MARRASKUU 2018
Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut
puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa
valveilla tai kuoleman unessa.—1. Tes. 5:9-10

SEURAKUNNAN SYYSKOKOUS 2.12
klo. 15:00
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—528 4167
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ”Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhassa sopii! Mutta nyt se on sinun
silmiltäsi salattu!”- Luuk. 19:41-42
Näitä Vapahtajan kyyneliä emme saa pitää yksinomaan Jerusalemin tähden vuodatettuina. Ne on vuodatettu kaikkien niiden sielujen tähden, jotka eivät käytä hyväkseen
armon päiviä ja hetkiä. Voimme helposti saavuttaa tämän sisäisen elämän Jumalassa,
mutta emme tahdo käyttää emmekä käytä hyödyksemme sitä päivää, joka meille annetaan ja josta voisi muodostua meille rauhan päivä. Kunpa vain ymmärtäisimme
käyttää hyväksemme hetkeä, jolloin sisimpämme paljastuu meille. Millaista rauhaa
saisimmekaan maistaa! Mutta kun jätämme tämän armon käyttämättä iäiseksi hyödyksemme, joudumme sellaisen sokeuden valtaan, ettemme enää kykenekään käsittämään niitä asioita, jotka kuuluvat Hengen piiriin. Juutalaiset olivat odottaneet hyvin
kiihkeästi Messiastaan, jonka profeetat olivat heille luvanneet. Mutta kun hän tuli, he
eivät tunteneet eivätkä vastaanottaneet häntä. Me teemme usein samoin. Vietämme
koko elämämme hyviä päätöksiä tehden, mutta kun Jeesus tulee, seisoo keskellämme ja kolkuttaa jopa sydämillemme toivoen vain sitä, että avaisimme hänelle ovemme
ja ottaisimme hänet Kuninkaaksemme ja Vapahtajaksemme, emme tahdokaan tunnustaa häntä omaksemme. Tyydymme silti vain yhä kaipaaman häntä jollakin tavoin.

Madame Guyon

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.
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.
Elokuun lopussa he aloittivat uuden työkauden Suomen Vapaakirkon työssä uudella työkentällä Ghanassa ja uuden järjestön (WEC) työyhteydessä.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Terveyttä koko perheelle ja kestävyyttä kuumuudessa
- Tytöille sopeutumista koulunkäyntiin ja oppimisen
iloa
- Oleskeluluvan saamista
- Varjelusta liikenteessä ollessamme
- Iloa, ystäviä ja Jumalan läsnäoloa arkeemme
- Mahdollisuudesta palvella Jumalaa ja tehdä Häntä tunnetuksi Ghanassa yhdessä
teidän kanssanne
- Kodista Accrassa
- WECin vierasmajatalon vartijoista ja siivoojasta, joista on ollut meille paljon käytännön apua
- Kaikista, jotka ovat auttaneet meitä sopeutumisessamme uuteen työhön
- Uskovien yhteydestä, jota olemme saaneet kokea seurakunnissa
VIRO:
Elav Kivi seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Seurakunta on siirtymässä pienryhmäseurakunnaksi. Rukoillaan heille johdatusta seurakunnan hakiessa uutta voimaa toimintaansa.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- 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.
- Vaikeuksien keskellä elävät perheet ja heidän haastavat tilanteensa.
- 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!
ELINVOIMAISUUSTIIMIEN TERVEISET:

”Vuoronvaikutuksen pelisäännöt” on loppusuoralla ja tarkoitus on että ne ne voisivat
valmistua tämän vuoden puolella!
25.11 klo. 15:00 rukoilemme erityisesti raamatullisen kertomuksemme
LÖYTYMISTÄ tässäkin tilaisuudessa.
Kehotamme teitä kaikkia rukoilemaan elinvoimaisuustyön puolesta. . Pyydetään
myös tiimeille viisauden ja ilmestyksen Henkeä! Matt. 7:7: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

MARRASKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
4.11, 11.11, 18.11 ja 25.11
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

4.11 Vierailija

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄ:
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
AARTEENETSIJÄT:
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:
Lauantaina 17.11 klo. 13:00
Via Dia Lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.
30.11 EXTRA EU-kassien ja leivän jakelu

16:00-16:30 Salen parkkipaikka, Tennby
16:40-17:00 Söderbyn entinen K-kaupan pihalla
Yhteyshenkilönä: Sari Huovila 044-505 9584

5.12. klo. 15.00 JOULUKAHVIT Metsästäjäntiellä
15.12 klo. 14:00 JOULURUOKAILU VPK:n talolla
TERVTEULOA MUKAAN!

