KESÄKUU 2018
Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni; Herra valaisee minun pimeyteni. Sinun avullasi
minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan, Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka
häneen turvaavat.—2 Sam. 22:29-31
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Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.—Joh. 12:45
Tässä astuu nyt Raamatun sanassa ja valossa eteeni Herra Jeesus Kristus, joka on
voideltu ihmiskunnan Kuninkaaksi ja joka sanoo: ”Joka näkee minut, näkee Isän.” Ihmeellinen sana. Sitä ei saa ymmärtää ikään kuin Kristus olisi Isä, vaan niin, että hän
on ”Isän kunnian kirkkaus ja hänen olemuksensa säteily”. Tätä kuvaa katseleva näkee
myös jotakin todellisesta, jos hän näkee niissä yhtäläisyyttä. Nämä kasvot kirkastavat
yhtäläisyyttä, jos sydämen uskolla ja antaumuksella käännyn Kristuksen kasvojen
puoleen sellaisina kuin Raamatun sana kuvaa niitä minulle. Näissä kasvoissa on minun omia inhimillisiä piirteitäni, ja se on minulle sanomaton onni, sillä ne eivät siis voi
missään inhimillisissä tilanteissa näyttää minusta vierailta—vaikka usein epäinhimillisissä tilanteissä näyttävätkin. Ne ovat esikoisveljeni kasvot, ja kun ne asetetaan silmieni eteen yhtä aikaa Isäni kuvan ja oman kuvan kanssa, tämä on todistus siitä, että
Jumala on Isäni. Niinpä voin oppia veljessäni tuntemaan, uskomaan ja rakastamaan
Isääni, ja hänen isänkasvonsa tulevat minulle tutuiksi ja rakkaiksi. Silloin saan myös
varmuuden siitä, että Jeesuksen kautta, sen Jeesuksen, joka on rakastanut minua ja
antanut itsensä tähteni kuolemaan, olen kallis Jumalalle, ja että hän rakastaa minua.
Niinpä voin myös Jumalan avulla katsoa silmiin kuolema.
Jumalan kasvot ovat Herra Jeesus Kristus.
P. Wikner—kolmas ja viimeinen osuus

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, herätystä. He rukoilevat meille samaa!
SRAEL:
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!

KESÄKUUSSATAPAHTUU
HUOM! Su.17.6 KLO 18.00

KOTISEURAT, GRILLIJUHLA
Myrskytie 7 21600Parainen
Kaikki ovat Tervetulleita!
18:00 Huom! Tilaisuudet kesäkuussa ja
elokuussa sunnuntaisin klo 18:00.

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO: Lauantaina 16.6 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako
alkaa klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-

KATUJAKELU 15.6.Ruokajakelu EXTRA
- klo. 16:00—16:20 Tennby Sailen pihalla
- klo. 16:30—16:50 Söderby, entinen Kkaupan pihalla
Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584
GOSPEL RIDERS tulevat taas Paraisille. 5.7
he ovat K-supermarketin pihalla. Tule
tutustumaan!

9.6 on Paraisten päivät, missä

mekin ollaan mukana. Tule
juttelemaan ja juomaan
nokipannukahvia. Nähdään
siellä!

KESÄJUHLAT PORISSA 29.6—1.7.
Lisää tietoja saa linkistä http://
kesajuhlat.fi

