SYYSKUU 2018
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin
teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle
avataan.—Matt. 7:7-8

Millaisessa seurakunnassa sinä haluat olla
osallisena?

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

Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi: ”Tässä olen!” - 1. Sam. 3:4
Antoipa Jumala meille minkä käskyn tahansa, meidän pitäisi heti iloiten vastata:
”Kyllä, Herra, minä tahdon totella.”
Ei ole vaikeata vastata myöntävästi silloin, kun hän kuljettaa meitä tasaisia teitä, joilla
kukat tuoksuvat ja päivä hymyää. Mutta joskus tielle on siroteltu piikkejä, ja se on jyrkkä ja hankala ja saattaa jopa kulkea tulen ja veden läpi. Siitä huolimatta meidän pitäisi
aina vastata myöntävästi. Vaikka kyseessä olisikin synkkään koettelemukseen joutuminen, ristin kantaminen, vastauksemme pitäisi kuitenkin olla sama, kun Jumala kutsuu. Meidän pitäisi voida luottaa häneen silloinkin, kun silmämme eivät pysty näkemään mitään hyvää tai siunauksellista sillä tiellä, jota pitkin hän meitä kuljettaa. Kaikki
Jumalan tiet johtavat runsaaseen iloon.
J.R. Miller

En huomispäivää surra huolikaan,
Kun tieni tuntee Isä taivahainen.
Hän ystävistä ompi armahin,
Mä hänen käskyjänsä vuotan vainen.
Hän, auttaja, on läsnä armoineen
Ain aamuvarhaisesta ehtooseen.
L.S.

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
- 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
GHANA:
Tiinamarin ja Peterin uusimmat uutiset, rukous– ja kiitosaiheet. 12.8 Peter lentää Englantiin ja 27.8 Tiina ja tytötkin
matkustavat sinne ja sieltä Ghanaan.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Kiitos että passit tulivat perille ajoissa.
- Peterin aika Englannissa saisi olla virkistävä
- Tiinan nielu saisi parantua täydellisesti. Saimme todistaa rukousvastausta, sillä
Tiinalle oli sovittu nielurisaleikkauksen jälkeen vielä toinen toimenpide, jolla operoida leikkauksessa syntynyttä reikää, mutta tämä reikä olikin hävinnyt itsekseen.
- Saisimme kaikki olla terveinä
- Löytäisimme meille sopivan malarialääkityksen. Yhtä jo kokeilimme, mutta
sivuvaikutukset eivät olleet mieluisat.
- Sujuvuutta lennoilla ja tullissa sekä sisäistä rauhaa ja iloa perheemme lentäessä
Ghanaan 29.8
- Jumalan läsnäoloa uuteen kotiimme Ghanassa
Muistetaan myös rukouksissa aborigiinit ja lähetystyöntekijät jotka jatkavat siellä.
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!

SYYSKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
2.9, 9.9, 16.9, 23.9 ja 30.9
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

16.9 klo. 13:00 -15,00 Sami Westerholm on taas meidän kanssamme. Peilityön opastus jatkuu.
Klo 15.30-17.00 iltatilaisuus, Sami
Wewsterholm
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 ovat muun muassa:
lähimmäisyys, lähimmäiset ja sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin
puolesta.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO KOTISATAMASSA: KOULUKATU 13:
Lauantaina 22.9 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
21.9 EXTRA EU-kassien ja leivän jakelu
16:00-16:20 Salen parkkipaikka, Tennby
16:30-16:50 Söderbyn entinen K-kaupan pihalla

Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584

TERVTEULOA MUKAAN!

