HUHTIKUU 2019
Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut:
että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja
että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.—1. Kor. 15:3-5
TÄMÄN KUUKAUDEN VIERAS:
7.4
Kirkkokunnanjohtaja Hannu
Vuorinen
TOUKOKUUN VIERAS:
5.5
Pastori Asko Tynjälä
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Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli? - 1.Kor. 3:16
Sinä olet Jumalan temppeli, jos Jumala asuu sinussa. Mutta miten hän voi asua sinussa? Uskon kautta. Ja mistä sinulle voi tulla sellainen etuoikeus? Kuute totuuden
jumalallista todistusta: ”Jos joku rakastaa minua”, sanoo Jeesus Kristus, ”niin hän
on pitävä minun sanani, ja Isäni on rakastava häntä, ja me tulemme hänen tykönsä
ja pidämme asuntoa hänen tykönään.” Jotta Jumala siis voisi asua sinussa, sinun
on tehtävä hänen tahtonsa mukaan, ”pidettävä hänen sanansa”. Mutta kuulen sinun sanovan: Miten voin tehdä Jumalan tahdon, ellen tunne sitä? Opit helposti tuntemaan Jumalan tahdon, jos vain mielelläsi otat vastaan neuvoja häneltä. Jumala
ei opeta sinulle muuta kuin sitä, mikä hänen tahtonsa on. Hän tahtoo hallita meissä. Ja jos hän hallitsee meissä, hän varmasti myös asuu meissä.
Pidä tarkasti huolta siitä, ettei sinusta tule saastutettua temppeliä, joka on Jumalan
asunnon asemasta tullut petolintujen pesäksi. Älä koskaan pakota Jumalaa vetäytymään jonkin synnin tähden luotasi, ja jos näin onnettomasti on käynyt, älä viivyttele hetkeäkään, vaan palaa hänen luoksensa ja rukoile sydämessäsi surua tuntien
häntä tulemaan asuntoonsa takaisin. Mutta jos annat hänen väistyä luotasi, on pelättävissä, ettei hän tulekaan takaisin! Se ei ole kuitenkaan hänen tahtonsa, sillä
hän toivoo aina voivansa päästä ihmissydämeen, mutta ihminen itse heikentyy ja
paatuu käännyttyään pois Jumalasta, ja mitä kauemmin hän pysyy poissa Jumalan
luota, sitä kovemmaksi hän käy.
Tuomas Kempiläinen
Voi heitä itseänsäkin, kun minä heistä luovun!
Hoos. 9:12
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 Ghanasta. Meidän näkymme on olla innostamassa ja varustamassa paikallisia käyttämään Jumalan heille antamia lahjoja
ja resursseja Jumalan rakkauden ja totuuden levittämiseen.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Kiinnostus mediatyötä kohtaan on suurta. Ghanan väkiluku on noin 29 miljoonaa.
10 miljoonaa heistä on aktiivisia internetin käyttäjiä. Älypuhelimet ovat katukuvassa yleisiä ja WhatsApp-viestien käyttö virallisessakin yhteydenpidossa yleistyy jatkuvasti. Tämä antaa Jeesuksen seuraajille valtavasti luonnollisia mahdollisuuksia luoda merkittävää sisältöä ja tuoda Jumalan läsnäoloa sinne, missä ihmiset ovat. Kiitos, Jeesus, tästä uudesta tavasta viedä sanaa eteenpäin.
- Vierasmajatalomme saa olla siunauksena niin lyhyt- kuin pitkäaikaisille läheteille
heidän matkustaessaan pääkaupungin kautta muualle päin. Unelmamme kuitenkin
on, että voisimme käyttää tiloja yhä enemmän myös afrikkalaisten siunaamiseen.
Olemme muuntamassa pihavarastoamme kokoontumistilaksi, johon erilaiset
ryhmät voivat tulla yhteen rukoilemaan sekä oppimaan, jakamaan ja tuottamaan
materiaalia niin mediaan kuin lähetystyöhön liittyen. Näky on selvä, suuunnitelma
valmis. Uskomme Jumalan antavan tarvittavat varat oikealla ajalla ja oikealla tavalla, jotta ilosanoma saisi levitä pihaamme ympäröivien muurien ulkopuolelle!
- Kiitos Jumalalle että löysimme uuden kotiseurakunnan, missä koemme tulevamme hengellisesti ravituiksi. Seurakunta kasvaa koko ajan ja se on hyvin ulospäinsuuntautunut. He tekevät merkittävää työtä lähialueella erityisesti vähävaraisten perheiden parissa ja myös lasten parissa, jotka köyhyyden pakottamina
lähetetään kalastajien avuksi selvittämään sukeltamalla kalaverkkoja.
- Peter oli mukana pesemässä vesitankin, että vedenlaatu parantuisi. Vartijamme
totesivat ihmeissään, että "te taidatte todella välittää meistä ja tästä paikasta".
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.
- 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!

HUHTIKUUSSA TAPAHTUU
JUMALANPALVELUKSET SUNNUNTAISIN klo 17.00
7.4, 14.4, 22.4 (HUOM! Maanantai) ja 28.4
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN JUMALANPALVELUS
ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

7.4 Kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen
14.4 Seurakunnan vuosikokous
22.4 (pääsiäismaanantai) Kirjalija Risto Suonto puhuu aiheesta ”Kipeitä
kysymyksiä kärsimyksestä”
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, elinvoimaisuustyö ja ryhmät, kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin
puolesta. Pyhällä Hengellä täyttyminen
26.4 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 27.4 klo 13:00
Via Dia –lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa klo.
13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 050-464 1098.

TURUSSA TAPAHTUU:
6.4 Varsinais-Suomen vapaaseurakuntien yhteispäivä seurakuntien vastuunkantajille
12-20.4 Musikaali ”Peset pois” Turun Helluntaiseurakunnassa, 6 esitystä. Pääsiäismusikaali,
joka kertoo Jeesuksen elämän loppuvaiheet modernilla ja koskettavalla tavalla.
www.pesetpois.fi

Paraisten Vapaaseurakunta KOTISATAMAn toiminta on avoin kaikille.

TERVETULOA MUKAAN!

