Suomi Jeesukselle -rukouspäivät
’Jeesus-kansan’ 'kakkukestit'
ja

Rauno Helppin 80-vuotissynttärit
20.4.–22.4. 2018 Karmel-kodilla
Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö

juhlikaa - juhlikaa
jeesusta
jeesus kristus on

olet sydämellisesti tervetullut
RAUNO Helppin 80-vuotissynttäreille
karmel-kodille
la 21.4. klo 13:00– 17:00
Hahmajärventie 108, hämeenkyrö

synttäriohjelma:
kiitosjuhla jeesukselle
'jeesus kansan kakkukestit'
13:00

Jumalan ihmeissä 80 vuotta Raunon elämässä
Musiikissa: Juha ja Kirsi Korkeamäki

14:00

Vapaa sana ja synttäritervehdykset

15:00

Kahvi ja kakkutarjoilu

16:00

Vapaa sana ja musiikki

lahjojen, korttien ja kukkien suhteen:
- Te itse olette se tärkeä lahja meille!
- Olet siis tervetullut ilman mitään lahjavelvoitetta. Olet myös vapaa kokiessasi,
että haluaisit tuoda minulle jotain erityisen sopivaa.
- Lahjojen ja kukkien sijasta voit mieluusti, jos niin koet hyväksi, antaa apusi
toimintamme tukemiseen joko rahana onnittelupöydällä olevaan laatikkoon tai
Rauno Helppin tilille:

FI93 5456 0220 0050 92 – Viesti: RH 80
(Huom. ei viitenumero, vaan viesti!)
kaikista lahjoista tärkein on
Jumalan lahja ihmisille Jeesus Kristus ja myös te itse synttärivieraina ja ystävinä
– kiitos!
Synttärijuhlavieraat
Voitte myös viettää Karmel-kodilla koko viikonlopun, jos haluatte. Meillä on siellä
Suomi Jeesukselle -rukouspäivät, Laitamme tähän oheen rukouspäivien
ohjelman, joten tervetuloa mukaan, jos koette sen mieleväksi, ja se sopii
suunnitelmiinne.
jumalan siunausta teille kaikille toivottaen!olette
sydämellisesti tervetulleita!
Rauno ja Salme Helppi
Rauno Helppi. Tarvolantie 8
62610 Lappajärvi
rauno.helppi@gmail.com
Tekstiviestinä 050 405 1877

HENGEN YSTÄVÄT

Kristillisen uskon keskeisiä perusperiaatteita
Jumala on 'agape' rakkaus!
”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä
ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen
Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on
rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän
rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”
(1. Joh. 4:8–10.)
Jumala on sitä, mitä Hän sanoo olevansa! (2. Moos. 34:6–7.)
Jeesus Kristus on Herra ja AINOA valta, jolle antaudumme.
Jeesus Kristus on AINOA nimi, jossa on pelastus.
Jeesuksen veriuhri on AINOA kaikkiriittävä ansiollisuus.
Pyhä Henki on AINOA tehokas, läsnäoleva opettaja.
Raamattu on AINOA arvovaltainen kaiken muun määrittelijä.
Jeesus-uskovat – AINOA 'kävelevä' Raamattu.
Jeesus-uskovat – AINOA ilmestysmaja, jossa Jeesus asuu.
Jeesus Kristus – Hän itse, kaikkiriittävänä – on
täydellinen ratkaisu ja ylivoimainen voitto aivan kaikkeen!
Herran sotaanlähdön päivä on tullut.
”Herra lähtee sotaan niinkuin sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa
kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee vihollisiansa.
Minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt
itseni. Mutta nyt minä huudan kuin lapsensynnyttäjä, puhallan ja
puuskun.” (Jes. 42:13–14.)
Herran Henki kutsuu. Ota paikkasi Jumalan armeijassa.
Varustaudu kohtaamaan ajan haasteet
Jeesus-voitto ja Jeesus-vahvuus on ylivoimainen + kaikkiriittävä
+kaikenkattava – KAIKKIIN elämäntilanteisiin!
2. Kor. 2:14; Room. 8:37,31; Joh. 16:33; Ilm. 17:14 ja 19:11–21.

