LOKAKUU 2018
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani—sen minä annan teille. En minä
anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton
älköönkä pelätkö.—Joh. 14:27
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Te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne.
—1 Kor. 6:20
Meidän on pidettävä elämäämme kynttilänä, joka on palava loppuun ja pien häviävä
näkymättömiin. Meidän on nöyrästi toivottava, että se iäinen, jonka olemme saaneet,
palaa kulumattomana kynttilänä Jumalamme istuimen edessä hänen ikuiseksi kunniakseen, kun elämämme lamppu kaikista synnin tahroista puhdistettuna täytetään Jeesuksen suloisella rakkauden öljyllä. Koska aikamme täällä ei todennäköisesti ole pitkä,
olisi sangen tarpeellista ja tärkeää, että koettaisimme entistä enemmän Jumalan armon avulla todella hartaasti keskittää harhailevan henkemme ja mielemme Herraan.
Maailmasta pelastettuina Herra on kutsunut meitä kuulumaan kokonaan hänelle ja
asumaan hänen luonaan. Pitäkäämme tätä kutsumusta suurena kunniana. Ahkeroikaamme saavuttaaksemme tämän rauhan, niin että sydämemme, mielemme ja ajatuksemme etsivät usein hiljaisuutta, jotta voisimme kääntyä aika ajoin sisäänpäin, missä
tosi parhaamme, sielumme rakkain ystävä, on tavattavissa ja ilmaisee itsensä meille
rakkaudessaan viedäkseen meitä voimasta voimaan, kunnes astumme Jumalan eteen
Siionilla.
G. Tersteegen
RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- OMF:n koulutusviikko uudistetulla sisällöllä ylitti odotuksemme ja antoi aidosti apuvälineitä ja näkökulmia työhömme. Saimme myös runsaasti hyödyllistä lukemistoa mukaamme ainakin yli tuhannen sivun verran.
- Uusista tuttavuuksista, joita koulutuksessa saimme. Oli virkistävää kohdata joukko
samansuuntaisesti ajattelevia ihmisiä. Muistetaan myös OMF:n työtä Thaimaassa.
- Linnean saarna Jeesuksen tuntemisesta sujui hyvin 9.9.
Rukoile kanssamme
- Lauran lyhyen kotimaanjakson puolesta ja meidän puolesta, joiden työt jatkuvat
sinä aikana täällä SamNgaossa.
- Että näitä uusia erilaisia "työkaluja" käyttäen saisimme seurakuntalaisia innostettua
tavoittamaan myös muita ja rukoilemaan heidän puolestaan. Erilaisten vaikeuksien
keskellä seurakuntalaisilta saattaa välillä unohtua, että muutkin tarvitsevat esirukousta ja evankeliumia.
- Viisautta ja kärsivällisyyttä meille, jotka olemme uusia työntekijöitä ja iältämme verrattaen nuoria, kun yritämme löytää luontevia ja toisia kunnioittavia tapoja vaikuttaa
nykytilanteisiin niitä kehittäen niin tiimissämme kuin seurakunnassamme.
Pauli & Linnea Lindelöf

LÄHETYSNURKKA
GHANA:
Tiinamarin, Peterin, Emilian ja Olivian uusimmat uutiset, rukous
– ja kiitosaiheet. Perhe on asunut Ghaanassa noin kuukauden
ja siellä on kuumaa, paljon hiekkaa, värikästä ja meluisaa.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Rukoillaan terveyttä perheelle.
- Rukoillaan että oleskelulupa annetaan, nykyinen lupa mene umpeen kuukauden
päästä.
- Kiitos että majoitus on järjestetty pääkaupungissa Accrassa.
- Rukoillaan että oma kotiseurakunta löytyisi pian.
- Tytöille koulun löytäminen ja koulunkäynti. Ghaanassa lapset alkavat koulukäynnin 4-vuotiaana. Emilia on 6 v. ja Olivia 4 v.
- 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:
- Uudet ihmiset seurakunnassamme.
RUKOUSTIIMIN TERVEISET: (Osa elinvoimaisuustyöstä)
Meidän perusta: Olkaa teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei,
vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saalikseensa olla Jumalan kaltainen,
vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet
havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen; - Fil. 2:5-7
Rukousaiheet: seurakunnan elinvoimaisuuspolku (muista pienryhmät, tiimit ja
seuakunnan vanhimmisto ), seurakuntalaiset, kaupunkilaiset ja Israel, muistetaan
omat sukulaiset ja läheiset, nuorten ja lasten tulevaisuus ja erityisesti mediakuvan
parantumista. Kotisatamalle uudet tilat.
MUISTA: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin
teille avataan. - Matt. 7:7

LOKAKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
7.10, 14.10, 21.10 ja 28.10
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo. 17:30.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Rukousaiheina ovat muun muassa: lähimmäiset ja
sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaiset, lapset ja nuoret sekä Israel.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 20.10 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.
13.10 klo. 14:30 Metsästäjätie 2, leipäjakelu ja
kahvikirkko.
Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584
19.10 EXTRA EU-kassien ja leivän jakelu
16:00-16:20 Salen parkkipaikka, Tennby
16:30-16:50 Söderbyn entisen K-kaupan pihalla
Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584

TERVETULOA MUKAAN!

