MAALISKUU 2019
Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo
lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja
myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja
olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli—
Fil. 2:1-2

TÄMÄN KUUKAUDEN VIERAS:
3.3 ja 17.3
Ari Männistö, pastoriyrittäjä Raisiosta.

HUHTIKUUN VIERAS:
7.4
Kirkkokunnanjohtaja
Hannu Vuorinen

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

Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan — — ja tervehtii Elisabetia.
- Luuk. 1:39 - 40
Seuran kaipuu on jalo, Jumalan ihmissydämeen asettama vaisto. Älköön kukaan
kerskailko siitä, että voi tulla toimeen ilman toisia ihmisiä. Se ei ainakaan tavallisesti
ole todistus hurskaudesta ja sielun ylevyydestä, vaan todistaa ylpeyttä, omahyväisyyttä ja itseriittoisuutta. Ei ole ihmisen hyvä olla aivan yksinään, sanoi se, joka hänet loi ja joka siis parhaiten tuntee hänet. Siksi Jeesuskin lähettää oppilaansa matkaan kaksittain, ja Paavali on melkein lohduton, ellei hänellä ole matkoillaan matkatoveria seuranaan.
Mutta etenkin elämän tärkeinä hetkinä - olipa kysymyksessä suuri ilo tai syvä suru tunnemme välttämätöntä tarvetta saada vuodattaa sydämemme - ei vain näkymättömälle Jumalalle - vaan myös ihmiselle, samoin ajattelevalle ja samanlaatuiselle
olennolle, kuin me itse olemme. Silloin käy suru siedettävämmäksi ja ilo kasvaa
kaksinkertaiseksi. Mutta on sietämätöntä sekä ruumista ja sielua vahingoittavaa,
jos sellaisissa laaksoissa on suljettava kaikki omaan sisimpäänsä. Muistamme tässä myös Daavidin ja Joonatanin ystävyyden. Ja Vapahtajammekin tunsi syvä ystävyyden tarvetta sekä kuolinkamppailussaan Golgatalla että kirkastusvuorella.
Onnellinen on se, joka elämän katkerina hetkinä omistaa edes yhden, joka ei silloin
pakene tai nuku, vaan todella kärsii hänen kanssaan ja astuu yhdessä hänen kanssaan Jumalan eteen. Jos yksinäinen pyytää Herralta seuraa, tämä rukous tunkeutuu läpi pilvien ja kohoaa taivaaseen. Mutta toisaalta tutkikoon se, joka valittaa olevansa kaikkien ihmisten hylkimä, piileekö vika hänessä itsessään, onko hän liian
ylpeä, yksipuolinen, vaativa ja oikukas.
O. Funcke
RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- Raamattujen toimitukset ja vierailut kouluissa ovat sujuneet hyvin.
- Seurakuntaamme on tullut uusia ihmisiä.
Rukoile kanssamme
- Niiden kiinnostuneiden puolesta, jotka tulevat vierailemaan seurakuntaamme.
- WEC Thaimaan tulevaisuuden puolesta- 28.2. tapaaminen thaipastori Phrain
kanssa, tarkoituksena viimeistellä nuorten leirin pienryhmäopetusmateriaali. Rukoilethan että tapaaminen saa olla onnistunut ja tehokas.
- 20.-21.3. Nuorten leirin ohjaajien koulutuspäivät
- 25.-28.3. WEC Thaimaan lähetystyöntekijöiden vuosittainen rukousretriitti Sukhothaissa. Olkoon tämä virkistykseksi ja iloksi kaikille. Tapaamme muiden lähettien kanssa kahdesti vuodessa. Rukousretriitti on toinen näistä vuotuisista tapaamisista.
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.
”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.
- Olemme fyysisesti väsyneitä, kuumuus ei auta. Rukoillaan lepoa ja palvelemista
Jumalan voimalla.
- 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.
- Rukoillaan, että saisimme jälleen vesijohtovettä, sillä vesitankit ovat lähes tyhjät
pitkän vesikatkon jäljiltä.
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.
VIRO:
Elav Kivi -seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Rukoillaan seurakunnalle toimivaa tilaa.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!
MUISTAMME MYÖS SARIA JA PETRIÄ ISRAELIN MATKALLA, missä he ovat koko
maaliskuun ajan. Rukoillaan, että Jumala käyttää heitä Hänelle sopivalla tavalla ja että he
saavat julistaa evankeliumia juutalaisille ja arabeille. Jumala, valmista
heidän matkansa!

MAALISKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET klo. 17:00:
3.3, 10.3, 17.3, 24.3 ja 31.3
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS. Kahvitarjoilua!
3.3 Pastori-yrittäjä Ari Männistö Raisiosta. Aihe: Jumalan tietä eteenpäin—
yksin vai yhdessä?
17.3 Pastori-yritäjä Ari Männistö.
24.3 Elinvoimaisuus-jumalanpalvelus klo 17. Elinvoimaisuus-tiimimme järjestämä oppimistapahtuma.
31.3 Israel-tilaisuus. Sari ja Petri tuovat terveisiä Israelista ja Tehilat Yah
seurakunnasta.
RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
AARTEENETSIJÄT –kotiryhmä
— pitää taukoa maaliskuussa. Seuraava kokoontuminen 4.4. (Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo
17:15. Yhteystiedot: 044-500 3030. )
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Kokoontumisten rukousten aiheena ovat
muun muassa: lähimmäisyys, lähimmäiset ja
sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät,
kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta.
Pyhällä Hengellä täyttyminen
15.3 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 16.3 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!

