TAMMIKUU ja HELMIKUU 2020
Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole
lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja
Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. - Ef. 2:8-10

KUUKAUDEN OHJELMA LÖYTYY
VIIMEISELLÄ SIVULLA.

JUMALAN SIUNAUSTA!

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

Minä olen Jumala. Tästedeskin minä olen sama. - - - Minkä minä teen, kuka sen
peruuttaa. - - Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. - Jes. 43:12-13, 19
Meidän ei tarvitse lähettää uskosta osattomia vakoilijoita edessämme olevaan, tuntemattomaan maahan, sillä he näkevät vain Eenokin poikia - ylipääsemättömiä vaikeuksia tiellämme - he tekevät meidät alakuloisiksi ja voimattomiksi. Ei, me saamme laskea kunkin päivän huolen Jumalan harteille ja odottaa häneltä tarvitsemaamme apua.
Tuntematon
Ole uskollinen rukouksessa, etsimisessä, niin Herra antaa sinun löytää itsensä!
”Niin kuin ovat päiväsi, niin on voimasikin oleva.” Elä tätä päivää, kuin se olisi viimeinen, ja anna Herran huolehtia muusta! - Älä katso taaksepäin, sillä silloin muututaan suolapatsaaksi; älä myöskään eteenpäin vastaisen elämäsi mahdollisuuksiin, vaan ylöspäin Herraan, yksinkertaisesti kuin lapsi kuunnellen hänen oppilaanaan, mitä sanottavaa hänellä on. Hän ei salli sinun olla valotta ja lohdutta, sen tiedän. Hänen seurassaan emme kaipaa ihmisiä, ja onhan hän luvannut lohduttaa yksinäistä. Hän tietää, ”missä me asumme”.
Pysymme köyhinä ja muukalaisina täällä alhaalla, mutta jos hän on kanssamme,
saamme sekä kodin että rikkauksia tuolla ylhäällä.
E. Frommel

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.
Olemme jälleen tänä vuonna saaneet ylläpitää lähettien vierasmajataloa Accrassa
ja olla siten siunaukseksi niin lyhyt- kuin pitkäaikaisille työntekijöille, jotka ovat luonamme majoittuneet. Erityisenä ilonaiheena on ollut piharakennus, jonka kunnostimme rukous- ja koulutustilaksi. Se on saanut olla käytössä kokoontuessamme
yhdessä yliopisto-opiskelijoiden kanssa rukoilemaan saavuttamattomien kansojen
puolesta ja oppimaan lisää siitä, miten heitä voidaan saavuttaa evankeliumilla. Se
sydämen palo, mitä ghanalaiset osoittavat rukousta kohtaan, innostaa meitäkin jatkamaan työssämme. Koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme tukea nuoria aikuisia heidän etsiessään omaa paikkaansa Lähetyksen Herran seuraamisessa. Olemme myös saaneet tehdä yhteistyötä paikallisten lähetysjärjestöjen
kanssa ja ennen kaikkea rohkaista lyhytaikaisille lähetysmatkoille lähteviä
käyttämään mediaa hyödyksi niin työtä tehdessään kuin matkakokemuksia esirukoilijoidensa kanssa jakaessaan.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Benjamin Samuel Higham haudattiin perjantaina 17.1 kotipihaamme syvälle Afrikan multaan. Hän syntyi raskausviikolla 17. Rukoillaan Tiinalle fyysistä toipumista
ilman tulehduksia ja perheelle Jumalan lohdutusta. Olemme kokeneet Jumalan
läsnäoloa koko kuluneen viikon ajan ja vaikka suremme menetystämme, olemme
täysin varmoja siitä, että poikamme on onnellinen tällä hetkellä Jeesuksen kanssa.
Odotamme hänen näkemistään kerran taivaassa.
Haluammekin kiittää sinua siitä, että olet tänäkin vuonna ollut matkassamme mukana ja kantanut meitä ja työtämme uskollisesti Jumalan eteen. Olet tärkeä osa tiimiämme ja arvostamme sinua!
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!

TAMMIKUU
19.1

klo 17:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.
Aihe: Kristityn helppo elämä.

21.1

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson,
0400-620 641.

26.1

klo 17:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”. Pastori Keijo puhuu.

28.1

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.

HELMIKUU
1.2

klo 18:00

”Oloilta” Huoviloilla, Kaivotie 7A 3. Rennon yhdessäolon, keskustelun
ja rukouksen merkeissä. EHTOOLLINEN.

HUOM: SUNNUNTAINA 2.2 EI JUMALANPALVELUSTA
4.2

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.

9.2

klo 17:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.

11.2

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.

14.2

klo 16:00

Ruokajakelu –EKSTRA

klo 16:00 - 16:20 Salen parkkipaikka, Tennby
klo 16:30 - 16:50 Söderbyn entinen K-kaupan pihalla
15.2

klo 13:00

Lähimmäisruokailu ja kassien jako. Leipäkassien jako alkaa noin klo.
13:45. Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584.

16.2

klo 17:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”

18.2

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.

23.2

klo 17:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON
ILTA”. Pastori Jopi Pietiläinen Turun
vapaaseurakunnasta palvelee.

25.2

klo 18:00

Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7

ALFA-KURSSI alkaa! Käydään läpi uskon perusteet. Ilmoittaudu
mukaan, Sari 044-505 9584 .Rukoilethan kurssilaisten puolesta!
Aloitamme 22.1 klo 18 Koulukadulla. Tapaamme 11 kertaa.

Tervetuloa mukaan Kotisatamalaisten yhteyteen!

