JOULUKUU 2016
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa
valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Jes. 5:9

JOULUJUHLA vähävaraisille VPK:n talolla
Lauantaina 17.12 klo. 13:00
Lähimmäispalvelun ja Ruokkikaa nälkäiset ry:n järjestämä.
Ilmoittautumiset: Sari Huovilalle puh. 0445059584, ennen 12.12.

Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—528 4167
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

Elämme adventin aikaa. Odotus täyttää ihmisten mielen.
Samalla siihen kätkeytyy pelkoa ja outoa ahdistusta. Mitä on
Edessämme? Minkälaisena huominen meille valkenee.
Kun maailma odottaa kauhuja, Jumalan ihminen odottaa
Jeesusta Kristusta takaisin tulevaksi. Ja Hän tulee ennen kuin
täällä alhaalla on antikristuksen aika ja suuret tuskat ja kärsimykset.
Jumalan omat ovat silloin kotona Karitsan illallisilla.
Synketköön taivas idässä ja lännessä, Herran omille se kirkastuu.
Meidän on vaan pidettävä huoli siitä, että Jumalan Pojan veri saa
puhdistaa meidät kaikesta synnistä,
että kätemme lepää Jumalan kädessä. Silloin saamme uskon,
että ”käyköön myötä taikka vastaan, eipä Isä heitä lastaan”.
Saamme varmuuden, että Jeesus Kristus valvoo meitä silmillään.
Hän on tuleva, Häntä odotamme. Hänen lunastustyöhön toivomme kiinnitämme.
Eikä tätä uskallusta maailma voi meiltä riistää.
Aamen Tule Herra Jeesus!
(Hilja Aaltonen)

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
He asuvat Tak nimisessä kaupungissa, missä he tällä hetkellä opiskelevat kieltä ja tutustuvat
paikallisiin. WEC-järjestö tukee heitä.
Kiitosaiheet:
- Jälleen yksi kielikoe on onnellisesti ohi
- Olemme onnistuneet pienentämään työmääräämme
- Hyvät kohtaamiset työtovereidemme kanssa
Rukousaiheet:
- Thaimaan kansan puolesta suruaikana
- Meille viisautta kahden viikon kieliprojektiimme
- Edelleen tasapainoa arkeemme ja työhömme
Iloista joulunaikaa teille kaikille!
Pauli & Linnea Lindelöf

LÄHETYSNURKKA
AUSTRALIA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet. Jumala sai koskettaa monia addikteja Elcho-saarella
kun ”Generation Fire”-niminen ryhmä järjesti herätyskokouksia.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Kiitetään Jumalaa viikonlopputapahtumasta lokakuussa Gan Gan-asuinalueella,
missä Peter osallistui.
- Rukoillaanihmisten puolesta joka kävi kasteella Elcho saarella.
- Rukoillaan uus-uskovien puolesta, jotka olivat mukana Elcho-saarella ja alkoivat
heti pitää kotikokouksia palatessaan Yirrkalaan. He palasivat matkalta täynnä
Pyhän Hengen tulta. Rukoillaan että tuli ei sammuisi!
- Rukoillaan Uuden-Seelannin matkan puolesta, että se olisi virkistävää, rohkaisevaa ja hengellisesti antoisaa. Siellä he osallistuvat sielunhoidon kurssille ja tapavaat myös kannattajiat, ystävät sekä sukulaiset.
- Tiina on satuttanut selkäänsä. Rukoilemme pikaista paranemista!
VIRO:
Elav Kivi seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Rukoillaan seurakunnalle toimivaa tilaa.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.
Rukousaiheet:
- Uusi intifada: Muistakaa tätä nykyistä tilannetta kansamme kohdalla. Negatiivinen
propaganda on saamassa yliotteen. Liian paljon siviilien verta on jo vuodatettu. Rukoilkaa yllytysten loppumista arabiväestön keskuudessa. Pyytäkää, etteivät mitkään
Israelin siviileihin tähdätyt kostotoimenpiteet saisi onnistua.
- Michael: että Herra antaisi ensimmäisen rakkauden ja janon Jumalan puoleen
säilyä.
- Evankeliointi: Olemme suunnittelemassa evankelioimiskampanjaa alueellemme
yhdessä eräiden muiden seurakuntien kanssa.
- Miehet: Pyydämme teitä rukoilemaan Tehilat-Yah-seurakunnan miesten puolesta,
että he vastaanottaisivat hengellisen johtajuuden ja auktoriteetin, jonka Jumala
haluaa antaa.
- Vanhimmisto: Olkaa hyvät ja jatkakaa vanhimmiston-asian muistamista.
- Perheemme: Yhteytemme puolesta perheenä, lastemme kasvamisen myötä. Saakoot he aina tuntea, että rakastamme heitä ensin, ennen palvelutehtäväämme, ja
kasvakoot he suhteessa Jumalaan, omassa kutsumuksessaan ja lahjoissaan.
Pyytäkää myös voimia Mariannelle, että hän voisi menestyä ja kasvaa kaikissa eri
tehtävissään, käyttäen niitä lahjoja, jotka Jumala on hänelle antanut.
- Kokoontumispaikka: Uskomme saavamme tämän vuoden aikana löytää ja muuttaa uusiin tiloihin. Pyytäkää kanssamme tämän näyn toteutumista.
Rukoillaan Thaimaan rukouslähettiemme Lindelöfien puolesta, että he saisivat kokea Jumalan johdatusta alkavaan tyhönsä!
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

JOULUKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
4.12, 11.12 ja 18.12
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilu alkaa klo. 16:30.

Su 18.12. klo 17.00 Joululaulujen ilta.
Rukousta ja ylistystä.
Ma. 26.12. klo 17.00 Rukousta vainottujen
kristittityjen puolesta.
Tammikuun ensimmäinen Jumalanpalvelus 1.1.2017 on Juhlajumalanpalvelus klo 17.00. Julistetaan paasto ja

Alfa-kurssi jatkuu
tammikuussa!

rukousviikko!

ViaDian lähimmäispalvelu jakaa leipää
tarvitseville joka sunnuntaiiltatilaisuuksien yhteydessä.
MIESTEN RYHMÄ!!
Seuraava miesten ilta tammikuussa 2017. Yht. Keijo puh. 044 – 528
4167. Soita jos haluat lisäätietoja!

KESKUSTELU– JA RUKOUSRYHMÄ
Suutarisilla kokoontuu joka tiistai klo 18:00 (ellei muuta ilmoiteta),
Myrskytie 7. Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson 0400-620641.
13.12 on viimeinen kerta tänä vuonna. Siunausta kaikille!
RUKOUSRYHMÄ HUOVILOILLA! Torstaina 8.12 klo.
18:30. Yht. Petri

JOULUMARKKINAT 10.12. klo. 12—16.
Olemme paikalla.

Haluatko tukea seurakuntamme toimintaa ja lähetystyötämme? Lahjoitukset
tilille: FI66 5711 0020 0494 08 , viitenr. 100502
”Iloista antajaa Jumala rakastaa” - 2 Kor 9:7

