MAALISKUU 2020
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin
että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. - Fil. 4:6-7

JUMALAN SIUNAUSTA!

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

Olkaa aina iloiset.—1 Tess. 5:16
Ei ole aina helppoa olla iloinen, luja ja urhea. Mutta masentuneimmat ja alakuloisemmatkin ovat kokeneet usein, että jos vain voi kuulla Jeesuksen äänen—ja huomaa tarkasti, ettemme kuule sitä etäältä tai heikkona kaikuna menneiltä päiviltä
vaan kuulemme hänen äänensä, Jeesuksen, joka vielä elää ja puhuu—vaikea, jopa
mahdotonkin asia muuttuu mahdolliseksi. Silloin vuotaa elämään tuoretta voimaa,
uutta rohkeutta ja uutta iloa; saamme voimia kantaa kuormiamme, saamme työintoa, asetumme taivaallisen Herramme käytettäviksi ja tunnemme, että on onnellista
saada olla hänen työntekijänsä ja edistää hänen tahtoaan maan päällä. Sillä varmaa on, että Jumala rakastaa ihmisiä ja on antanut ainosyntyisen Poikansa ihmiskunnan pelastajaksi ja vapauttajaksi, ja sen vuoksi on todella suurta olla ihminen—
vaikeimmissakin oloissa sanomattoman suurta.
Tätä meidän ei vielä tule ymmärtää siten, että kristityt todella aina olisivat hyvillä
mielin, aina iloisia ja kiitollisia siitä, että heille on annettu elämä. Tiedämme, ettei
niin ole. Mutta elleivät he olisi kovin heikkouskoisia, elleivät alinomaa unohtaisi, mitä heidän Herransa on heille sanonut, ja elleivät antaisi muiden äänten heikentää
hänen ääntänsä, he voisivat olla iloisia ja kiitollisia. Ja yhtä varmasti kuin he kaikesta epäuskostaan, uskottomuudestaan ja kevytmielisyydestään huolimatta eivät voi
unohtaa sitä taivaista sanaa, joka heille on puhuttu, yhtä varmasti ei alakuloisuus ja
välinpitämättömyys jää vallitsevaksi, vaan toivo ja rohkeus pääsevät voitolle.
E. Koch
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.
Tällä vuodella on kauaskantoisia seurauksia, sillä joulukuussa valitaan uusi presidentti. Ilmassa on jo nyt paljon turhautumista ja toiveita.
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Tiinalle voimia ja viisautta missiologian opintoihin, jotta hän saisi loppukokeen ja
lopputyön ajallaan tehtyä.
- Viisautta suunnitellessamme lähetyskonferenssia maaliskuulle sekä siunausta yhteistyöllemme ko. kirkkokunnan kanssa. Nämä ovat meille tärkeitä mahdollisuuksia, sillä pyrimme toimimaan ennen kaikkea seurakuntien, ei yksilöuskovien,
kanssa, voidaksemme tukea paikallisseurakuntia heidän lähetysnäyssään ja
lähettäjän tehtävässään.
- Jumalan siunausta Brightin elämän ylle ja janoa totuuden puoleen muslimikaupunginosassa, mihin hänen tulee seurakunta istuttaa.
- Lisää ghanalaisia työyhteyteemme ja jatkajaa yliopistotyöllemme, Brightin siirtyessään toisiin tehtäviin.
- Pyhän Hengen läsnäoloa ja varjelusta nigerialaiselle muslimimiehelle, joka päätti
ryhtyä Jeesuksen seuraajaksi. Hän löysi meidät Internetissä. Tällaiset kohtaamiset
saavat meidät kokemaan itsemme pieniksi suuren Jumalan edessä.
- Koko perheellemme sisäistä eheytymistä kokemamme menetyksen jälkeen.
- 1.3. alkaa kahden kuukauden mittainen orientaatiokurssi pikäaikaiseen lähetystyöhön valmistautuville viidelle afrikkalaiselle.Viisautta valmistellessamme orientaatiokurssin opetuksia.
- Me iloitsemme siitä, että saimme oleskeluluvan vuodelle 2020!
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!

MAALISKUUSSA TAPAHTUU
1.3

klo 17:00 Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.
EHTOOLLISTA.

3.3

klo 18:00 Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.

8.3

klo 17:00

10.3

klo 18:00 Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7. Yhteyshenkilö: Synnöve
Andersson, 0400-620 641.

15.3

klo 17:00

17.3

klo 18:00 Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7. Yhteyshenkilö:
Synnöve Andersson, 0400-620 641.

20.3

klo 16:00

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.

Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.

Ruokajakelu

klo 16:00 - 16:20

Salen parkkipaikka, Tennby

klo 16:30 - 16:50

Söderbyn entinen K-kaupan pihalla

21.3

klo 13:00 Lähimmäisruokailu ja kassien jako. Leipäkassien jako alkaa klo.
13:45. Yhteyshenkilö: Sari Huovila 044-505 9584.

22.3

klo 17:00 Jumalanplavelus ”USKON ja TOIVON ILTA”. Puhuja: Håkan
Westergård.

24.3

klo 18:00 Pienryhmä Suutarisilla, Myrskytie 7.
Yhteyshenkilö: Synnöve Andersson, 0400-620 641.

29.3

klo 17:00 Jumalanpalvelus ”USKON ja TOIVON ILTA”.
Puhuja: Håkan Westergård.
HÅKAN
WESTERGÅRD

RUKOUSAIHE:
Rukoilethan ALFA-KURSSIN osallistujien puolesta!
Lauantai-tapahtuma Nauvossa lauant. 21.3. Rukoillaan, että Pyhä Henki saa toteuttaa läpimurron kurssilaisten elämässä! Kurssilla mukana 5 sitoutunutta

TERVETULOA KOTISATAMAN
PERHEYHTEYTEEN!

