joka kestää
n Pääjuhla
klo 21 saakka. toja, olkaa innokkaita, palakoon
klo 16
klo kertomaan
19 Majataloilta
Riku Rinne tulee
usko- teissä Hengen tuli, palvelkaa Hernasioista koululaisille
ja
opiskelijoille
raa. Ilkka
Toivokaa
Ohjelmassa mukana mm. Riku Rinne,
Puhakka,ja iloitkaa, ahdinIlkka
Rytilahti,
Jukka Jämsen, Pekka
Simojoki
ja Et Cetera-kuoro
jo torstaina ja
pitää
nuoriso-konsergossa
olkaa
kestäviä, rukoilkaa
tin Kanervala-talossa perjantai-iltana. hellittämättä.
Julkaisemme juhlassa kolmannen
Siunausta ja voimia tuleviin
kirjamme, SANOJA JUMALAN SY- päiviisi!
DÄMELTÄ, joka on Helena Liukon
käsialaa.
Esa Kosonen
Room. 12:11–12: Älkää olko velt- Kristus yhdistää ry:n puheenjohtaja

Maksoitko jo jäsenmaksun?

Mukana järjestämässä:
Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko
ja Adventtiseurakunta
www.kristusyhdistaa.fi

ITÄ-SUOMEN KRISTUSPÄIVÄ
Lauantaina 15.9.2018 Joensuussa Pielisensuun kirkolla
klo 10 Kristusmarssi kaupungintalolta

Yhdistyksemme toiminta on pitkälti jäsenmaksujen varassa. Jos et vielä ole maksanut tämän vuoden jäsenmaksua, teethän sen
elokuun 10. päivään mennessä. Mainitse viestikentässä ”Jäsenmaksu 2018” sekä nimesi. Tämä muistutus ei tietenkään koske
niitä, jotka jo ovat jäsenmaksunsa tältä vuodelta maksaneet tai ovat ainaisjäseniä.
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Esirukousaiheitamme
kesällä 2018
Että meistä jokainen saisi
kokea herätyksen omassa
sydämessään.
Että työn alla oleva Sanoja
Jumalan sydämeltä -kirjamme
voisi olla siunauksena monille.
Itä-Suomen Kristuspäivä
Joensuussa 15.9.2018.

Jäsenten esirukouspyyntöjä:
Rukouspyyntö läheisen
puolesta, jonka elämässä on
nyt niin vaikeita asioita, ettei
hän jaksaisi elää.
Jos haluat, että aiheesi puolesta
rukoillaan, lähetä esirukouspyyntösi meille: kristusyhdistaa@
kristusyhdistaa.fi. Esirukouspyynnöt julkaistaan nimettöminä
ystäväkirjeissämme.
Vanhurskaan rukous on
voimallinen ja saa paljon aikaan.
Jaak. 5:16

”Pyrkikäämme siis
rakentamaan rauhaa ja
vahvistamaan toisiamme.”
Room. 14:19

J

uhannussunnuntain epistola män yhdistäviä vai erottavia asioita?
päättyy edellä olevaan jakeeseen. Vaikka palvelemme samaa Herraa,
Siinä meille hyvä kehotus sekä ar- on kristillisten ryhmienkin välinen
kiseen perhe-elämään, että hengellis- vuoropuhelu usein pienistä asioista
ten ryhmien väliseen yhteydenpitoon. nahistelua.
Paavali kehottaa olemaan ärsytKristittyjen elintila ja mielipiteen
telemättä toisia ja laittamatta toisen ilmaisun vapaus näyttää Suomeseteen lankeemusta.
sakin kapenevan.
On todettu, että ke- Voi kuitenkin herätä
Siksi on tarpeen,
sälomat ovat kriit- kysymys, miksi on niin
ettemme
nälvi
tisintä aikaa pertoisiamme, vaan
hesovun kannalta. monet eri juhlat. Onko
pyrimme rakenOdotamme
toi- enemmän yhdistäviä
tamaan rauhaa ja
silta paljon, mutta
vahvistamaan toiolemmeko itse val- vai erottavia asioita?
siamme. Yhdessä
miit joustamaan.
olemme vahvoja.
Ja kinastelu alkaa usein samoista
Kokoonnutaan tämän yhteyden ilpienistä asioista, jotka voivat paisua maisuna 15.9. Joensuuhun rukoileisoksi riidaksi.
maan Suomen puolesta. Olisi hyvä,
Kesällä eri kristilliset ryhmät ko- jos voisitte omalla paikkakunnallanne
koontuvat tilaisuuksiinsa. On hyvä, jo ennen sitä koota eri seurakunnista
että tällaisia näkyviä tapahtumia pide- yhteisen rukousryhmän, jossa muistään. Ne tuovat esiin sitä, että kristil- tettaisiin myös tätä tapahtumaa.
linen usko yhä elää maassamme. Voi
kuitenkin herätä kysymys, miksi on Helena Liukko
niin monet eri juhlat. Onko enem- Kristus yhdistää ry:n sihteeri
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