MAALISKUU 2018
Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät
suuresti. Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä.
Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. - Mark. 16:5-6

18.3 klo. 15.00. seurakuntapäivä ja klo 17:00
Seurakunnan vuosikokous Kotisataman tiloissa.
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—528 4167
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

Olkaa aina iloiset.—1. Tess. 5:16
Ei ole aina helppoa olla iloinen, luja ja urhea. Mutta masentuneimmat ja alakuuloisimmatkin ovat kokeneet usein, että jos vain voi kuulla Jeesuksen äänen—ja huomaa tarkasti, ettemme kuule sitä etäältä tai heikkona kaikuna menneiltä päiviltä,
vaan kuulemme hänen äänensä, Jeesuksen, joka vielä elää ja puhuu—vaikea, jopa mahdotonkin asia muuttuu mahdolliseksi. Silloin vuotaa elämään tuotetta voimaa, uutta rohkeutta ja uutta iloa; saamme voimia kantaa kuomiamme, saamme
työintoa, astumme taivaalliseen Herramme käytettäväksi ja tunnemme, että on onnellista saada olla hänen työntekijänsä ja edistää hänen tahtoaan maan päällä. Sillä varmaa on, että Jumala rakastaa ihmisiä ja on antanut ainosyntyisen Poikansa
ihmiskunnan pelastajaksi ja vapauttajaksi, ja sen vuoksi on todella suurta olla ihminen—vaikeimmissakin oloissa sanomattoman suurta.
Tätä meidän ei tule ymmärtää siten, että kristityt todella aina olisivat hyvillä mielin,
aina iloisia ja kiitollisia siitä, että heille on annettu elämä. Tiedämme, ettei niin ole.
Mutta elleivät he oli kovin heikkouskoisia, elleivät alinomaa unohtaisi, mitä heidän
Herransa on heille sanonut, ja elleivät antaisi muiden äänten heikentää hänen ääntänsä, he voisivat olla iloisia ja kiitollisia. Ja yhtä varmasti kuin he kaikesta epäuskostaan, uskottomuudestaan ja kevytmielisyydestään huolimatta eivät voi unohtaa
stiä taivaista sanaa, joka heille on puhuttu, yhtä varmasti ei alakuloisuus ja välinpitämättömyys jää vallitsevaksi, vaan toivo ja rohkeus pääsevät voitolle.
E. Koch

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- Ystävämme vierailu joulukuussa sujui hyvin ja oli meille todella virkistävä.
- 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/GHANA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet.
Peter, Tiina, Emilia & Olivia ovat olleet Uudessa-Seelannissa
ja ovat nyt tulossa Suomeen muutamaksi kuukaudeksi. Rukoillaan että lennot
sujuvat hyvin ja että he saavat antoisat kuukaudet täällä ennen heidän muuttoonsa Ghanaan.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Rukoillaan, että Jumala saisi avata niin meidän kuin teidänkin sydämet heille,
jotka ovat meille vielä vieraita ja muukalaisia, jotta heistä voisi tulla "pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä".
- Rukoillaan koko perheellemme terveyttä, vahvuutta ja Jumalan läheisyyttä
kaikkien muutosten keskellä.
Tämä kuva liittyy tulevaan työhön Ghanassa.
29.4 olemme Paraisilla, Kotisataman kokoontumistiloissa, kertomassa siitä lisää.
Toivottavasti pääset tulemaan!
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:
- Positiiviset muutokset viime kuukausina.
- Uudet ihmiset seurakunnassamme.
- Rishonin yhteistyöprojekti (Rishon Alliance), joka on uusi hanke, missä tavoite on
ylistys– ja rukous”vuorot” vuorokauden ympäri.
- Hänen uskollisuutensa perheelleemme ja Tehilat-Yah’lle viimeisten 10 vuoden aikana.
- Vaikeuksien keskellä elävät perheet ja heidän haastavat tilanteensa.
- Ulpan (kielikurssi). Että voisimme löytää uskosta kiinnostuneet opiskelijoiden
joukosta ja jatkaa Alfa-kurssin merkeissä.
- Lapset ja nuoriso. Usein tuntuu, että maailmalla on suurempi vaikutus lapsiimme ja
heidän seurakuntaelämäänsa kuin uskolla Jeesukseen. He tarvitsevat Jumalan
Hengen kosketusta.
- Koti Tehilat-Yah-seurakunnalle. Jatkattehan rukousta läpimurron puolesta.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

MAALISKUUSSATAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
4.3, 11.3 ja 25.3
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

Elinvoimainen seurakunta
04.03

Juhlakokous, ehtoollinen

18.03

Raamattutunti, musiikkia

25.03

Raamattutunti, musiikkia

01.04

Pääsiäissunnuntai—Juhlakokous

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.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 17.3 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 044—970 5156.

Kahvittelu ja Eu-kassien jako
23.03. Metsästystien kerhohuoneesaYhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584

?.3 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

