TAMMIKUU 2019

YHTEINEN RUKOUS- JA PAASTO 7-13.1
Koko seurakunta ja kaikki ystävämme haastetaan yhteiseen ponnistukseen Jumalan valtakunnan hyväksi viikolla 2/2019. Rukous ja paasto voi saada ihmeitä aikaan!
(Ks. Matt 17:14-21). Jumalan toiminta ja vaikutus
elämässämme ja seurakunnassamme perustuu ihmeeseen: "Kristus teissä, kirkkauden toivo".
Toivomme jokaisen osallistuvan jollakin tavoin. Voit luopua Herran tähden vaikka TV-ohjelmista tai makeista ruoista, tai paastota esim. osa-aikaisesti aamupäivisin tai
iltaisin sen mukaan mikä kullekin tuntuu sopivalta.
Pääasia että yhdessä sitoutuisimme tekemään oman
osamme Jumalan valtakunnan läpimurron puolesta Paraisilla. Ei oteta paineita, sillä Herra kutsuu meitä tekemään Hänelle palvelusta ilolla!
Yhteiset rukousilllat pidetään Suutarisilla tiist. 8.1 ja Huoviloilla torst.10.1 klo 18.00. Sen lisäksi rukoillaan yhteisesti joka ilta kukin kodissansa klo 21.30

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

Te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.—1.Kor. 12:27
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.—Matt. 22:39
Olemmeko oppineet ojentamaan kätemme haaksirikkoiselle, viittomaan vaeltajalle tietä ja jakamaan leipäämme nälkäiselle? Jos minulle tulisi esittää lyhyt väittämä, joka
sisältäisi kaikki velvollisuutemme, tahtoisin sanoa: Se, mihin näet kaiken inhimillisen ja
jumalallisen sisältyvän, on ilmaistuna tässä lauseessa: olemme yhden ja saman suuren ruumiin jäseniä. Sinun täytyy elää muille, jos tahdot elää itsellesi.
Harjoittakaamme hyvyyttä niin kauan kuin elämme, älkäämme aiheuttako yhdellekään
ihmiselle surua tai onnettomuutta.
Ihmisen tulee pyrkiä hyvään. Mutta mikä on hyvää? Jumalaa esikuvanaan pitävä parantunut ja puhdas mieli, joka kohoaa maallisen yläpuolelle ja suuntaa kaikki toiveensa sisäänpäin.
Seneca

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 sopeutumassa ja huomaamme ympärillämme paljon tuttua ja samanlaista, mutta tarvitsemme vielä joustavuutta, muutokset ovat jokapäiväisiä,
odotteluun on totuttava ja kuumuutta siedettävä.
- WECin vierasmajalla, jonka yhteydessä meidänkin kotimme on, on yksi paikallinen siivooja sekä kolme vartijaa. Heistä on ollut meille paljon apua opetellessamme
uudenlaista arkea suurkaupungissa.
- Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa, jotta he voivat lähettää hyvin koulutettuja ja valmistautuneita työntekijöitä saavuttamattomien kansojen pariin.
- Meillä on vielä paljon opittavaa, ymmärrettävää ja totuttavaa uudessa maassa,
kulttuurissa ja tiimissä ollessamme. Rukoillaan jokaiseen päiväämme varjelusta,
iloa, tyytyväisyyttä ja Jumalan läsnäolon tuntua.
- Oleskelulupa Ghanaan on myönnetty, mutta passit ovat vielä maahanmuuttovirastossa.
- Tyttömme ovat sairastaneet Ghanaan saavuttuamme. Viime aikoina olemme saaneet olla terveinä. Kiitos Jumalalle!
- Tyttömme aloittivat ghanalaisessa koulussa lokakuussa. Tytöt ovat viihtyneet koulussa koko ajan paremmin.
- 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!

TAMMIKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
6.1, 13.1, 20.1 ja 27.1
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

Vk. 2, 7.—13.1 PAASTO- ja RUKOUSVIIKKO. Ks.etusivu
27.1 Elinvoimaisuus-jumalanpalvelus klo 17. Elinvoimaisuus-tiimimme järjestämä oppimistapahtuma

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

SEURAAVA LEIPÄKIRKKO:
Lauantaina 19.1 klo. 13:00
Via Dia –lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.

RUKOILLAAN SUOMEN PUOLESTA ja MENESTYSTÄ VUODELLE 2019!

TERVTEULOA MUKAAN!

