LOKAKUU 2019
Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa,
mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän
orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu
tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. - Matt. 7:15-17

OPERAATIO JOULUN LAPSI
Keräysohjeet ja pakkauslaatikoita voi saada Kotisatamasta
sunnuntaisin klo 16-17, 20.10
alkaen.
Laatikot palautettava kirkolle viimeistään su 24.11 klo 16-17.
Lisäinfoa kannattaa katsoa
sivulta www.joulunlapsi.fi.
KIRKOLLA MYYDÄÄN:
Hyviä uusia kirjoja ja musiikkia, jotka tuovat rohkaisua
ja valoa syksyn pimeyteen, tai vaikkapa JOULULAHJAKSI ystävälle tai naapurille.
Kauniita joulukorttejakin on.

ELOKORJUUN AIKA.
MINKÄLAISTA HEDELMÄÄ SINÄ TUOTAT?
Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama
Koulukatu 13, Parainen
Puh. 044—500 3030
email: info@paraistenvapaasrk.com
www.paraistenvapaasrk.com

”Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon
kukkanen; ruoho kuivuu ja kukkanen varisee.” - Piet. 1:24
Uskotko tämän? Ajatteletko tätä eittämätöntä sanaa niin, että tunnet sen totuuden
itsessäsi, tunnet olevasi vakuuttunut siitä, että sinä—kerran, ehkä jo pian putoat ja
kuihdut viikatteen kaataman, kuihtuvan ruohon tavoin?
Usko katoavan katoavaisuuteen on alkuna sille, että uskossa etsitään katoamattomuutta. Älä viivyttele! Koska kaikki kerran katoaa, nosta sydämesi katse katoamatonta elämää kohti, katoamattomaan kirkkauteen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, kirkastetussa Ihmisen Pojassa. Hänellä ei ole vain elämää, hän on elämä.
Hänessä on Jumalan vanhurskauden, elämän ja autuuden, synnin ja kuoleman
voittava ehtymätön lähde. Niinpä hän, Herran Pyhä, ei voinut maistaa kuolemaa,
niin että olisi jäänyt sen valtaan. Hän astui tosin tosi ihmisenä kuolemaan, mutta
vain voittaakseen sen, mutta ei vain itsensä tähden vaan meidän tähtemme. Äläkä
unohda, mitä hän on kärsinyt ja voittanut ollessaan osallinen meidän ihmisyydestämme, niin että hänestä virtaa jatkuvasti ylösnousemuksen ja iäisen elämän voimia ihmissuvulle. Hän ei siis vain noussut kuolleista, hän on ylösnousemus ja elämä. Kuolema ei voi voittaa sitä, joka on sydämen uskolla avautuu vastaanottamaan
Herran eläväksi tekevän Hengen voimaa. Hän nousee ensin ylös synnin unesta, ja
kerran Jumala on herättävä hänet haudasta. Hänen täydelliseksi tullut henkensä,
sielunsa ja ruumiinsa puetaan silloin siihen Jumalan kirkkauteen, johon kirkastettu
Ihmisen Pojan on jo mennyt.
Uskotko tämän? Onko tämä usko antanut sinulle rohkeutta vanhentua ja kuolla,
koska tunnet, että se jatkuvasti uudistaa sinua ja tekee sinut eläväksi ikiajoiksi? Silloin olet näkevä Jumalan kunnian.
J. Ternstedt

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.
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.
Ghanassa eläessämme elintasoerot - rikkaus ja köyhyys - ja niiden lieveilmiöt ovat
jatkuvasti näkyvillä. Me näemme köyhyyden yleensä materiaalisten asioiden tai resurssien puutteena, mutta köyhät itse määrittelevät köyhyyden eri tavalla. Heille se
on kokemus ja tunne. Ulkomaalaisuudestamme johtuen meidän oletetaan olevan
Ghanassa rikkaita. Jumala on puhunut meille viime aikoina siitä, miten kerjäläisiä
kohdatessamme meidän ei tulisi turhautuneina keskittyä siihen, mitä meillä ei ole
heille antaa (rahaa, ruokaa, töitä, aikaa), vaan siihen, mitä meillä on.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Brightille viisautta ja Jumalan rauhaa hänen yrittäessään päättää, mitä tehdä
seuraavaksi. Tällä hetkellä hän majoittuu rukoushuoneessamme ja käy päivisin
yliopistokampuksilla evankelioimassa.
- Viisautta ja luovuutta valmistaessamme painettavia materiaaleja, jotka auttavat
ihmisiä rukoilemaan saavuttamattomien kansojen puolesta.
- Jumalan siunausta mentorointiohjelmalle, jotta sopivat opiskelijat ottaisivat siihen
osaa ja saisivat sen myötä tarvitsemaansa tukea.
- Vierasmajatalomme vartijoiden puolesta, jotta arjen haasteista huolimatta
elämänsä yllä saisi olla Jumalan siunaus ja johdatus.
- Perheellemme taidollisuutta köyhyyttä kohdatessamme.
- Tytöillemme oppimisen iloa ja kestävyyttä kouluun.
- Tulevia tapahtumia: 24—26.10 olemme mukana järjestämässä Mission Festlähetystapahtuma Accrassa. Paikalle odoteraan eri lähetysjärjestöjen edustajia,
pastoreita ja lähetystyöstä kiinnostuneita jakamaan, varustautumaan ja verkostoitumaan.
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.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

LOKAKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON-ilta” klo. 17:00:
6.10, 13.10, 20.10 ja 27.10
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

06.10 Aihe: Keskinäisen yhteyden haaset, yhteys Jumalaan, yhteys lähimmäiseen
13.10 Laulujen ilta Pekka Simojoen johdolla
20.10 Miika Hämäläinen, Raisiosta, vieraanamme
27.10 Elinvoimaisuustiimin johdolla
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,
elinvoimaisuutyö ja ryhmät, kaupunkilaisten,
nuorten ja Israelin puolesta. Pyhällä Hengellä
täyttyminen

18.10 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 19.10 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!

