KESÄKUU 2019

Kesällä tapahtuu

13 - 15.7 TELTTAKOKOUKSIA
NORRSKATASSA.
Järjestäjä Håkan ja Pia Westergård

Siunattua kesää kaikille!

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

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.
1. Kor. 13:13
Sen tähden, että hän rakasti meitä, mekin rakastamme—ja rakastamme kaikkia. Sydämessämme on vähitellen tapahtunut muutos. Tarkastele Kristuksen rakkautta, niin sinäkin opit rakastamaan. Asetu Kristuksen rakkauden peilikuvan eteen ja anna hänen mielensä valaista sinua, niin
muutut hänen kaltaisekseen ja kasvat rakkaudesta rakkauteen. Muuta tietä ei ole. Käskystä ei voi
rakastaa. Voi vain katsella rakastettavaa olentoa, ruveta rakastamaan häntä ja muuttua hänen
kaltaisekseen. Tarkastele sen tähden Jeesuksen täydellistä elämää. Kun katselet tuota suurta
uhria, sillä hän uhrautui koko elämänsä ajan toisten hyväksi ja meni lopulta ristinkuolemaan Golgatalle, ja sinunkin täytyy rakastaa häntä. Ja rakastaessasi häntä muutut ehdottomasti hänen kaltaisekseen. Rakkaus synnyttää rakkautta. Se antaa itsestään toisille. Jos rautapala asetetaan
sähköisen kappaleen lähelle, rautakin muuttuu sähköiseksi. Jos se taas siirretään magneetin lähelle, tulee se magneettiseksi, ja niin kauan kuin nämä kappaleet ovat lähetysten, ne molemmat
ovat magneetteja. Pysy lähellä häntä, joka rakasti meitä ja uhrautui meidän hyväksemme; näin
tulet osalliseksi hänen rakkautensa magneettisesta voimasta, vedät hänen laillaan kaikkia ihmisiä
puoleesi, ja samoin kuin hän, tunnet vetoa kaikkien ihmisten puoleen. Tämä on rakkauden ehdoton vaikutus.
H. Drummond

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Rukoile ja kiitä kanssamme
Leirillä olleista nuorista osa tuli isommasta seurakunnasta, mutta esimerkiksi oman
ryhmäni nuoret tulivat pienemmistä kyläseurakunnista, joissa ei ole moniakaan
uskovia nuoria. Yksikin nuori oli perheensä ainoa uskova ja koki välillä painostusta
perheeltään. Rukoillaan nuorille rohkeutta olla kristittyjä ja kasvaa uskovina nuorina.
Olemme kiitollisia siitä, miten innostavaa Raamatun opiskelu on yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Rukoillaan, että seurakuntalaiset saisivat kasvaa Sanan tuntemisessa ja sillä olisi vaikutusta heidän elämäänsä. Rukoillaan myös, että heillä olisi annettujen mahdollisuuksien mukaan kykyä neuvoa, auttaa ja tukea muita ihmisiä oppimallaan. Rukoillaan, että ihmiset
innostuisivat lukemaan Raamattua itsekseenkin, vaikka lukutaito olisikin heikompi.
Iloitsemme siitä, että olemme saaneet asua nykyisessä talossamme kolme kuukautta vaille kaksi vuotta.
Vaikka puutteitakin on ollut, tässä on ollut hyvä asua. Rukoillaan yhdessä, että uusi talo, johon muutamme saisi myös olla hyvä paikka asua ja meillä olisi jälleen kerran mahdollisuus tutustua uusiin
naapureihiin ja luoda uusia suhteita toisella kulmalla SamNgaota.
Kesäkuussa (8.-22.6.) 3-henkinen tiimi Helsingin Vapaaseurakunnasta tulee vieraiksemme tutustumaan
lähetystyöhön. Rukoillaan, että matka saisi olla heille hyödyllinen ja opettava kokemus.
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:
- Sadekausi on alkanut ja sanonta ”saavista kaataen” pitää paikkansa. Lyhytkin sade saa tuhoa aikaan.
Elämä pysähtyy sateiden aikana, monet rakennukset kärsivät, kadut tulvivat ja on sähkökatkoja. Iloitsemme siitä että saimme rukous– ja kokoustilan katon uusittua enne sateiden alkamista. Sähkötyöt on
myös hoidettu ja lattia tehdään parhaillaan.
- ACTS13-mobilisointityö on saanut yliopiston kampuksella kokoontuvan opiskelijajaoston
- ACTS13-mobilisointitiimistämme kaksi pariskuntaa on kesäkuun loppuun asti kiertämässä Itä-Afrikkaa,
tavaten lähetystyöstä kiinnostuneita pastoreita ja yksityishenkilöitä.
- Rukoilemme Chenchan kylän, Etelä-Etiopiassa, seurakunnan puolesta, joka alusta alkaen kantaa vuosittain erityisen lähetysuhrin, jonka avulla ihmisiä voitiin lähettää, ja lähetetään vieläkin, lähiheimojen
luokse.
- Rukoilemme intialaisnaisen puolesta joka laittaa sivuun kourallisen riisiä ruokaa laittaessa. Riisit
myydään ja tulot käytetään lähetystyön tukemiseen. (Katso Matt 12:43-44)
- Olivia täytti 5 vuotta toukokuussa.
- Tarvitsemme viisautta ja voimia yrittäessämme tasapainoilla kolmen eri palvelutyömme välillä: majatalo, media ja mobilisointityö. Palattuamme meillä ei ole ollut yhtään yötä ilman yöpyjiä majatalossa.
Peteristä on tullut puuseppäputkimies. Tiinaa vaivaa migreeni ja tyttömme tuovat kotiin jokaisen koulussa kiertävän pöpön.

ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa.
Pastorina toimii Michael Yaron
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—valoa näkyvissä, mutta
mikä on Herran tahto?
- 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 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!

KESÄKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON-ilta” klo. 18:00:
2.6, 9.6 (Raisiossa) ja 16.6
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

9.6 mennään yhteiskyydillä Raisioon. Jumalanpalvelus alkaa klo. 17:00.
Lähdemme Kotisataman pihalta klo. 16.

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
Kevään viimeinen kokoontuminen tapahtuu 11.6
Metsästystien kerhohuoneella.

HEINÄKUUSSA EI
TILAISUUKSIA tai
MUUTA OHJELMAA!

AARTEENETSIJÄT
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo 17:15.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Kevään viimeinen kerta 13.6.
Kokoontumisten rukousten aiheena ovat muun
muassa: lähimmäisyys, lähimmäiset ja sukulaiset,
elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta. Pyhällä Hengellä täyttyminen

14.6 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
LÄHIMMÄISRUOKAILU lauantaina 15.6 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!

