TOUKOKUU 2018
Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin
Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi
siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte
toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.—Fil. 2:1-4

TOUKOKUUN VIERAAT JUMALANPALVELUKSISSA
6.5 Väinö Lindberg
20.5 Heidi Tohmola / Israel 70 vuotta

27.5 Sami Westerholm /
Elinvoimainen seurakunta

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

Milloin saan tulla Jumalan kasvojen eteen? - Ps. 42:3
Mikä näky on kyllin voimakas valaisemaan näkökykyni kuolemanvarjon laaksossa?
Yksi ainoa: Jumalan kasvojen näkeminen. Maisten kuvien haalistuessa ja maisen valon sammuessa loistakoot nuo kasvot ylitseni kuin Isän rakkaus! Herra kirkastakoon
kasvonsa minulle ja olkoon minulle armollinen! Herra kääntäköön kasvonsa minun
puoleeni ja antakoon minulle iankaikkisen rauhan! Sitä toivon aina kuin kuoleman vakavuus asetetaan silmieni eteen. Mutta ilahduttavatko minua kuolemassa nämä kasvot, jolleivät ne ole jo sitä ennen tulleet minulle rakkaiksi, jolleivät ne ole jo aikaisemmin olleet minulle isänkasvot? Jos näin ei ole, ne ovatkin vieraat kasvot, ja riittävät sellaisina minulle kaikkein vähiten kuolemassa, jolloin juuri kaikenlainen outo ja maisen
elämän kokemuspiiriin kuulumaton täyttää sydämeni yksinäisyyden tuskalla.
Siksi tahdonkin rukoilla: ”Herra, älä anna minun nähdä kuolemaa ilman että sitä ennen
olen nähnyt sinun kasvosi, nähnyt ne niin, että niissä olen tuntenut todellisen Isäni, joka on antanut syntini anteeksi ja pitää minua rakkaana. Herra, kuinka voisin tällä tavoin nähdä kasvosi?”
P. Wikner— toinen osa kolmesta

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- Pastori Tôon tulo seurakuntaan on jo tuonut mukanaan monia hyviä muutoksia.
- Kaikki virastoasiat on nyt saatu menestyksekkäästi hoidettua.
- Suomen matka sujui kaikkineen hienosti. Erityisesti haluamme kiittää meitä lähettävistä seurakunnista ja teistä jokaisesta, jonka saimme matkan aikana kohdata. Tuntui
hyvältä nähdä ja kuulla, ettemme tee tätä yksin.

Rukoile kanssamme
- Meille tulee kesäkuussa tänne vieraaksi aktiotiimi Raisiosta. Heidän päätehtävänään on järjestää
konferenssiohjelma WECin lapsille ja nuorille. Lisäksi he vierailevat luonamme SamNgaossa. Rukoilethan heidän puolestaan, kun he valmistelevat ohjelmaa ja valmistautuvat matkaan.
- Tiimimme kasvaa! Rukoilethan meille sujuvuutta, ymmärrystä ja sopeutumista, kun opettelemme
työskentelemään yhdessä. Edustamme neljää eri kieltä ja kulttuuria.
- Kieliopintojemme puolesta. Rukoilethan, että saamme varattua niille riittävästi aikaa ja että pystymme opiskelemaan järkevästi ja tehokkaasti
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.
Muistetaan myös rukouksissa aboriginit
Arnheminmaalla!
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!

TOUKOKUUSSATAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
6.5, 13.5, 20.5 ja 27.5
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

Elinvoimainen seurakunta
6.5 Juhlakokous. Vieraana Väinö Lindberg, musiikki Ri
chard Stenroos ja omat musikantiti.
13.5 Raamattutunti ja rukoushetki

20.5 klo. 15 ja klo. 17 ISRAEL 70 vuotta
Puhe Heidi Tohmola
27.5 klo. 10—13 Sami Westerholm. Aihe: Elinvoimainen
seurakunta
3.6 klo 18:00 Juhlakokous. Huom! Aloitus kesäkuussa ja elokuussa klo 18:00.
Heinäkuussa ei tilaisuuksia.
RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
Ei kokoontumista Suutarisilla 8.5!
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo. 18:00.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Kokousten rukousten aiheena on elinvoimainen
seurakunta.
SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 19.5 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.
KATUJAKELU 23.05 Ruokajakelu EXTRA
- klo. 16:00—16:20 Tennby Sailen pihalla
- klo. 16:30—16:50 Söderby, entinen K-kaupan
pihalla
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

