HELMIKUU 2018
Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi
tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua
minä odotan kaiken päivää.—Ps 25:4-5

UUTTA!
Kaksi pienryhmä kokoontumista viikossa, Suutarisilla ja Huoviloilla.

MUISTUTUS!
Ruokajakelua Tennbyssä ja Söderbyssä kerran kuukaudessa.
Kahvituokio Metsäkujalla kerran kuukaudessa.

Pauli ja Linnea Lindelöfin rukous:
Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta
sydämestänne! Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne!
1.Sam. 12:24

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

Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte - - niin kuin viisaat, ja
ottakaa vaari oikeasta hetkestä.—Ef.5:15-16
Usein sanotaan, että aika on aivan liian lyhyt. Jos ihminen vain vaivautuisi mittaamaan sen, hän huomaisi sen äärettömän pituuden; hän hämmästyisi sitä, miten
runsaasti aikaa Jumala hänelle lahjoittaa! Tämä runsaus on niin suuri, että jos vain
voisimme käyttää edes äärettömän pienen osan meille suodusta ajasta, kohoaisimme pian ajan yläpuolelle. Itse asiassa ei ole ainoatakaan ihmistä, jolla ei olisi ollut
elämässään hetkeä, johon ei olisi mahtunut iäisyyttä; sillä ei ole mitään aikamäärää, joka ei niin sanoaksemme sulkisi sisäänsä koko ikuisuutta.
Toisaalta taas sanotaan, että aika on hyvin pitkä, ja koetetaan lyhentää sitä, mutta
ei pyritä kuitenkaan saamaan ajasta siihen sisältyvää, vaan annetaan ajan kiitää
ohitse sitä edes huomaamatta, täyttymättä siihen sisältyvällä elämällä. Kun aika on
kulunut loppuun, ihminen luulee päässeensä päämäärään, vaikkei ole tehnyt muuta kuin joutunut häviölle turhamaisine tuumineen ja tyhjine touhuineen tai kenties
rikollisine, korkeinta, kaiken alkuunpanijaa loukkaavine pahoine haluineen.
(Saint Martin)
Aika on harvoin puolueeton: ellemme tee siitä itsellemme ystävää, se muuttuu
mahtavaksi viholliseksemme. Älä siis salli silmänräpäyksenkään vierähtää käyttämättä sitä hyväksesi toista maailmaa ajatellen, sillä pienet hetketkin tarvitaan, jotta
voisimme tulla sydämeltämme sävyisiksi ja nöyriksi.
(S. Collenbusch)

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:

Kiitä kanssamme
- Ystävämme vierailu joulukuussa sujui hyvin ja oli meille todella virkistävä.
- Seurakunnan joulujuhla onnistui hienosti!
- Seurakuntamme saattaa saada viimein osa-aikaisen thai-työntekijän,
pastori Toon.
Rukoile kanssamme
- Seurakunnan joulujuhlassa useampi ihminen ilmaisi kiinnostuksensa Jeesukseen. Rukoilethan heidän puolestaan, että he voisivat ymmärtää Jeesuksen merkityksen ja todella tutustua
häneen.
- Suomessa oloaikamme puolesta. Matkustamme paljon, tapaamme monia ystäviä, sukulaisia
ja tukijoitamme. Rukoilethan, että saisimme matkustaa turvallisesti, tapaamiset olisivat kaikin
puolin antoisia ja me pysyisimme terveinä.
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:
- Lähetystyö ei ole mikään huvimatka, eikä pelkkä usko tai Jumalalta saatu kutsu riitä. Siihen on valmistauduttava huolella, jotta emme turhan tähden satuttaisi paikallisia ihmisiä,
työtovereitamme tai itseämme. Täydellisiksi emme kyllä tässä prosessissa tule - ehkä
suuntana onkin "itseni väheneminen", jotta Jumala meissä saisi enemmän sijaa.—
Rukoillaan perheellemme voimia opiskeluihin ja nöyryyttä voidaksemme työstää alueita,
joilla olemme vielä särmikkäitä, sokeita tai vajavaisia.
- Emilialla erityisesti on paljon kysymyksiä liittyen tulevaisuuteemme. Hän on vakuuttunut
siitä, että kaikkien tulisi kuulla Jeesuksesta voidakseen asua Hänen kotonaan Taivaassa
kuoleman jälkeen, mutta toisaalta hän ei haluaisi ottaa ylimääräisiä rokotuksia, eikä sanoa
enää hyvästejä. Hän odottaa kovasti kuulevansa Jumalan puhuvan hänelle.—Rukoillaan
lapsillemme joustavuutta, rauhaa ja kestävyyttä muutosten keskellä. Rukoillaan perheellemme terveyttä, lepoa ja syvää yhteyttä niin toistemme, Jumalan, ystäviemme kuin seurakuntiemme kanssa.
- Ghanassa on kristittyjä, mutta sanoma ei ole vielä saavuttanut kaikkia maan ääriä.
Tehtävämme Ghanassa on rohkaista afrikkalaisia uskomaan, että he voivat itse viedä toivon, vapauden ja pelastuksen sanomaa eteenpäin, sekä varustaa ja tukea heitä tässä
tehtävässä. Mobilisointityön lisäksi saamme olla mukana mediatiimissä antaen ajanmukaisia ja toimivia työkaluja heille, jotka Länsi-Afrikan alueella elävät uskoaan todeksi eri uskontojen keskuudessa.—Rukoillaan selkeää kommunikointia tulevan tiimimme kanssa, viisasta päätöksentekoa ja kaikkien käytännön asioiden järjestymistä otollisella aikataululla.
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!

HELMIKUUSSATAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
4.2, 11.2, 18.2 ja 25.2
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

Elinvoimainen seurakunta

04.02

Yhteyshenkilö: Keijo Suutarinen 0445284167

11.02

Yht.henk.: Petri Huovila 0405003030

18.02

Yht.henk.: Petri Huovila 0445003030

25.02

Yht.henk.: Keijo Suutarinen—044-528 4167

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. Ei kokoontumista 22.2.
Kokousten rukousten aiheena on elinvoimainen
seurakunta.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 17.2 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 044—970 5156.
KATUJAKELU 16.02 Ruokajakelu EXTRA
- klo. 16:00 Tennby Sailen pihalla
- klo. 16:45 Söderby, entinen K-kaupan pihalla
Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584
2.2 klo. 14:00 tilaisuus Metsästäjäntie 2 kerhohuoneella.
Tarjoilua, jaetaan EU-ruokakasseja, laulua ja soittoa.
Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584

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

