JOULUKUU 2018
Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan
ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi:
»Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?
Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta
kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on
täyttyvä!» - Luuk. 1:41-45
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Hilja Aaltonen Itsenäisyyspäivänä: (Päivä 1995)
Kiitollisuus täyttää mieleni rakkaan isänmaani tähden. Monet ovat antanet kaikkensa, jotta
meillä olisi rauha ja saisimme elämäämme elää turvatusti. Mutta muistammeko sitä toista
Isänmaata, jota ei ole meille kuin vilaukselta näytetty? Muistammeko kaiken yltäkyllin keskellä
sitä kirkkauden maata, johon olemme lunastetut?
Ei tiedä Jumalankaan ihminen, milloin on tämä maailman ”sota” loppuun käyty, vihollinen lyöty ja saavutaan itsenäisen isänmaan rannalle. Siellä vastassa seisoo itse Kuningas, joka jokaisen kulkijan, kehnoimmankin ottaa vastaan, kun vain siihen maahan haluamme vaeltaa. Nyt
on aihetta kuuluttaa kaikissa Herra temppeleissä, niin pienissä kuin suurissakin: Ylentäkää sydämenne Herran puoleen! Tänään on sopiva ja otollinen aika pysähtyä miettimään omaa kansalaisuuttaan. Pyydän sinua lukijani ota kutsu vakavasti. Ota vastaan uuden maan kansalaisuus, ota tämä uusi passi, jonka turvin ylität kerran rajan. Ehkä sinulla jo passi onkin, mutta kovin on vanhaksi mennyt, tule uusimaan se nyt, kun on oikea aika. Uudet ja vanhat Taivaan
maan kansalaiset, tänään on oikea aika. Uudet ja vanhat Taivaan maan kansalaiset tänään on
aihetta iloita ja kiittää isänmaastamme!

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
- Kotimaanjakson puolesta, suunnitellaan 2020 alkuvuodelle.
- 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:
- Olemme nopeasti saaneet kotimme kuntoon ja tutustuneet pikkuhiljaa tiimiimme.
- WECin vierasmajalla, jonka yhteydessä meidänkin kotimme on, on yksi paikallinen siivooja sekä kolme vartijaa. Heistä on ollut meille paljon apua opetellessamme
uudenlaista arkea suurkaupungissa.
- Accrassa on paljon seurakuntia, joissa on hyvin menestysteologista opetusta. Iloitsemme siitä, että olemme myös löytäneet seurakuntia, joissa voimme kokea
uskovien yhteyttä ja tulla itse hengellisesti ravituiksi.
- Meillä on vielä paljon opittavaa, ymmärrettävää ja totuttavaa uudessa maassa,
kulttuurissa ja tiimissä ollessamme. Rukoillaan jokaiseen päiväämme varjelusta,
iloa, tyytyväisyyttä ja Jumalan läsnäolon tuntua.
- Marraskuussa kuulemme, olemmeko saaneet vuodeksi oleskeluluvan Ghanaan.
Rukoillaan lupa-asioiden järjestymistä mutkattomasti.
- Tyttömme ovat sairastaneet Ghanaan saavuttuamme. Sairastelu vie koko perheen voimia ja huomiota. Rukoillaan vastustuskyvyn vahvistamista ja terveyttä.
- Tyttömme aloittivat ghanalaisessa koulussa lokakuussa. Tämä on aiheuttanut Olivialle (4v) paljon pelkoa ja huolta. Rukoillaan meille vanhemmille viisautta toimiaksemme asiassa oikein, ettei hän jäisi jälkeen muista lapsista jotka aloittivat koulun jo 3-vuotiaina. Emilialla (6v) on nyt paljon kiinni otettavaa akateemisesti, sillä
hän ei ole ollut aikaisemmin peruskoulussa.
- WECin vierasmajassa majoittuu sekä Ghanassa toimivia lähetystyöntekijöitä että
muista maista tulevia aktioryhmiä. Rukoillaan, että saisimme olla niin heille kuin
paikallisille työntekijöille (siivooja & vartijat) rohkaisuksi ja siunaukseksi.
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.
- 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!

RUKOILLAAN SUOMEN PUOLESTA ja KIITÄMME SANANVAPAUDESTA!

JOULUKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
2.12, 9.12, 23.12 ja 30.12
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

23.12 JOULULAULUJEN ILTA. Armoa armon
päälle!

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo. 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
JOULUTAUOLLA 18.12 jälkeen. Ensi vuoden ensimmäinen tapaaminen 8.1.2019.
AARTEENETSIJÄT
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo. 18:00.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
JOULUTAUOLLA. Seuraava tapaaminen 10.1.2019.
Kokousten rukousten aiheena ovat muun muassa:
lähimmäisyys, lähimmäiset ja sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta.

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
JOULURUOKAILU VPK:n talolla
Lauantaina 15.12 klo. 14:00
Yhteyshenkilö ja ilmoittautumiset puh. 044-505 9584, Sari Huovila.
Ilmoittaudu viimeistään 9.12.
JUHLAN JÄLKEEN JAETAAN RUOKAKASSEJA JA LEIPÅÅ.

TERVTEULOA MUKAAN!

