TAMMIKUU 2018
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä
lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen
Isää Jumalaa hänen kauttansa.—Kol. 3:16-17

KUTSU RUKOUKSEEN JA HERRAMME JEESUKSEN ASKELISSA
KULKEMISEEN! Tammikuun aikana ei ole rukoushuoneella
kokouksia, paitsi Leipäkirkko 20.1. klo.13.00.
”PEILAUS-SUNNUNTAI” KOTISATAMASSA 28.1.2018 klo 10-17.
Olemme yhdessä kaikkien kanssa kuuntelemassa Westerholmin
Samia Elinvoimaisesta seurakunnasta meidän KOTISATAMAseurakunnalle. Siksi on rakentavaa, että voisimme mahdollisimman
lukuisasti olla rukousja raamatturyhmissä mukana, jotta voisimme
yhdessä olla päättämässä Kotisataman suunnasta tuleviin aikoihin!
Tarvitsemme rukousta ja kestäväisyyttä voidaksemme löytää Jumalan tahdon Kotisataman elämään ja toimintaan voidaksemme kertoa
miten paljon Jeesus rakastaa Paraisten kansaa!

Lauantaina 13.1 kokoonnumme rukoilemaan ja keskustelemaan
Suutarisille klo 14.00. Aiheena elinvoimaien seurakunta. Ollaan
pari tunnin verran, saamme kahvia ja pientä mutusteltavaa.

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

Minä olen Jumala. Tästedeskin minä olen sama. - - Minkä minä teen, kuka sen peruuttaa. - - Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Jes. 43:12-13, 19
Meidän ei tarvitse lähettää uskosta osattomia vakoilijoita edessämme olevaan, tuntemattomaan maahan, sillä he näkevät vain Eenokin poikia—ylipääsemättömiä vaikeuksia tiellämme—he tekevät meidät alakuloisiksi ja voimattomiksi. Ei, me saamme laskea kunkin päivän huolen Jumalan harteille ja odottaa häneltä tarvitsemaamme apua.
Tuntematon
Ole uskollinen rukouksessa, etsimisessä, niin Herra antaa sinun löytää itsensä!
”Niin kuin ovat päiväsi, niin on voimasikin oleva.” Elä tätä päivää, kuin se olisi viimeinen, ja niin anna Herran huolehtia muusta! - Älä katso taaksepäin, sillä silloin
muututaan suolapatsaaksi; älä myöskään eteenpäin vastaisen elämäsi mahdollisuuksiin, vaan ylöspäin Herraan, yksinkertaisesti kuin lapsi kuunnellen hänen oppilaanaan, mitä sanottavaa hänellä on. Hän ei salli sinun olla valotta ja lohdutta, sen
tiedän. Hänen seurassaan emme kaipaa ihmisiä, ja onhan hän luvannut lohduttaa
yksinäistä. Hän tietää, ”missä me asumme”.
Pysymme köyhinä ja muukalaisina täällä alhaalla, mutta jos hän on kanssamme,
saamme sekä kodin että rikkauksia tuolla ylhäällä.
E. Frommel

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
Joulun aika oli aboriginaalien reservaatissa kiireinen! Juhlaa vietettiin pääosin kirkkorakennuksissa laulaen, näytellen, syöden ja hyvää tehden. Juhlan syy oli kirkkaasti esillä levittäessämme sanomaa niin kodeissa, kylissä kuin vankiloissa.
Oli toki myös niitä, jotka eivät edes jouluna kirkkoon saapuneet. Heille juhlapäivä oli vain
yksi päivä muiden joukossa. Yksinäisyys, työttömyys, sairaudet ja huolet värittivät sitäkin
päivää. Ei heillä ollut mielestään syytä juhlaan. Tai jos oli, niin sitäkin juhlintaa tahditti pullon henki.
Nyt me olemme Uudessa-Seelannissa, toisessa kotimaassamme. Joulun kaupallisuus ja
kiirellisyys on hämmentävää. Toisaalta, ympärillämme on lukuisia mahdollisuuksia jakaa
jouluiloa muillekin. Kiiltokuvamaista idylliä ei täältäkään joka kodista löydy. Myöskään suomalaisia joulutraditioita ei ole helppo pitää yllä maassa, jossa juhlaa vietetään keskellä
kesää hiekkarannalla grillaillen.
Siltikin olemme vakuuttuneita siitä, että JOULUNA ON SYYTÄ JUHLAAN. Joulun ytimessä
on sanoma toivosta. Ei mistään toiveesta tai unelmasta, vaan Toivosta, joka on ajankohtainen jokaisessa elämäntilanteessa, jokaisessa olosuhteessa ja aivan jokaiselle.
Kiitämme teitä kaikkia kuluneesta vuodesta. Siihen on mahtunut paljon iloa, muutoksia,
kysymyksiä, uskoa ja Jumalan läsnäoloa.
Täyttäköön Vapahtaja – Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas – teidän kotinne levolla ja sydämenne ilolla, kun käytte juhlimaan Jeesuksen
syntymää. Tiina, Peter, Emilia ja Olivia Higham
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!

TAMMIKUUSSA TAPAHTUU
RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo. 18:00.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Kokousten rukousten aiheena on elinvoimainen
seurakunta. Olisi rakentavaa, jos valmistautuisimme
rukoillen aiheisiin, joita meille on annettu ELINVOIMAISUUS esitteessä.
Teemat:
V. 3 Seurakunta on johdettu Jumalan mielenmukaisesti—Hepr. 13:7
V. 4 Seurakunta muokkaa rakenteensa aikaansa sopivaksi—2 Moos. 18:13-26, Apt. 6:1-7
V. 5 Seurakunta synnyttää uutta elämää—Luuk. 10:2,
Apt. 14:21-23, Jes. 43:19
Jokaisessa kokoontumisessa luemme yhdessä totuttuun tapaan raamatun paikat ja keskustelemme niiden
pohjalta mitä ELINVOIMAISUUS tarkoittaa. Esitteessä
on valotettu jokaista aihetta lisää, otetaan huomioon
myös ne.

2.2 klo. 15:00 tilaisuus Metsästäjäntie 2
kerhohuoneella.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 20.1 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 044—970 5156.
KATUJAKELU 24.1 Ruokajakelu
- klo. 16:00 Söderbyntiellä (vanhan Kkaupan pihalla)
- klo. 16:45 Tennbytien Salen pihalla

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

