HUHTIKUU 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. Ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa,
mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista,
mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä
olette minulta
oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. - Fil. 4:6-9
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Meidän ikioma paikkamme on lähteen äärellä
Heprean kieli on Vanhan testamentin ja juutalaisen kansan ikiaikainen kieli, jolla kielellä Jumala antoi kirjoitukset kansalleen. Heprean kielelle tunnusomaisia ovat ”juurikirjaimet”. Sanat
muodostuvat yleensä kolmesta peruskonsonantista, joita sitten säädellään ”vokaalimerkeillä”.
Yleensä, jos eri sanoilla on sama juuri, shores, on niillä ajatuksellisesti jotain yhteistä. Esimerkkinä sana ”perintöosa, nachala” .) (נַחֲ לָ הTämä sana on mielestäni selvästi johdannainen
juuresta ”nachal”, joka tarkoittaa: ”virta, puro, joki”. Mikä yhteys niillä saattaisi olla?
Teologinen tutkimus varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä eri sanojen keskinäisestä yhteydestä pelkästään juurikirjaimien perusteella, mutta tässä tapauksessa yhteys
on looginen. Vanhan testamentin teologia ja opit ovat suurelti kytköksissä luonnonilmiöihin ja
Israelin maahan, kyse ei ole ainoastaan kirjainten yhteydestä. Israelissa omin päin retkeillessä
olen tajunnut uudella lailla senkin, kuinka paljon lähteitä Juudean ja Samarian vuoristojen rinteillä kumpuilee ja kuinka paljon puroja virtaileekaan laaksojen pohjalla (tosin monet niistä
kuivuvat paahteisena kesäkautena). Näimme myös, kuinka tämän päivän paimentolaiset, beduiinit, asustelevat juuri sellaisissa laaksopainanteissa purojen äärellä. Nämä puronvarret ovat
heidän asuinpiirejänsä ja elinympäristönsä, joissa he paimentavat vuohiansa ja lampaitansa.
Samalla lailla arvelen olleen muinaisilla Israelilaisilla. On luonnollista, että asutukset perustettiin vesilähteiden ja purojen äärelle. Vaikuttaa siltä, että tällaisista puronvarsista ja vesilähteiden lähiympäristöstä muodostuivat israelilaistenkin perintömaiden ydinalueet. Nachalin
lähialueesta tuli heille oma nachala. Niin, heprean kielioppisääntöjen perusteella voisi jopa
ajatella, että nachala on feminiini-muoto sanasta nachal.
Psalmi 16:5-6 sanoo: ”Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljaosani, sinä hoidat minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni, ja kaunis on minun perintöosani”. Tässä ei selvästikään
puhuta pelkästään ajallisesta perintömaasta, vaan Herraan turvaavan ihmisen katoamattomasta perinnöstämme Jumalassa. Toisin sanoen voimme tästä sanojen nachal/puro ja
nachala/perintöosa lähiyhteydestä saada mekin oman hengelliseen elämäämme sen vinkin,
että perintömaamme on puron varrella, Jumalan elävän veden virtojen äärellä. Siihen meidät
on tarkoitettu. Jos tuntuu, että olemme erämaassa, hakeutukaamme takaisin puron varteen.
Beduiinitkin vaihtavat paikkaa sen mukaan, mistä löytyy vettä ja syötävää niin lampaille,
vuohille kuin heille itsellensäkin. Ehkäpä meidänkin tarvitsee laskeutua syvemmälle alas laakson pohjalle löytääksemme ”virvoittavien vetten tykö”, ”vihreille niityille” (Ps 23). Koronan
aikakaudella meille tarjotaan siihen keskimääräistä parempi mahdollisuus.
Siunaus Sinulle, Petri

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.
Arvostamme sitä, että Ghanan presidentti julisti vastikään
yhden päivän kansalliseksi paasto- ja rukouspäiväksi. Hän kehotti ihmisiä katumaan
syntejään ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, sillä vain Hän voi meidät pelastaa täydelliseltä tuholta. Saakoon tämä kevät herättää meidät kaikki rukoilemaan entistä enemmän, syvemmin ja palavammin!
Rukous– ja kiitosaiheet:
- Jumalan armoa Ghanan ylle, jotta COVID-19 saataisiin pysäytettyä ennen kuin se
leviää laajemmalti maassa.
- Viisautta Ghanan päättäjille, jotka yrittävät tehdä parhaansa rajoittaakseen viruksen
leviämistä maassa.
- Ghanalaisille uskoville juurtumista Jumalan sanaan, sekä mahdollisuuksia olla
valona ja suolana ihmisten keskellä.
- Orientaatiokurssilaisillemme terveyttä, oppimisen iloa ja keskinäistä yhteyttä.
- Parantumista Olivian tulehtuneelle hampaalle, sillä emme pääse tällä hetkellä
hammashoitoon.
- Koko perheellemme terveyttä, varjelusta, ja Jumalan antamaa syvää rauhaa, sekä
selkeyttä tehdä viisaita päätöksiä niin omaan elämäämme, paikallisiin
työntekijöihin kuin vierasmajataloomme liittyen.
ISRAEL:
Olemme mukana tukemassa Tehilat Yahin seurakuntaa. Pastorina toimii Michael.

VIRO:
Elav Kivi -seurakunnan puolesta, Tallinnassa. Uudet tuulet puhaltaa.
Muistetaan kaikkia kiittäen ja rukoillen HERRAA! KIITOS!

THAIMAAN RUKOUSLÄHETTIEMME LINDELÖFIT
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 tänä vuonna Suomessa noin yhdeksän kuukautta. 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

TÄMÄN HETKEN TILANNE JA UUTISIA:
Valtakunnallisten ja Suomen Vapaakirkon asiallisten ohjeiden mukaisesti
ei Kotisatamakaan toistaiseksi kokoonnu fyysisesti yhteen isommalla joukolla. Mutta yhteydenpitoa saamme harjoitella ja harjoittaa muilla tavoin.
Muistetaan joka ilta yhteinen rukoushetki klo 21.30-21.45. Rukoillaan
Korona-virus-kirouksen heltiämistä. Rukoillaan suojelusta Paraisille. Mutta
ennen kaikkea rukoillaan parannuksen teon henkeä sekä uskovaisten
seurakuntiin että koko kansamme keskuuteen. Erityisesti rukoillaan valtiojohdon puolesta.
Sunnuntaisin pyrimme normaaliin kokousaikaan klo 17 kokoontumaan LIVE-lähetykseen
Facebook-live-toiminnon kautta. Siinä sentään voimme harjoittaa yhteistä vuorovaikutusta
jossain määrin, varmaankin kuitenkin vain noin 20 minuutin ajan. Olemme kokeilleet tätä
lähetystapaa, se toimii kyllä, mutta soittimia sen kanssa ei saa hyvälaatuisesti äänitettyä. Eli
lauletaan tuttuja lauluja ilman säestystä. Hyvin Herraa voi kiittää ja rukoilla ilman soittimiakin.
:) Eli jos haluat ja pystyt käyttämään Facebookia, niin Petrin "seinälle"/sivulle kun menee klo
17, niin sieltä voi tilanteeseen osallistua. Ja tilaisuuden aikana voi kirjoittaa kommentteja tai
vaikka mainita jonkin rukousaiheen.
Vapaakirkon tiedotteessa seurakunnille meille annetaan rukouskehotus:
"Rukoillaan joka päivä klo 12! - Vapaakirkko kutsuu jokaista, jolla siihen on päivisin klo 12
mahdollisuus, varaamaan muutaman minuutin rukoukseen virusepidemian vuoksi.
”Vanhurskaan rukous on voimallista ja se saa paljon aikaan” (Jaak.5:16). Rukoillessamme
Jeesuksen nimessä turvaamme hänen vanhurskauteensa ja voimme rukoilla rohkeasti ja lujasti luottaen. Rukousaiheita keskipäivän rukoukseen voi katsoa Viikkolehden verkkosivulta
(www.svl.fi). Myös Kristuspäivän verkosto rukoilee päivittäin klo 12;lisätietoa verkkosivulta
(www.kristuspaiva.fi)."
- Huom! Vapaakirkon suunnitellut kesäjuhlat Tampereella kesäkuun lopulla on myöskin
peruttu.
- Kotisataman vuosikokous siirtyy poikkeustilanteen vuoksi pidettäväksi myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana

HUOM HUOM HUOM! Ruokajakelu kadulla toimitetaan huhtikuussakin perjantaina 17.4
klo 16:00 - 16:20 Salen parkkipaikka, Tennby
klo 16:30 - 16:50 Söderbyn entisen K-kaupan pihalla

Paraisten vapaaseurakunta Kotisataman yhteys on avoin kaikille.

Ota yhteyttä!

