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Jeesus herättää uskon

Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmetekonsa ja niiden ihmisten
todistukset, jotka ovat saaneet tuntea
hänen voimansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja Vapahtajana.
Ps. 102:16–23, 5. Moos. 32:36–39, 2. Kor. 1:3–7, Mark.
1:29–39

PERHEKERHOT
Perhekerhot, perhekahvilat ja
Musa –perhekahvila ovat
tauolla 1.2.2021 asti.

RAAHEN SEURAKUNNAN KOULULAISTEN
KESÄTYÖPAIKAT VUONNA 2021
Kesätöihin voi hakea vuosina 2003-2005 syntyneet Raahen
kaupungin alueella sekä vuosina 2004-2005 syntyneet Siikajoen kunnan alueella.

VARHAISNUORET JA NUORET
Varhaisnuorten ja nuorten toiminta on
koronan vuoksi tauolla 31.1.2021 saakka.
PIENRYHMÄTOIMINTA
Raamattupiirit, rukouspiirit ja lähetyspiirit
ovat koronan vuoksi tauolla 1.2.2021 saakka.

JUMALANPALVELUKSET
Tilaisuudet pidetään ilman kirkkotilassa läsnäolevaa
seurakuntaa. Ne striimataan seurakunnan
YouTube –kanavalle.

Hakemuksen voi ladata seurakunnan nettisivuilta:
www.raahenseurakunta.fi/Info ja asiointi/Avoimet
työpaikat
Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen:
raahen.seurakunta@evl.fi
tai kirkkoherranviraston, Ruukin tai Vihannin srk-toimistojen
postilaatikkoihin.
Hakuaika on 11.1. – 19.3.2021.

RUOKAA KOTIPAKETTIIN

Lisätietoja saa taloustoimistosta puh. 08-213 2600

Su 24.1.
klo 10 Revonlahden kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Olli Lohi, s. Mira Pauna
Su 31.1.
klo 10 Raahen kirkko, sanajumalanpalvelus
l. Teemu Kakkuri, s. Riitta Valtokari

Kesätöitä on tarjolla hautausmailla puistotöissä, leiri-isoisina
ja kerho-ohjaajina. Lisäksi tarvitaan kirkon oppaita, jotka
voivat olla vanhempiakin.

TOIMISTOT PALVELEVAT
Raahessa:
Tiistairuoka kotipakettiin työttömille ja eläkeläisille
alkaen 2.2. klo 11 – 13
Raahen srk-kodin isossa salissa.
Hinta 2 € 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
Ti 2.2. tarjolla lohi- ja kasviskeittoa.

ARKI-ILLAN EHTOOLLISHARTAUKSIA
Koronarajoitusten jatkuessa on monelle seurakuntalaiselle
yhä kipeämpi asia, ettei ehtoolliselle pääse. Tätä ajatellen
seurakunta järjestää keskiviikkona 27.1. ja torstaina 28.1.
pienimuotoisia arki-illan ehtoollishartauksia eri kirkoissa.
Ehtoollishartauksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä
per tilaisuus.
Hartauksiin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautua voi
seurakunnan nettisivujen kautta osoitteessa
www. raahenseurakunta.fi tai soittamalla kirkkoherranvirastoon puh. (08) 2132 610 ma-to klo 9-15.
Ehtoollishartaudet:
keskiviikkona 27.1. klo 17 ja 18
• Saloisten kirkossa
• Paavolan kirkossa
• Siikajoen kirkossa

Ruukissa:
Torstairuoka kotipakettiin pienituloisille Ruukin srk-talolla
alkaa 4.2. klo 11 – 12.
Hinta 2€ 0.5 litran rasia ja 4€ 1 litran rasia.
To 4.2. tarjolla lohi- ja kasviskeittoa.
Covid-19 pandemian takia pyydämme asiakkaitamme
huomioimaan seuraavaa:
Älä tule sairaana, käytä maskia ja muista turvavälit.

ROHKEASTI YHTEYTTÄ SEURAKUNNAN
TYÖNTEKIJÖIHIN
Seurakunnan työntekijät kulkevat
seurakuntalaisten rinnalla arjessa ja
juhlassa, iloissa ja suruissa.
Ota rohkeasti yhteyttä!

torstaina 28.1. klo 17 ja 18
• Raahen kirkossa
• Pattijoen kirkossa
• Vihannin kirkossa
• Revonlahden kirkossa

Yhteystiedot löytyvät Raahen seurakunnan kotisivujen
kautta: www.raahenseurakunta.fi

Toimistoissa asioiminen puhelimitse tai sähköisten
asiointipalveluiden kautta 1.2.2021 saakka.
Raahen kirkkoherranvirasto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 610. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Vihannin seurakuntatoimisto, Onnelantie 10, Vihanti:
p. 08 2132 700. Avoinna tiistaisin klo 9-12, 13-15.
Ruukin seurakuntatoimisto, Heikinkuja 2, Ruukki,
p. 08 2132 710. Avoinna keskiviikkoisin klo 9-12, 13-15.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme huomioimaan, että
hautausta tulisi sopimaan enintään 2 omaista
Taloustoimisto, Sovionkatu 1, Raahe,
p. (08) 2132 600, avoinna ma - pe klo 9-15.
s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

Elämänkaari
Hautaan siunattu: Alpo Henrik Kanniainen 91 v., Tuomo
Martti Allan Suni 83 v., Eero Juhani Kastell 82 v., Maija-Liisa Lopakka 78 v., Esa Martti Oskari Pelkonen 76 v., Erkki
Aukusti Hyväri 73 v., Kalle Toivo Juhani Härmä 73 v., Heikki
Juhani Kytöaho 70 v.

KORONA-AJAN KESKUSTELUPUHELIN
Raahen seurakunnan korona-ajan keskustelupuhelin
päivystää maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin
iltaisin klo 18.00-21.00 numerossa 040 671 0614.

PYHÄKOULU STRIIMATTUNA

Päivystäjinä toimivat seurakunnan työntekijät ja
keskustelut ovat luottamuksellisia.

Pyhishetki julkaistaan seurakunnan
YouTube -kanavalla su 31.1. klo 12.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Etsii, kunnes löytää
Harri Joensuu
Korona-aika on tuonut monenlaisia haasteita elämään: jotkut niistä ovat suuria ja vakavia, jotkut taas pienempiä. Kerron yhdestä
pienestä.
Olen päättänyt pitää kasvomaskia koko
ajan, kun olen ihmisten kanssa tekemisissä.
Minulla on myös silmälasit. Ongelma on se,
että lasit ovat jatkuvasti huurussa ja joudun
ottamaan usein lasit pois päästä. Sitten
lasken ne jonnekin. Vasta paljon myöhemmin huomaan, että silmälasit eivät olekaan
päässäni. Missä ne ovat? Tämä on toistunut
lukuisia kertoja. Tähän saakka lasit ovat löytyneet - välillä aika pitkän etsinnän jälkeen.
Uuden Testamentin yksi puhuttelevimpia
jakeita on Luukas 15: 4: ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa
autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne

yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen
kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää
sen.” Niin, etsii, kunnes löytää sen. Mitä
tämä tarkoittaa?
Jumalan kasvojen edessä kaikkein tärkeintä
taitaa olla, että annamme löytää itsemme.
Me olemme niin arvokkaita, että hän rakkaudessaan haluaa etsiä, kunnes löytää.
Kukaan ei ole liian kaukana, ei liian hukassa.
Jumalalle koskaan ei ole liian myöhäistä.
Mutta mitä se tarkoittaa, että annamme hänen löytää meidät? Onko se yksinkertaisesti
sitä, että hän saa katsoa meihin, meidän
sisimpäämme? Mitä hän näkee? Hän näkee sinut, luomansa ihmisen, arvokkaan ja
ainutlaatuisen. Hän näkee sinut, ihmisen,
jonka puolesta hän on antanut oman Poikansa kuolla ristillä kaikkien syntien tähden.
Hän tahtoo, että näin sinäkin voisit nähdä ja
löytää itsesi.

”Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa
sen iloiten hartioilleen” Luuk. 15:5.
Harri Joensuun kirjoitus on julkaistu
19.1.2021 Facebookissa, Raahen seurakunnan porinaryhmässä, aamun sanana.
Porinaryhmä on perustettu Korona-ajaksi
tuomaan iloa ja lohtua ja antamaan äänen
seurakuntalaisille. Porinaryhmässä voi-

vat kaikki jakaa ajatuksia, linkkejä, kuvia,
videoita ja rukouspyyntöjä. Tai mitä sitten
keksivätkään. Toisten myötätuntoinen kohtaaminen ja rohkaisu ovat ryhmän perusperiaatteita. Huumori on myös sallittua.
Tule sinäkin mukaan Raahen seurakunnan
porinaryhmään Facebookissa!

