
LAUANTAI          15.4. klo 12 -15  NICElauantai naisväelle     🌸                                              
                                                                        Ajatusten ihanaa kirjoa pintaa syvemmälle,                                                              
                                                      kaffettelua,  luovuutta,  leppoisaa yhteyttä! 

SUNNUNTAI      16.4.  klo 18   JUMALAN KOHTAAMISEN ILTA🔥                        
                                                                                                                   Jokiniemet 

KESKIVIIKKO  19.4. klo 18  RUKOUSILTA 🙏                                                                                                   
                                                                                                                                Kaarina Hevonkorpi-Mäkelä 

SUNNUNTAI       23.4.  klo 18   JUMALAN KOHTAAMISEN ILTA🔥                       
                                                                                                                                Jani Lindroos  , Paula Koskinen      

 KESKIVIIKKO    26.4. klo 18   RUKOUSILTA 🙏  Jokiniemet  

PERJANTAI         28.4. klo 18   SEURAKUNNAN VIRALLINEN                                                       
                                                                                      VUOSIKOKOUS  JÄSENILLE 

LAUANTAI          29.4. klo 12 -15  NICElauantai naisväelle   🌸                                                
                                                                        Ajatusten ihanaa kirjoa pintaa syvemmälle,                                                         
                                                       kaffettelua, luovuutta,  leppoisaa yhteyttä! 

SUNNUNTAI    30.4.  klo 18   JUMALAN KOHTAAMISEN ILTA🔥                      
                                                                                                                  Jokiniemet 

LAUANTAI            1.4. klo 12 -15  NICElauantai naisväelle    🌸                                                                                                
                                                                                Ajatusten ihanaa kirjoa pintaa syvemmälle,                                                                                                            
                                     kaffettelua, luovuutta,  leppoisaa yhteyttä! 

SUNNUNTAI        2.4.  klo 18  JUMALAN  KOHTAAMISEN ILTA 🔥                                                                     
                                                                                                                        EHTOOLLINEN/Kari Kallio, Jokiniemet                

Perjantai 14.4. klo 18  
       Sastamala rukoilee, 

                 Karkun kirkko                     
                Tervetuloa iloitsemaan  

    yhteisestä uskosta,  
   kokemaan rukouksen  

     muuttavaa voimaa!   

KESKIVIIKKO   12.4. klo 18  RUKOUSILTA 🙏  Veltti Selin 

KIIRASTORSTAI  6.4. klo 18 
Ehtoollinen, Jokiniemet 
1. PÄÄSIÄISPÄIVÄ   
    su 9.4. klo 18  
     Jokiniemet 

 Juha ja Jaana 
lomalepoloilla 

          17.-23.4. ☀  

KESKIVIIKKO 12. 4.  klo 12-13 

LÄHIMMÄIS- 
RUOKAILU 
(Hartaus  
klo 11.30)



                                                                                                                          

 

 

HUHTIKUU  
2023 

Sastamalan Vapaaseurakunta, 
Pikkusuonkatu 5 

www.sastamala.svk.fi 
Facebook: Sastamalan Vapaaseurakunta 

YouTube: Sastamalan Vapis 

Kari Kallio  045 632 2050, kari.kallio@svk.fi 
Juha Jokiniemi   040 720 1911,  juha.jokiniemi@svk.fi 

Jaana Jokiniemi    040 720 3911,  jaana.jokiniemi@svk.fi 

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiimme! 
(Huom! Muutokset mahdollisia)

kuva: Reijo Telaranta

                                  ODOTIN ENEMMÄN! 

Maaliskuun alussa olin toiveikkaalla mielellä, 
 että kevät saa rynnistää sisään, lumi ja jää sulaa, tiet kuivuu 
 ja on ihanan aurinkoisia päiviä.  
Mennyt maaliskuu taitaa olla koko talven talvisin kuukausi. 
On ollut pakkasta ja pyryä… Odotin maaliskuulta kyllä paljon 
enemmän. 

Kipuiletko sen kanssa,  että odotit Jumalalta enemmän?  
Ehkä vähän vahvempaa suoritusta, vähän ripeämpää apua 
tai jykevää asioihin puuttumista. Nyt olet vähän pettyneenä, 
hölmistyneenä ja tuumit ihmetellen: ”Odotin enemmän!” 

Katsotaan mitä Raamattu sanoo tähän asiaan.  
Ef 3:20 : 

”Hänelle,  joka voi tehdä monin verroin enemmän  
kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme,  

sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.”  

Tässä siis sanotaan, että Jumala voi tehdä paljon enemmän kuin  
anon tai edes ymmärrän anoa. Se on aika paljon sanottu,  
mutta Raamattu joka näin väittää on luotettava. 

Olen varma, että kevät kyllä ajallaan tulee, lämpö tulee ja sulattaa 
lumen ja jään. Olen varma myös siitä, että Jumala on kuullut asiasi. 
Hän vastaa sinulle ajallaan ja tavallaan. Tulee päivä jolloin voit sanoa: 
”Tämä on paljon enemmän kuin odotin!” 

Siunattua Pääsiäisen aikaa ja ihanaa kevään odotusta ☀ 
Se on tulossa, etkö sitä huomaa ?! 

                                                            ✏Juha

Rakkaudesta minuun
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