LOKAKUU 2017
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole
verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä
luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten
ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta
tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse
luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan
lasten kirkkauden vapauteen.—Rom. 8:18—21
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Kun täällä matkaa tehdään, astuu Jumalan porteista viimein lauma, jolla on
huulillaan Karitsan virsi. Herran koulu on sellaista, että vielä lukioluokillakin on
otettava kengät jalasta ja oltava tasapäisiä. Meistä tuntuu joskus, että se on sitä
alakoulun kuria, mutta Jumalan koulujärjestys on: mistä korkeammat luokat, sen
hiljaisempi askel, mitä kirkkaampi armon näkeminen, sitä paremmin siivet supussa,
mitä syvempi armon tunteminen, sitä hiljaisempi kristitty.
Saviastia on sidottu kirkkauden hengellä, jotta se sanomaton voima, Jeesus
Kristus, Pyhän Hengen kautta loistaisi.
Tällaisessa koulussa olemme ja opettelemme olemaan. Synninruumissa on se
piintynyt paha, mutta se on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa ja Hänen
ylösnousemusvoimassaan laulamme:
Luottain vaivu hiljaa
taakkoinesi Kristukseen!
Kypsyy taivaan viljaa
korressasi kirkkauteen!
(Hilja Aaltonen)

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:

Kiitä kanssamme
- Kielenavustajien löytyminen
- Tädin hoidon järjestäminen
- Tulevan kahden viikon loma
Rukoile kanssamme
- Oman paikan löytyminen SamNgaon kylässä ja kirkossa, luontevien
ihmissuhteiden syntyminen
- Rukoilethan erityisesti kieliavustajiemme puolesta, että ystävyytemme heihin ja
heidän perheisiinsä saisi syvetä. Molemmat avustajamme ovat buddhalaisia.
- Olemme (pääasiassa Pauli) hiljalleen tutustumassa yhteen seurakuntamme
jäseneen, suunnilleen meidän ikäiseen mieheen nimeltään Uusi vuosi.
Rukoilethan, että hän saa vahvistua uskossaan ja ystävyytemme voisi syventyä
luontevasti.
- Thaimaan tulevaisuutta ja hallintoa.
Pauli & Linnea Lindelöf

LÄHETYSNURKKA
AUSTRALIA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Päätimme aikamme MAF:in työyhteydessä Australian
aboriginaalien parissa hyvin ja kiitollisella mielellä.
- Elokuun puolessa välissä muutimme Uuteen-Seelantiin, missä tyttämme ovat
sopeutuneet hienosti päiväkotiin.
- Aikamme WEC:in Uuden-Seelannin kurssikeskuksessa on ollut antoisaa.
- Rukoillaan entisen aboriginaalinaapureidemme puolesta, jotta heidän kodissaan voisi
vallita viinan, väkivallan, pelon ja toivottomuuden sijasta Jumalan läsnäolo, rauha, ilo ja
toivo. Rukoillaan myös MAF-perheen puolesta, joka asuu nyt entisessä kodissamme
neljän pienen lapsensa kanssa. Antakoon Jumala heille levon, turvan ja rukouksen palon
levottomassa naapurustossa asuessaan.
- Rukoilemme edelleen, että aboriginaalit voisivat löytää tavan seurata Jeesusta omaa
kulttuuriaan täysin hylkäämättä.
- Rukoilemme, että osaisimme oikealla tavalla kantaa meille tärkeitä ihmisiä ja työtä
aboriginaalien parissa edelleen sydämissämme, mutta samalla suunnata mielemme jo
uusiin hasteisiin.
- Rukoilemme Jumalan selkeää johdatusta perheellemme tehdessämme suunnitelmia
tulevaisuutemme suhteen valmistautuessamme mediatyöhön muslimien parissa LänsiAfrikassa. WEC:in kandidaattikurssi päättyy marraskuun lopussa.
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: Jatkathan rukousta läpimurron saavuttamiseksi.
- Vahvoja miehiä seurakuntaan: Lukuunottamatta miehiä, jotka ovat seurakunnan
johdossa, meillä on monta heikkoa 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.
- Lapsityö: Rukoile sekä fyysistä, emotionaalista että hengellistä suojelusta lapsillemme.
Kutsukoot he kaikki Jeesuksen sydämeensä ja kasvakoon heidän uskonsa.
- Juuri uskoon tulleet:Rukoile suojelusta heidän ajatusmaailmaansa.
- uskon perusteita käsittelevästä raamattukoulusta ja siitä, että rukous kasvaa
- vahvistuneesta yhteydestä johtajien ja seurakunnan keskellä
- 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!
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

LOKAKUUSSATAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
22.10 ja 29.10
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua 16:45!

TEEMAT:
22.10

EVANKELIOINTI—kadotettujen löytämisesksi

05.11

Vaikutamme myönteisesti Paraisten elämään

Rukoushetki joka sunnuntai klo. 16:00—16:45, ennen jumalanpalvelusta.

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

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 16.9 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

