SYYSKUU 2019
Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka
heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki
olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee
heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä
antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä
olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin
maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut
heitä niin kuin olet rakastanut minua.—Joh. 17:20-23
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MICHAEL YARON Tehilat Yah –
seurakunnasta Israelin
kaupungista Rishon leZionista.
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Tiina Highamin elokuun kuukausi-kirjeestä Ghanasta:
"Miksi te ette tee katuevankeliointia? Miksi te ette pidä rukouskokouksia naapureillenne?" Kysymykset ovat monet ihmisten yrittäessä sovittaa meitä tyypilliseen lähetystyöntekijän muottiin. Vahvassa on se näkemys, että vain evankelistat, pastorit ja
seurakunnanistuttajat tekevät todellista hengellistä työtä.
Miten iloitsemmekaan siitä, että Jumalalla on käyttöä myös meille erilaisilla lahjoilla
varustetuille! Meille introverteillekin, jotka toimivat parhaiten taustalla ja tietokoneella. Vapaakirkon lähetyksen teeman mukaisesti olemme tavallisia ihmisiä mukana
tavattoman suuressa. Niin meillä kuin teillä on oma, ainutlaatuinen paikkamme Jumalan missiossa - niin lähellä kuin kaukana. Kukin meistä saa palvella niillä lahjoilla, joita meille on suotu, siinä paikassa, mihin Jumala on meidät johdattanut ja asettanut. Palvelutyömme kumpuaa rakkaudesta Jumalaamme ja sitä kautta lähimmäisiimme, mutta siihen tulee myös tarvittavalla tavalla valmistautua ja kouluttautua, sillä pelkkä rakkaus tai kutsu ei pitkälle kriiseissä kanna.
Nyt vuoden ajan Ghanassa asuttuamme olemme varmoja palvelutyömme tärkeydestä ja tarpeellisuudesta. Oman esimerkkimme ja taitojemme avulla varustamme
heitä, jotka ovat kantaneet Jumalan kutsua sisällään, mutta tunteneet riittämättömyyttä haasteen edessä. Uskomme, että nyt on Afrikkalaisten aika ottaa paikkansa
maailmanlaajuisessa lähetyksessä ja haluamme olla mahdollistamassa tätä. Kiitos,
että uskot kanssamme ja osoitat sen kantamalla meitä ja työtämme Isän eteen!

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:
- Tytöillemme rohkeutta, intoa ja voimia uuden kouluvuoden alkuun. 10.9. tytöt
aloittavat toisen lukuvuotensa ghanalaisessa koulussa.
- Syyskuun lopussa aloitamme 2kk mittaisen orientaatiokurssin kolmelle pitkäaikaiseen lähetystyöhön oman kotimaansa ulkopuolella valmistautuvalle afrikkalaiselle. Tiimillemme viisautta valmistellessamme opetuksia orientaatiokurssia varten.
- Avoimuutta Alfa-kurssin keskusteluihin ja pitkäaikaisten ystävyyssuhteiden syntymistä muiden osallistujien kanssa.
- Siunausta videoprojektillemme: selkeää kommunikointia ghanalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, oikeita ihmisiä haastateltaviksi, luovuutta editointiin
sekä materiaalin leviämistä laajalti.
- 24-vuotias ghanalainen Bright on vastuussa mobilisointitiimimme opiskelijajaostosta. Bright kantaa sydämellään taakkaa afrikkalaisesta fulaniheimosta.
Elokuun alussa saimme olla kouluttamassa ja varustamassa Brightiä kuukauden
mittaiselle lähetysmatkalle Burkina Fasoon, missä hän ottaa osaa fulanien
keskuudessa tehtävään seurakunnanistutustyöhön. Rukoillaan Brightin tulevaisuuden sekä aktiokokemuksen puolesta, jotta se olisi pitkäaikainen siunaus niin
hänelle, yliopistoystävillensä ja niille, joita hän matkallaan kohtasi.
- Terveyttä, varjelusta, iloa ja rauhaa koko perheellemme. Tiinan vointi on parempi,
eikä hänellä ole ollut migreeniä muutaman viikon ajan.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa.
Pastori Michael vieraille
Pastorina toimii Michael.
meillä 3.10 klo. 18.
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.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

SYYSKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON-ilta” klo. 17:00:
1.9, 8.9, 15.9 ja 29.9
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

1.9 Pekka Havupalo, pastori Turun Helluntaiseurakunnasta
15.9 Sven Bäcksbacka, pastori Filadelfia-seurakunnasta

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT
KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620
641.

Uskon ja Toivon-illat klo. 17
syyskuusta alkaen.
22.9 mennään seurakuntana kohtaamaan ihmisiä
Tennbyhyn klo. 15:30.
Ruokajakelu, makkaran
paistoa ja kahvin juontia.

AARTEENETSIJÄT
Torstaisin Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo 17:15.
Yhteystiedot: 044-500 3030.
Jatkuu syyskuussa.
Kokoontumisten rukousten aiheena ovat
muun muassa: lähimmäisyys, lähimmäiset ja
sukulaiset, elinvoimaisuutyö ja ryhmät,
kaupunkilaisten, nuorten ja Israelin puolesta. Pyhällä Hengellä täyttyminen
HUOM! SUNNUNTAI!
22.9 RUOKAJAKELU-EXTRA
Ruokakassien ja leivän jakelua - yhteyshenkilö: Stig-Ove 044-9619794.
15:00-15:20 Söderbyn entisen K-kaupan pihalla
15:30-16:30 Salen parkkipaikka, Tennby
TENNBYSSÄ tarjotaan GRILLIMAKKARAA ja NOKIPANNUKAHVIA..
Huonolla säällä kokoonnumma kirkolla, Koulukatu 13.

SEURAAVA LÄHIMMÄISRUOKAILU LOKAKUUSSA.
Ruoka-apuasioissa tarvittaessa ota yhteyttä: Stig-Ove 044-9619794.

Paraisten Vapaaseurakunta KOTISATAMA on avoin kaikille.

TERVETULOA YHTEYTEEMME!

