ELOKUU 2019
Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut, vapahda minut! Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Jumala, pelasta minut
pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta.—Ps. 71:1-4
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… että minun havaittaisiin olevan hänessä. Fil. 3:9
Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ps. 91:4
Pidä Jeesus uskollisimpana ystävänäsi! Hän voi tehdä kaiken puolestasi. Kerro hänelle jokainen kiusaus, jokainen ilo ja jokainen suru. Ole jatkuvasti yhteydessä häneen, niin että sinun aivan odottamatta kohtaava asia pääsee yllättämään sinut
vain hänen yhteydessään. Sinun ei tarvitse pelätä mitään, kun hän on kanssasi.
Jos sielusi suhde Jumalaan on hyvä, mikään onnettomuus, sairaus, vaino, vaara
tai vihollinen ei voi aiheuttaa sinulle todellista pahaa. Jos olet Jeesuksessa ja sinulla on syntien anteeksiantamus ja rauha hänen kauttaan, hän on myös velvollinen
pelastamaan sinut kaikesta hädästä ja varjelemaan sinut iankaikkiseen elämään.
Talmage
Ken suojass’ istuu korkeimman
varjossa kaikkivaltiaan,
hän turvattu on ainian,
hän pelkoa ei tunnekaan.
Simo Korpela

RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIEN KIRJE THAIMAASTA:
Rukoile ja kiitä kanssamme
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.
Olemme ensi vuonna tulossa Suomeen noin yhdeksäksi kuukaudeksi. Tuo aika
sisältää kolme lomaviikkoa ja työtä Suomen Vapaakirkon lähetykselle ja seurakunnille monessa paikassa. Odotuksia paluullemme on monenlaisia. Vaatii siis
viisautta ja Jumalan johdatusta, miten sovittaa nämä kaikki palat yhteen toimivasti
ja siten, että meillä olisi myös aikaa levätä ja palautua vaativan neljän vuoden
työrupeaman jälkeen. Pyydämmekin teitä ottamaan tämän aiheen rukouksiinne.
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:
- "Kun aloit puhua, ajattelin, etten koskaan voisi oppia käyttämään mediaa lähetystyössä. Mutta nyt minä uskon, että pystyn siihen. Haluan oppia lisää." Muun
muassa tällaista palautetta Peter sai vieraillessaan Ghanan toiseksi korkeimman
vuoren juurella sijaitsevassa raamattukoulussa. Yhdessä opiskelijoiden kanssa he
jakoivat kertomuksia Jumalan muuttavasta voimasta ja merkityksestä yksilöiden
elämässä. Todistukset myös kuvattiin opiskelijoiden omilla äidinkielillä, jotta niitä
voitaisiin käyttää myöhemminkin. Rukoillaan, että Peterin opettamilla asioilla saisi
olla pitkäaikaista vaikutusta opiskelijoiden elämässä.
- "Sinun täytyy hävittää taikakalu kotoasi", opettaja sanoi päättäväisesti Samuelille
(nimi muutettu). Poika oli jo yläkoulussa. Taikakalun hävittäminen ei olisi mikään
yksinkertainen asia. Samuelista oli tullut sen myötä poppamies. Mutta mitä enemmän Samuel opettajaansa kuunteli ja asian kanssa kamppaili, sitä varmemmaksi
hän tuli - Hän halusi luopua epäjumalista ja alkaa seurata Jeesusta. Nyt neljä
vuotta tapahtuneen jälkeen Samuel on jo mainitussa raamattukoulussa oppiakseen
lisää Jeesuksesta ja valmistautuakseen tutustuttamaan kyläläisensä
Vapahtajaansa. Rukoillaan Samuelin puolesta, jotta hän saisi pysyä vahvana uskossaan ja nähdä Jeesuksen muuttavan voiman Konkomba-heimon kylässä.
- Lähetystyöntekijöiden elämään kuuluu usein työn kokonaisvaltaisuus sekä
ihmissuhteiden erityislaatuisuus ystävien vähyyden tai työntekijöiden runsaasta liikkuvuudesta johtuvan suhteiden lyhytkestoisuuden vuoksi. Heinäkuussa jätimme
hyvästit sveitsiläiselle lähettiperheelle, onneksi Peterin vanhemmat saapuivat luoksemme vierailulle. Rukoillaan meille viisautta tasapainotella työn ja levon välillä
sekä syviä, kestäviä ystävyyssuhteita.
- Rukoillaan myös varjelusta perheemme ja erityisesti terveytemme ylle voidaksemme palvella Jumalaa uskollisesti ja voimallisesti.
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 Iloa tuhkan sijaan -kirjan hepreankielinen käännös olisi siunaukseksi lukijoille, jotka eivät vielä tunne evankeliumia.
- 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!

ELOKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON-ilta” klo. 18:00:
11.8, 18.8 ja 25.8
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

18.8 Jopi Pietiläinen Turun vapaaseurakunnasta

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT
KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
13.8 on syksyn ensimmäinen kokoontuminen.
Pidetään grillijuhlat!
AARTEENETSIJÄT
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo 17:15.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Jatkuu vähän myöhemmin.
Kokoontumisten rukousten aiheena ovat muun
muassa: lähimmäisyys, lähimmäiset ja sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta. Pyhällä
Hengellä täyttyminen

16.8 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 17.8 klo 13:00
Via Dia –lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii Stig-Ove Madetoja puh. 044-9619794.

Paraisten Vapaaseurakunnan KOTISATAMAn toiminta on avoin kaikille.

TERVETULOA MUKAAN!

