Porin Ilmestysmaja - ylistävä seurakunta Puuvillan korttelissa.

HYVÄ RAKKAUDEN KOSKETUS TYÖN YSTÄVÄ...
Lähestymme sinua asialla, jonka Pyhä Henki on laskenut
sydämellemme sinulle jaettavaksi.
Mielesämme seurakunnan ykköstehtävä olisi luoda Pyhän hengen
ilmapiiri, jossa Isä voisi ilmoittaa toimintaohjeensa, kuinka vaeltaa
voitokkaasti kristittynä perheitten, työpaikkojen ja kaupunkien
parhaaksi.
Seurakunta tarkoittaa uloskutsuttujen joukkoa, Jumalan
lapsia, jotka haluavat elää rakkauden kautta vaikuttavaa
uskoa näkyväksi maailman keskellä.
Kohdatessamme kristittyjä ympärä Suomea huomaamme kuitenkin
suuren ristiriidan. Jatkuva hengellinen nälkä ja kaipuu Jumalan
puoleen
ei
tulekaan
tyydytetyksi
paikallisseurakunnan
kokouksessa, silloin ei ole myöskään annettavaa maailman
keskelle.. Ihmiset ilmaisevat meille pettymyksensä siihen, etteivät
he saa käyttää armolahjoja eikä juurikaan tapahdu kohtaamisia
muiden seurakuntalaisten kanssa. Sydämemme on murtunut monet
kerrat kuunnellessamme tälläistä pohdintaa.

RAKKAUDEN KOSKETUS RY
Kesällä 2015 saimme Jumalalta näyn pitää Rakkauden kosketus
kotikokouksia omassa kodissamme Polvijärvellä. Tämän
seurauksena
ensimmäisellä
kokoontumiskerralla
syntyi
kotiseurakunta Savonlinnaan ja nyt näitä kotiseurakuntia on
lähtenyt syntymään ympäri Suomea.
Raamatun mukaan koti on Jumalan oppimisen ja tekemisen
keskeinen paikka niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa.
Jeesuksen ensimmäinen ihme veden muuttaminen viiniksi tapahtui
kodissa, Jeesus opetti ja paransi kodeissa myös viimeinen ateria
nautittiin kodissa.

Me näemme, että ihmisillä on valtava Herran sanojen kuulemisen
nälkä, mutta ihmiset tarvitsevat enemmän kuin vain opetusta
Raamatusta, he tarvitsevat jonkun kulkemaan rinnallaan ja
tukemaan siinä, miten Sanaa sovelletaan omaan elämään!
Uskomme että kotiseurakunta on vastaus tähän. Koti on paikka,
jossa hoivataaan, annetaan turvallisuutta ja rakkautta, siksi
raamatussa puhutaan paljon kodista, isästä ja äidistä.
Meidän tarkoituksemme ei ole kilpailla seurakuntien kanssa eikä
seurakuntia vastaan vaan uskomme, että tämä on yksi tapa
herätyksen ilmestymiselle aivan kuin uuden testamentin aikaan,
jolloin kokoonnuttiin sekä kodeissa että myös seurakunnissa.

Niinpä kysymmekin sinulta rakas ystävä, onko Jumala puhunut
sinulle kotiseurakuntien vetämisestä ja perustamisesta. Ole silloin
meihin yhteydessä puh. Veijo Piipponen 044-5622645 tai
aulikki.hartikainen@telemail.fi niin kerromme sinulle
tarkemmin asiasta.
Tai haluaisitko lähteä mukaan tähän kotiseurakuntien
istutustyöhön varoillasi? Voit antaa tukesi säännöllisesti joka
kuukausi tai kertaluonteisesti. Näitä varoja käytämme
kotiseurakuntien istuttamiseen ja hoitamiseen. Varoja tarvitaan
myös polttoaineisiin, palkkoihin ja käytännön asioiden
hoitamiseen.
Mahdollisen tukesi voit osoittaa tilille: FI42 5354 0420 0605 10
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