HELMIKUU 2019
Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille
kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan,
hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.—Kol.
1:12-14

TÄMÄN KUUKAUDEN VIERAAT:

3.2
Pekka Murtolahti, pastori
Forssasta.

17.2
Ari Männistö, pastoriyrittäjä Raisiosta.
Ari puhuu meille myös 3.3.

SIUNATTUJA LUMISIA ULKOILUHETKIÄ!
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—500 3030
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

Isä meidän joka olet taivaissa! - Luuk. 11:2
Yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus
Jeesus. - 1. Tim. 2:5
Yksi on Isäni, sinä, joka olet taivaissa; kätke minut helmaasi ja kanna minut tämän
ajan ahdingon läpi, läpi elämän luoksesi kotiin!
Yksi on Mestarini, sinä, Herra Jeesus Kristus; neuvo minulle tie, jota kulkisin, varjele minua, auta ja tue minua, kanna minua, tee minut kaltaiseksesi, sinä kärsivällinen Jumalan Karitsa!
Hammarsten
Meidän puolestamme, meidän pelastukseksemme kuollut Vapahtaja ei ole mennyt
taivaisiin jättääkseen meidät tänne alas maiseen pimeyteen, jossa saamme tulla
toimeen parhaan kykymme kukaan ilman häntä. Ei, vaan hän on peräsimessä ja
ohjaa elämämme purtta. Hän istuu Jumalan oikealla puolella johtaakseen kaiken
meidän parhaaksemme. Hän ei milloinkaan jätä paikkaansa; päivittäin, hetkittäin
hän puhuu puolestamme. Siksi hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen
kauttaan tulevat Jumalan luo. Jeesus elää viedäkseen meidän vaikeuksien läpi!
Tuntematon
Jeesus elää, Jeesus elää,
muuttumaton ainiaan.
Isän, äidin, kodin, kaiken
korvaa mulle Jeesus vaan.
Polku on hän erämaassa,
avunlähde suloinen.
Elämässä, kuolossakin
Hän on kylliks sielullen.
Tuntematon

RUKOILLAAN VIROSSA OLEVAN YSTÄVÄSEURAKUNNAN PUOLESTA:
Elav Kivi -seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Rukoillaan seurakunnalle toimivaa tilaa.

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.
”Huominen on maailman tarkimmin varjeltu ja eniten arvailtu salaisuus.” Onneksi
meidän ei tarvitse kulkea tulevaa kohti ja kohdata sen mukanaan tuomia iloja ja suruja
yksin.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Saimme oleskeluluvan vuodeksi. Kärsivällisyys ja monet virastokäynnit tuottivat viimein tulosta.
- Peter sai paikallisen ajokortin.
- Tyttöjen koulu alkoi 8.1. Olivian sopeutuminen kouluun on ollut takkuista. Rukoillaan
rohkeutta, itsevarmuutta ja vapautumista kaikista peloista, joita hänen mieleensä on
saattanut jo aboriginaalien reservaatista jäädä.
- Olemme kiitollisia levollisesta joulun ajasta ja uudesta perheenjäsenestämme—
koiranpennusta.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Kahdeksan ihmistä, jotka kastettiin vuoden aikana.
- Uudet veljet ja sisaret Tehilat-Yah perheessä, erityisesti uudet perheet.
- Amanda ja Gerda sekä muut veljet ja sisaret, myös lapsuudenystävät, ympäri maailman, jotka ovat antaneet ajastaan ja jakaneet lahjojaan meille.
- Uudet tilat seurakunnallemme.
- Rukoillaan, että opiskelijat olisivat avoimia osallistumaan hepreankurssin jälkeen Alfa
-kurssille.
- 11.1. matkustamme pohjoiseen viettämään seurakunnan yhteistä viikonloppua.
- Rukoillaan, että Iloa tuhkan sijaan -kirjan hepreankielinen käännös olisi siunaukseksi
lukijoille, jotka eivät vielä tunne evankeliumia.
- Michaelin matka Saksaan tammikuussa ja Koreaan toukokuussa.
- Suojelusta lasten ja nuorten kehoille, sieluille ja mielille tänä sosiaalisen median ja
älypuhelimien aikakautena, sekä viisautta meille vanhemmille.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!
RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- OMF:n koulutusviikko antoi aidosti apuvälineitä ja näkökulmia työhömme.
- Uusista tuttavuuksista, joita koulutuksessa saimme.
Rukoile kanssamme
- Kotimaanjakson puolesta, suunnitellaan 2020 alkuvuodelle.
- Että näitä uusia erilaisia "työkaluja" käyttäen saisimme seurakuntalaisia innostettua
tavoittamaan myös muita ja rukoilemaan heidän puolestaan.
- Viisautta ja kärsivällisyyttä meille, jotka olemme uusia työntekijöitä ja iältämme verrattaen nuoria.
Pauli & Linnea Lindelöf

HELMIKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
3.2, 10.2, 17.2 ja 24.2
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

3.2 Pastori Pekka Murtolahti Forssasta. Siunataan uusi seurakunnanjohtaja ja vanhimmisto työhönsä.
17.2 Pastori-yrittäjä Ari Männistö Raisiosta. Aihe: Kuinka pystymme kuulemaan Jumalan äänen?
24.2 Elinvoimaisuus-jumalanpalvelus klo 17. Elinvoimaisuus-tiimimme järjestämä oppimistapahtuma.
3.3 Pastori-yrittäjä Ari Männistö Raisiosta. Aihe: Jumalan tietä eteenpäin—
yksin vai yhdessä?
RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
AARTEENETSIJÄT
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo 17:15.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Kokoontumisten rukousten aiheena ovat
muun muassa: lähimmäisyys, lähimmäiset ja
sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät,
kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta.
Pyhällä Hengellä täyttyminen
15.2 RUOKAJAKELU-EXTRA
Ruokakassien ja leivän jakelua - yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584
16:00-16:20 Salen parkkipaikka, Tennby
16:30-16:50 Söderbyn entisen K-kaupan pihalla
SEURAAVA LÄHIMMÄISRUOKAILU lauantaina 16.2 klo 13:00
Via Dia –lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.

Paraisten Vapaaseurakunnan KOTISATAMAn toiminta on avoin kaikille.

TERVETULOA MUKAAN!

