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KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA 
 

-Kiitetään Herraa vuoden 2022 yhteisistä kohtaamista, 
vapaaehtoisista sekä heidän auttavista käsistä.  

-Kiitetään Herraa rukousvastauksista. 
-Rukoillaan yhdessä, että rauha laskeutuisi maailmaan. 

-Rukoillaan Herran siunausta ja hyvän tahdon toteutumista 
vuodelle 2023. 

 
  

 

 
Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, 

suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän 

on Kristus, Herra. (Luuk. 2:10-11) 

 
Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt r 

sest teile on täna Taaveti linnas sündinud.  
(Luuk. 2:10-11) 

 
 не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. 

(Луки 2:10-11) 
 
 
 

 
 

 

 
Sydämellinen kiitos tuestasi vuonna 2022 Kullamaan,  

Lääne-Nigulan, Märjamaan sekä Vienan Kemin hyväksi.  
 

Saaja: Ystävyysseurakuntatyön kannatustili  
Tilinumero: FI67 1126 3000 3055 33 Viite: 5403 

 

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 tuomiokir-
kon 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 kirk-
koon jumalanpalvelukseen ja laulamaan joululauluja ja kuulemaan jou-
luevankeliumin, 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 odot-
taa heti vihreää valoa rukousvastauksena. Vaan odotin, että saan keltai-
sen valon, odota. Nyt on hieno odottaa joulua ja iloita ja riemuita paimen-
ten tavoin, että Jumala on kiinnostunut meistä jokaisesta, että antoi maa-
ilmaan oman poikansa Vapahtajaksi. Haluan toivottaa kaikille Kullamaan 
ihmisten puolesta hyvää ja armorikasta joulua kaikille. 

 

 

 
 
 

 

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

 

            
 

  
 
 

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

RAAHEN SEURAKUNNAN 

YSTÄVYYSSEURAKUNTAKIRJE  

VIII / 2022 7.12.2021 

Raahen seurakunnan ystävyysseurakunnan vastuuryhmä kiittää 
lämpimästi teitä hyvät ystävät ja vapaaehtoiset rukouksista ja 
hyvästä yhteistyöstä vuoden 2022 aikana. 

Olemme saaneet yhdessä iloita vuoden aikana Herramme 
siunaamista yhteisistä kohtaamisista: Kuukausittain yhdessä 
järjestetyistä ystävyysseurakuntailloista, Raahen seurakunnan 
nuorten toteutuneista matkoista Viron ystävyysseurakuntiin sekä 
Joel Reinarun ja Lääne-Nigulan seurakuntaneuvoston kevään 2022 
vierailuista Raaheen.  

Kiitetään Herraa! Hän on vuoden aikana siunannut runsain 
mitoin yhteiset toimemme. Keväällä saimme järjestää 
vapaehtoisvoimin kaksi lounastilaisuutta sekä kesäkuussa paistaa 
puistomessussa lettuja ja makkara ystävyysseurakuntatyön hyväksi. 
Marraskuussa meillä oli mahdollisuus leipoa perinteisiä 
maakuntaherkkuja sekä joulukuussa järjestää yhteinen kahvi- ja 
musiikkihetki. Myös näiden tuotto ohjattiin ystävyysseurakuntiin. 

 

Rauhallista joulua ja 

siunausta vuodelle 2023. 
 

Ystävyysseurakuntatyön iloiset vastuuryhmäläiset leipoivat 
rönttösiä ja karjalanpiirakoita Pattijoen seurakuntatalolla 
2.11.2022. Kuvassa Raahen seurakunnan ystävyys-
seurakuntatyön vastuuryhmän puheenjohtaja Mari-Kaarina 
Hiltunen. 


