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

KARIN TERVEISET KULLAMAALTA
Elämme odotuksen aikaa. Saimme aloittaa juhlavasti tänä vuonna uuden
kirkkovuoden, kun kirkollemme lahjoitettiin uusi käytävämatto, joka on
noin 39 m pitkä ja 1,5 m leveä sekä 250 kg painava. Jumalanpalveluksen
alussa piispa Tiit Salumäe siunasi maton käyttöön ja Haapsalun tuomiokirkon kuoro lauloi. Se käytävämatto johdattaa meitä alttarin juureen, josta
saamme aloittaa uudestaan ja vastaanottaa ehtoollisen. Matossa on myös
kristillisiä symboleja, jotka muistuttavat meitä, että elämän matkallamme
tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Jouluaattona kokoontuessamme kirkkoon jumalanpalvelukseen ja laulamaan joululauluja ja kuulemaan jouluevankeliumin, luotan että se matto myös evankelioi ihmisiä ja koskettaa
kauneudellaan ja lämmöllään.
Se matto on myös rukousvastaus. Tultuani Kullamaalle lähetystyöhön
viime vuonna, luin Viron Kirkko-lehdestä, että Valley Oy:n mattotehtaan
johtaja Aadu Juhkendal lahjoittaa joka vuosi eri kirkoille käytävämaton.
Rukoilin, että se lahjoittaisi sellaisen myös Kullamaalle. En osannut odottaa heti vihreää valoa rukousvastauksena. Vaan odotin, että saan keltaisen valon, odota. Nyt on hieno odottaa joulua ja iloita ja riemuita paimenten tavoin, että Jumala on kiinnostunut meistä jokaisesta, että antoi maailmaan oman poikansa Vapahtajaksi. Haluan toivottaa kaikille Kullamaan
ihmisten puolesta hyvää ja armorikasta joulua kaikille.

KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA
-Kiitetään seurakuntien välisestä ystävyydestä.
-Pyydetään siunausta joulun ajan seurakuntatyöhön
ystävyysseurakunnissa ja omassa seurakunnassa.
-Rukoillaan koronatilateen helpottumisen puolesta.

JOULUKERÄYS RAAHEN YSTÄVYYSSEURAKUNTIIN

Nyt voit osallistua Kullamaan, Lääne-Nigulan, Märjamaan ja
Vienan Kemin joulumuistamiseen.
Voit lahjoittaa haluamasi summan pe 17.12.2021 mennessä.
Keräyssumma jaetaan tasan ystävyysseurakuntien kesken.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16)
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta
Oma Ainusündinud Poja , on annud, et ükski, kes
Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal
oleks igavene elu!
(Johannese 3:16)
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.
(От Иоанна 3:16)
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