MARRASKUU 2019
Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa
tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä
rakkautta. Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette
jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen
jää teissä vaille hedelmää.—2 Piet. 1:5-8

SYYSKOKOUS 24.11 klo. 15:00, Kotisataman tiloissa.
Tervetuloa mukaan!
JOULUA ODOTELLESSA:

- JOULURUOKAILU PALOKUNNANTALOLLA 8.12
- METSÄSTYSTIEN PIKKUJOULUT 11.12
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.

SIUNATTUA ISÄNPÄIVÄÄ 10.11!
- ei jumalanpalvelusta isänpäivänä

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

Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ”Jospa tietäisit
sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu!” Luuk. 19:41-42
Näitä Vapahtajan kyyneleitä emme saa pitää yksinomaan Jerusalemin tähden vuodatettuina. Ne on vuodatettu kaikkien niiden sielujen tähden, jotka eivät käytä hyväkseen armon päiviä ja hetkiä. Voimme helposti saavuttaa tämän sisäisen elämän
Jumalassa, mutta emme tahdo käyttää emmekä käytä hyödyksemme sitä päivää,
joka meille annetaan ja josta voisi muodostua meille rauhan päivä. Kunpa vain ymmärtäisimme käyttää hyväksemme hetkeä, jolloin sisimpämme paljastuu meille.
Millaista rauhaa saisimmekaan maistaa! Mutta kun jätämme tämän armon käyttämättä iäiseksi hyödyksemme, joudumme sellaisen sokeuden valtaan, ettemme
enää kykenekään käsittämään niitä asioita, jotka kuuluvat Hengen piiriin.
Juutalaiset olivat odottaneet hyvin kiihkeästi Messiastaan, he eivät tunteneet eivätkä vastaanottaneet häntä. Me teemme usein samoin. Vietämme koko elämämme
hyviä päätöksiä tehden, mutta kun Jeesus tulee, seisoo keskellämme ja kolkuttaa
jopa sydämillemme toivoen vain sitä, että avaisimme hänelle ovemme ja ottaisimme hänet Kuninkaaksemme ja Vapahtajaksemme, emme tahdokaan tunnustaa
häntä omaksemme. Tyydymme silti vain yhä kaipaamaan häntä jollakin tavoin.
Madame Guyon

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.
- 24—26.10 olimme mukana järjestämässä Mission Fest-lähetystapahtuma
Accrassa. Paikalla oli eri lähetysjärjestöjen edustajia, pastoreita, yliopistoopiskelijoita 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!

MARRASKUUSSA TAPAHTUU
Jumalanpalvelukset ”USKON ja TOIVON-ilta” klo. 17:00:
3.11, 17.11 ja 24.11
KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA ON EHTOOLLISKOKOUS.
Kahvitarjoilua!

03.11 Ehtoolliskokous
17.11 Elinvoimaisuustiimin johdolla, rukousjumalanpalvelus
24.11 Vierailijapuhuja: Jopi Pietiläinen

RUKOUS– JA RAAMATTURYHMÄT
KOKOONTUVAT
Tiistaisin Suutarisilla, Myrskytie 7, klo 18:00.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.
AARTEENETSIJÄT
Huoviloilla, Kaivokatu 7 A 3, klo 17:15. EI KOKOONNU VIELÄ. 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

15.11 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 16.11 klo 13:00

Via Dia –lähimmäispalvelun ruokailutapahtuma. Leipäkassien jako alkaa
klo. 13:45. Yhteyshenkilönä toimii
Vierailijana: EversStig-Ove Madetoja puh. 044-9619794.

tiluutnantti Arja
Laukkanen Pelastusarmeijasta

Paraisten Vapaaseurakunnan KOTISATAMAn toiminta on avoin kaikille.

TERVETULOA MUKAAN!

