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Raahe – Kullanmaa - Lääne-Nigula – Märjamaa - Vienan Kemi
L

UUDEN VUODEN TERVEISET VIENAN KEMISTÄ
Rakkaat ystävät, veljemme ja sisaremme Suomessa! Ottakaa vastaan vilpittömät ja lämpimät onnittelumme uuden vuoden
2022 johdosta! Tapahtukoon kauan odotetut hyvät muutokset rakkaissa perheissänne sekä läheistenne elämässä tulevana
vuonna! Kyllä, Herra kuuntelee sisimpiä rukouksiamme. Ja kyllä, Hän pitää aikeesi ja ajatuksesi sydämessä! Ja kyllä, siunattu
ilo on tulossa kärsivällisyydestä ja rakkauden työstä, jota teette väsymättä Hänen nimessään! Ja lopuksi, toteutukoot yhteiset
toiveemme, ja toiveemme pandemian nopeasta vetäytymisestä, kaikkien rajoitusten poistamisesta ja rajojen avaamisesta
maittemme välillä! Hyvää uutta vuotta! Kyllä, Herra lähettää armon nähdäkseen sinut ja minut tulevana vuonna! Kiitän
"Raahen kirkkoa" kaikesta seurakuntamme avusta ja pitkäaikaisesta tuesta. -Vladimir
KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA
-Kiitetään Taivaan Isää ystävyydestä yli rajojen.
-Pyydetään yhdessä Herran siunausta uudelle vuodelle 2022.
-Rukoillaan koronaepidemian päättymisen puolesta.

LÄMMIN KIITOS LAHJOITUKSISTA
Vuoden 2021 joulukeräys Raahen ystävyysseurakuntiin
tuotti yhteensä 1505 €. Sydämellinen kiitos jokaiselle
lahjoittaneelle. Ystävyysseurakuntiin tilitettiin 1520 € ja
jokainen ystävyysseurakunta sai 380 € suuruisen
lahjoituksen. Jumala lahjanne runsaasti siunatkoon.

UUTISIA EESTISTÄ
Eestissä kootaan uutta virsikirjaa, jonka on tavoitteena olla valmis
vuonna 2025. Virsikirjaan tulee yli 400 laulua entisestä Kiriku
laulu- ja palveraamat -kirjasta sekä noin 500 uutta laulua.
Ehdotuksia uusista lauluista kerätään parhaillaan.

”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja
antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin
on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.”
Ef. 4:32

JOS HALUAT ANTAA TALOUDELLISTA TUKEA
Tilinumero: FI67 1126 3000 3055 33
Saaja: Ystävyysseurakuntatyön kannatustili
Viite: 5335 Kullamaan seurakuntatyö
5348 Lääne-Nigulan seurakuntatyö
5364 Märjamaan seurakuntatyö
5351 Paanajärven ja Vienan Kemin työ
5403 Edellisiin kohteisiin tarpeen mukaan jaettuna
Mikäli haluat maksaa kannatusmaksusi verkkopankissa toistuvalla
suorituksella, varmistathan maksun jatkumisen vuoden vaihteen
jälkeen.

”Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud,
andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal
Kristuses teile on andeks andnud.”
Efeslastele 4:32
”но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас.”
К Ефесянам 4:32

Ystäväkirjeen postituslistalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeriin
Johanna Hämeenkorpeen p. 040 6710 624 tai johanna.hameenkorpi@evl.fi.

