JOULUKUU 2017
Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Sentähden Herra antaa
heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin
jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse. - Mik. 5:1-2
Yhteinen ITSENÄISYYDENPÄIVÄN JUHLAJUMALANPALVELUS
Evankelislutherilaisella kirkolla, 6.12 klo. 10:00. Kaksikielinen tilaisuus, missä
Keijo antaa tervehduksen.
RUKOUSAIHEITA vuodelle 2018:
1. Jeesuksen vaikutus ja teot srk:n keskellä ja meidän
kauttamme: eteenpäin meneminen=muutos ja kasvu
2. Keskinäisen yhteytemme syveneminen ja "aitoutuminen"
3. Ihmisten uskoontuleminen
4. Löytäisimme oikeat Herran tarkoittamat vierailevat puhujat
tilaisuuksiimme oikealla ajallansa
5. Että Herra johdattaisi meille siis uudet tilat

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

Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala
pysyy hänessä. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1. Joh. 4:16,
19
Jumalan rakkaudella on perustuksensa Jumalassa ja hänessä yksin. Jumala
rakastaa, sillä hän on rakkaus. Kaikki rakkaus, joka on maailmassa ja vaikuttaa
siellä, on Jumalasta. Hän on rakkauden lähde, mutta samalla kertaa hän on myös
meri, jossa kaikki rakkauden pisarat, kaikki purot, virrat ja joet kohtaavat toisensa ja
yhtyvät yhdeksi. Sen sielussa, joka rakastaa, on siis jotakin—vähän tai paljon—
Jumalasta, joka tapauksessa jotakin ja juuri niin paljon kuin hän rakastaa. Miten
käy ilmi, että ihmisessä on rakkauden kipinä? Se, joka rakastaa, harrastaa rauhaa
kaikkien kanssa, ja jos rauha rikkoutuu, hän haluaa saada sen palautetuksi,
Kykynsä mukaan hän pyrkii tasoittamaan yksilöiden ja kokonaisten
yhteiskuntaluokkien välistä juopaa: esimerkiksi köyhien ja rikkaiden, ylhäisten ja
alhaisten, oppineiden ja oppimattomien. Töistään ja kärsimisestään hän ei pyydä
palkkaa. Eläminen, kärsiminen ja työskentely toisia palvellen on yhtä luonnollista
rakkaudelle kuin kasteleminen vedelle ja lämmittäminen tulelle. Rakkaus ei kysy:
Mitä hyötyä minulle on tästä, mitä voitan tehdessäni näin? Sen täytyy palvella, se ei
voi muuta.

Rakkaus ilmenee ihmisten edessä sanoina ja tekoina. Jos tahtoo koetella
rakkauden suuruutta, on paras ajatella, mitä olisi valmis tekemään pahimmalle
vihamiehelleen, jolla on hätä. Siinä on luotettava rakkauden mittapuu. Mutta
pitääkö kaikkia rakastaa yhtä paljon? Pitää ja ei pidä. Rakkauden laita on kuten
veden: vesi juoksee siihen suuntaan, minne maa viettää. Ja rakkauskin kokoaa
voimansa sinne, missä tarve ja vastaanotto ovat suurimmat.
RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:

Kiitä kanssamme
- Virkistävä syysloma hiljaisella vuoristoseudulla—aikaa kuntoilla, lukea
ja rötvätä.
- Tauon jälkeen jatkuneet kieliopinnot uusien kieliavustajien kanssa.
Rukoile kanssamme
- Joulukuun 15. päivä meillä on suurempi tavoittava ja evankelioiva tapahtuma
SamNgaossa. Rukoillaan, että järjestelyt onnistuisivat ja tapahtumassa
evankeliumi tavoittaisi ihmiset. Meillä päin joulu on tuntematon juhla ja se on
mielletty lähinnä ulkomaalaisten lasten lahjojen jakamisjuhlaksi.
- Tulemme Suomeen kotimaan työjaksolle 22.1—25.2.2018. Tänä aikana
vierailemme joissain lähettävissä seurakunnissamme ja tapaamme yksittäisiä
lähettäjiämme. Rukoillaan onnistuneita vierailuja ja tapaamisia.
Pauli & Linnea Lindelöf

LÄHETYSNURKKA
AUSTRALIA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet.
Peter, Tiina, Emilia & Olivia ovat Uudessa-Seelannissa
varustautumassa lähetystyöhön Ghanassa
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Aikamme Uudessa-Seelannissa on ollut antoisa ja tarpeellinen. WECin
kandidaattikurssilla pystyimme käymään läpi aikaamme aboriginaalityössä ja
valmistautumaan uusiin tehtäviin Länsi-Afrikassa. Saimme paljon käytännön asioita
hoidettua sekä syvennettyä yhteyttämme kannattajiemme kanssa. Lapsemme viihtyivät
todella hyvin kristillisessä päiväkodissa.
- WECin tiimit Länsi-Afrikassa ovat nähneet paljon vaivaa viestien vaihtoon kanssamme
etsiessämme perheellemme sopivaa tiimiä ja asuinpaikkaa.
- Jumala on ollut uskollinen ja hyvä—kuten aina.
- Joulukuun alussa poistumme WECin kampukselta ja muutamme täällä lähemmäksi
Peterin kotiseurakuntaa ja perhettä. Lapsillemme tämä on taas hyvästien ja muutosten
aikaa. Rukoillaan heidän sopeutumisensa puolesta.
- Rukoillaan kestävyyttä ja rauhallisuutta etenkin lapsillemme ottaessamme lukuisat
tarvittavat rokotukset Afrikkaa varten.
- Helmikuussa matkustamme Suomeen tavataksemme kannattajiamme ja perhettämme
siellä. Rukoillaan terveyttä, joustavuutta ja iloa tähän muuttoon.
- Rukoillaan keskinäistä ymmärrystä ja Jumalan selkeää johdatusta neuvotellessamme eri
WEC-tiimien kanssa Länsi-Afrikassa voidaksemme aloittaa uudella kentällä keväällä 2018.
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.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

JOULUKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
3.12, 10.12, 17.12 ja 31.12
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

6.12 klo. 10:00 Itsenäisyyden jumalanpalvelus
evankelislutherilaisella kirkolla.
Teemat:

03.12

Puhe: Pyrkii vilpittömään ja aitoon yhteyteen

10.12

Joululauluilta

17.12

Hengellisten joululahjojen jakamisen ilta

31.12

Uuden vuoden tilaisuus

KESKUSTELU– JA RUKOUSRYHMÄ tiistaisin Suutarisilla joka
tiistai klo 18:00 (ellei muuta ilmoiteta), Myrskytie 7. Yhteyshenkilö:
Synnöve Andersson 0400-620641.
Ei kokoontumista 5.12.
Menemme joulutauolle 12.12 jälkeen.

Lauantaina 9.12 klo. 15:00
on VÄHÄVARAISTEN JOULUJUHLA, Palokunnantalolla.
Yhteyshenkilönä toimii Sari Huovila puh. 044-5059584
(ilmoittautumiset viimeistään 1.12)
KATUJAKELU 15.12 Ruokajakelu EXTRA
- klo. 17:00 Metsästystie 2

Ohjelma:
12:00 Risti ja sovinto
15:00 Tulevaisuus ja toivo
18:00 Kiitos Jeesus näkyjuhla
Lapsille oma ohjelmaa.
Haluatko tukea seurakuntamme toimintaa ja lähetystyötämme? Lahjoitukset
tilille: FI66 5711 0020 0494 08 , viitenr. 100502
”Iloista antajaa Jumala rakastaa” - 2 Kor 9:7

