TOUKOKUU 2019
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo
häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei
ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että
valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin
valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa
tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa
tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt." - Joh. 3:17-21
TÄMÄN KUUKAUDEN VIERAAT:
5.5
TV7-evankelista Asko Tynjälä.
Hänen ohjelmansa ”Tie on Valmis”
näkyy joka toinen tiistai klo. 21:15

26.5
Kotimaantyöntekijä Sami
Westerholm

SIUNATTUA ÄITIENPÄIVÄÄ 12.5
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—500 3030
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

Minä olen hänen. - Kork. v. 2:16
Siunattu olkoon Jumala tästä autuaasta tosiasiasta! Minä olen hänen! Hänen tänä
päivänä Jumalan huoneessa, hänen huomenna työssäni, hänen kulkiessani kadulla, hänen elämässä ja kuolemassa. Mutta meidän ei tule puhua Kristukselle kuulumisesta ja uskoa se todeksi, vaan sen on päästävä vaikuttamaan koko elämäämme. Aamulla herään hänen omanaan, istuutuessani pöytään syön ja juon hänen
omanaan. Teen kaiken Herran edessä ja Herrassa kiittäen Jumalaa ja Isää kaikesta
hänen kauttansa. On ihanaa nukkua Herran rakkaana, uneksia Aabrahamin ja Jaakobin tavoin, herätä yöllä ja veisata elämänsä Jumalalle (Ps. 42:9). Meidän tulisi
elää koko elämämme tuon sanan mukaan: ”Minä olen hänen”. Voitko sinä sanoa
niin? Älä rauhoitu, ennen kuin voit sen tehdä.
Ja mikä autuas etu piileekään tuossa sanassa: ”Minä olen hänen”. Kristus suojelee
ja varjelee omansa kaikilta maailman ja helvetin voimilta. Jos olet hänen, hän antaa
sinulle, mitä tarvitset. Ja sinut myös pyhitetään totuudessa. Sillä kaiken omansa
Kristus tekee täydelliseksi ja vie kirkkauteen. Pääsemme taivaaseen vain siksi, että
olemme hänen omansa (Joh. 17:24). Hän tahtoo pitää meidät luonaan, koska
olemme hänen. Olemme Kristuksen lauman lampaita ja kuulumme yksinomaan ja
peruuttamattomasti Herrallemme Jeesukselle. Ja jos joku toinen tulee vaatimaan
voimiamme ja palvelustamme, sanomme hänelle: ”En ole enää vapaa. Kuulun Kristukselle; olen hänen omansa kaikkineni. Jos jollakin tavoin voin palvella häntä, teen
sen mielelläni, olipa se mitä tahansa. Mutta en tahdo tehdä mitään, mihin hän ei
kutsu minua, enkä palvele ketään muuta kuin häntä. Sillä minä olen hänen.”
Spurgeon
RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Kiitä kanssamme
- Olemme iloisia onnistuneesta lomasta. Toivottavasti "ladatuilla akuilla"
jaksaa hienosti syyskuun loppuun asti.
- Huhtikuun alun perheleiri onnistui hyvin. Yhteiset retket seurakuntalaisten kanssa lähentävät.
Rukoile kanssamme
- Vanhukset ja sairaat, jotka kärsivät kuumuudesta.
- Jokainen tuleva sunnuntai, jota varten tulisi valmistaa saarna thaiksi.
- Nuortenleiri 1.-4.5.
- Eri seurakuntien pastoreiden ja vanhimmiston jäsenten tapaaminen 10.-11.5.
- Kesäkuun alussa meille tulee vieraaksi aktiotiimi Legacy-projektin kautta. Rukoilethan niin meidän kuin kolmihenkisen tiiminkin valmistelujen puolesta.
- WECin kokous 18.5. jossa keskustellaan kieliopintojen ja orientaation uudelleen
järjestelyistä.
- Seurakunnan tulevaisuus, että saisimme nähdä itsenäisen thaiseurakunnan
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:
- Ghanassa seurakunnissa järjestetään ohjelmaa jokaiselle pääsiäispäivälle. Näyttelijöiden huutaessa "Ristiinnaulitse", kyyneleet vierivät tyttäremme poskille. Kunpa
me aikuisetkin osaisimme astua sisälle meille niin tuttuihin Raamatun tapahtumiin.
- Saimme yllättäen mahdollisuuden tavata yhtä MAF-perhettä, entisiä työtovereita,
naapureita ja läheisiä ystäviä Arnheminmaalta. Kaikki hyvästit eivät ole lopullisia,
eikä kaikki jälleennäkemiset tarvitse odottaa taivaaseen asti.
- Suomessa pystyimme vierailemaan kolmessa seurakunnassa. Orimattilan ja
Jämsänjokilaakson vapaaseurakunnat liittyivät mukaan tukijoukkoihimme!
- Rukousten kantamina me teemme työtämme ja rukousten kautta pienelläkin seurakunnalla on valtava vaikutus ja iankaikkinen merkitys.
- Orimattilan jumalanpalveluksessa tapasimme Suomessa asuva muslimi perhe
Ghaanasta. Olkoon teidänkin sydämenne ja silmänne auki, sillä Jumala on tuonut
saavuttamattomat kansanryhmät teidän ulottuvillenne.
- Tänä vuonna muslimit viettävät Ramadan-paastokuukautta 6.5.-4.6. Rukoillaan,
että Jeesus itse ilmestyisi heille unien ja näkyjen kautta.
- Matkamme syy oli kaksiviikkoinen mediakonferenssi Hollannissa. 600 osallistujan
kanssa saimme verkostoitumisen lisäksi koulutusta median käyttöön lähetystyössä.
- Seuraavan kuuden viikon ajan perheemme pitää yllä Acts13-mobilisointityötä
Ghanassa. Muu tiimi vierailee viidessä eri maassa Itä-Afrikassa. Rukouksemme
on, että tämän matkan jälkeen monessa seurakunnassa saisi olla uudenlaista ymmärrystä globaalin lähetystyön tarpeesta, merkityksestä ja mahdollisuuksista.
- Meidän kotijoukkojen ensimmäisenä tehtävänä on saada pihallemme tulevan
koulutus- ja rukoushuoneen katto uusittua ennen sadekauden alkua
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- 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!

TOUKOKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON ILTA” klo. 17:00:
5.5, 19.5 (Grillijuhla) ja 26.5
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

5.5 Asko Tynjälä, TV7-evankelista
19.5 Grillijuhla Keskuspuistossa klo. 16:00. Säävaraus!
26.5 Elinvoimaisuus-jumalanpalvelus, kotimaantyönjohtajaSami Westerholmin johdolla.
RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT

12.5 ei jumalanpalvelusta.

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
18.5 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
EI LÄHIMMÄISRUOKAILUA TOUKOKUUSSA.
25.5 klo. 12:00 - 18:00 Skäri Open vierasvensatamassa.
Kotisataman kahvilateltta palvelee SKÄRIOPEN-tapahtumassa. Tule mukaan jakamaan kahvia ja munkkeja sekä kohtaamaan ihmisiä ja jakamaan
ilosanomaa!
9.6 seurakuntavierailu Raision vapaaseurakuntaan. LAITA YLÖS ja LÄHDE
MUKAAN!

Paraisten Vapaaseurakunnan KOTISATAMAn toiminta on avoin kaikille.

TERVETULOA MUKAAN!

