MAALISKUU 2017
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeeuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät
elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan
perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan
voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis
ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 1 Piet. 1:3-5

RUKOUSPYYNTÖ:
MUISTAKAA RUKOILLA SEURAKUNNAN
JOHTAJIEN PUOLESTA. HE TARVITSEVAT MEIDÄN RUKOUKSET.

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

”Katso, me menemme ylös Jerusalemiin” - Luuk. 18:31
Luemme Luuk. 9:53, että Herra oli menossa Jerusalemiin. Näin voi hengellisessä
mielessä sanoa hänen seurakunnastaan ja kaikista, jotka siihen kuuluvat.
Täällä alhaalla emme voi väittää, että me kaikki tietoisesti ja hellittämättä kulkisimme Jumalan tietä tai pyrkisimme Jumalaa kohti. Tiedämme kyllä hyvin, ettei niin
ole, ja tiedämme myös, että koska apeutemme ja pelkomme johtuvat tästä, meillä
koituu itsellemme suuri vahinko. Mutta jos olemme antaneet Jeesukselle myöntävän vastauksen ja tarkoittaneet sitä todella, niin että tosiaan tahdomme kuulua hänelle, pitää yksin häntä Herranamme ja Vapahtajanamme, elää hänen kauttaan ja
hänelle, palvella häntä ja tehdä hänen töitänsä, olemme totisesti menossa taivaista, ikuista kaupunkia kohti ”ikuisille vuorille”; kuljemme silloin sinne.
Ja samalla kun olemme kääntäneet kasvomme taivaista kaupunkia kohti, olemme
kääntäneet ne myös häneen päin, joka on kaupungin Kuningas. Häneen me luomme katseemme jokaisen päivän koittaessa tervehtiessämme häntä sinä aurinkona,
joka loistaa yllemme, kun päivä kuluu hetki hetkeltä. Häneen me suuntaamme katseemme, kun päivä päättyy ja yö leviää maille; pyydämme häntä silloin antamaan
meille rauhansa ja ottamaan meidät huomaansa. Hänen nimessään aloitamme päivän työn, hänelle tunnustamme syntimme, hänen avullaan koetamme voittaa ja
hallita itseämme. Tahdomme mielellämme olla hänen kaltaisinansa, ja jos olemme
saaneet jotakin hyvää aikaan, toivomme, että hän katsoo sitä mielissään. Ja maisen elämän päättyessä tahdomme myös kääntää kasvomme hänen puoleensa ja
etsiä katseillamme häntä, kun kaikki muu pimenee ja haihtuu pois.

(E. Koch)

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
Pauli & Linnea Lindelöf

LÄHETYSNURKKA
AUSTRALIA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet. He miettivät miten he voivat auttaa parhaiten ja niin että
aboriginaalit hyötyvät siitä eniten.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Viisautta työntekijöoille ja auttajille alueella, että aboriginaalien tarpeet täyttyvät, ja saada heitä kiinnostumaan Jumalasta ja sanasta.
- Pyydämme Jumalan turvallista läsnäoloa naisille erityisesti, että he saisivat kokea
olevansa arvokkaita ja tarkoituksella luotuja Taivaan Isän prinsessoita, joiden
elämällä ja sen laadulla ja pituudella on merkitystä.
- Pyydämme iloa, voimaa ja vapautta Pyhässä Hengessä miehille Bremmer-saarella,
joka ilmaisi halunsa seurata Jeesusta kokosydämisesti.
- Rukoillaan käännöstyön ja –työntekijöiden puolesta.
- Peterille viisautta kurssin yhteydessä, jossa keskitytään siihen, miten käyttää
mediää materiaalin tuottamiseen ja levittämiseen kohderyhmän tarpeista lähtien.
VIRO:
Elav Kivi seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Rukoillaan seurakunnalle toimivaa tilaa.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Koti Teilat Yah-seurakunnalle: Jat-kathan rukousta läpimurron saavuttamiseksi. Jälleen kerran saimme ilmoituksen, että saatamme joutua jättämään nykyiset tilat.
- Vahvoja miehiä seurakuntaan: Lukuunottamatta miehiä, jotka ovat seurakunnan
johdossa, meillä on monta heikkåa miestä, jotka eivät ota paikkansa perheen päänä
- Perheiden sovinto: Nainen ei voi yksinään saada aikaan muutosta perheen tilassa,
mutta emme myöskään syytä yksin miehiä. Pyydämme Jumalan puuttumista
asioihin, ennen kaikkea lasten vuoksi.
- ”Zera” projekti 8 nuoren kanssa: Rukoile näiden nuorten puolesta, että he suoriutuisivat haasteesta oppia soittamaan ja ylistämään Jeesusta yhdessä.
- Lapsityö: Rukoile sekä fyysistä, emotionaalista että hengellistä suojelusta
lapsillemme, jotka kasvavat erittäin haasteellisessa maailmassa. Kutsukoot he kaikki
Jeesuksen sydämeensä ja kasvakoon heidän uskonsa ja kantakoon se hedelmää.
- Juuri uskoon tulleet:Rukoile suojelusta heidän ajatusmaailmaansa,kun he opettelvat tuntemaan Jumalan ajattelutapaa uskovina ja luottamaan Häneen kaikissa asioissa.
- uskon perusteita käsittelevästä raamattukoulusta
- siitä, että rukous kasvaa
- vahvistuneesta yhteydestä johtajien ja seurakunnan keskellä
- siunausta viikonloppuretriitistä Beit Yedidissa
- omasta puolestamme haluamme kiittää Jumalaa Hänen huolenpidostaan kaikkina
aikoina. Pyydämme teitä rukoilemaan perheemme, lastemme uskossa kasvamisen
ja terveytemme puolesta, ja että kuulisimme Jumalan ääntä kiittäen, ylistäen ja seuraten Häntä kaikissa vaiheissa.
Rukoillaan Thaimaan rukouslähettiemme Lindelöfien puolesta, että he saisivat
kokea Jumalan johdatusta alkavaan tyhönsä!
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

MAALISKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
5.3, 12.3, 19.3 ja 26.3
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
5.3 Juhlakokous: USKONPUHDISTUS NYT

LA. 11.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN VAPAASEURAKUNTIEN
ALUETAPAHTUMA SALON VAPAA-SEURAKUNNASSA KAIKILLE VASTUULLISILLE! LÄHDETÄÄN KOTISATAMASTA
KLO 8.30 OTA YHT. PETRIIN KYYDEISTÄ P. 0445003030
(TYÖAJAN JÄLKEEN) ROHKEASTI MUKAAN!

ALFA-kurssilaisille:
Päätösjuhla on 4.3 klo. 17:00
MIESTEN RYHMÄ!!
Ryhmä kokoontuu 9.3 ja 23.3 Kotisataman vierashuoneessa. Yht. Keijo puh. 044 –
528 4167. Soita jos haluat lisäätietoja!
Aihe: Kristuksen seuraaminen—mitä se on?

KESKUSTELU– JA RUKOUSRYHMÄ
Suutarisilla kokoontuu joka tiistai klo 18:00 (ellei muuta ilmoiteta),
Myrskytie 7. Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson 0400-620641.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 18.3 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako
alkaa klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh.
044—970 5156.

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

