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Kuusankosken kaunis kirkko lumihunnussa

Valkeata joulua
Olin toivonut, että kun nyt
pitkästä aikaa saan viettää koko
talven Suomessa, joulu ja talvi
olisivat kunnollisia lumineen ja
pakkasineen. Tässä vaiheessa
näyttää siltä, että rukouksiini on
vastattu, kun täällä
kotikulmillani KaakkoisSuomessa on ollut lumi maassa
jo marraskuusta lähtien. Talviset
ilmat tosin saivat minut jo
kertaalleen vilustumaankin yritän jatkossa muistella entistä
tarkemmin, miten täällä
pohjoisessa pysyttiinkään
lämpimänä. Toisaalta viltin alla
on ollut mukava nauttia
maaseudun rauhasta, kerrata
mennyttä vuotta ja hiljaksiin
valmistautua vastaanottamaan
joulun lasta, ensimmäistä kertaa
vuosiin lapsuuden kodissa.

Kaiken maailman tietäjien kerhossa
Maskussa.

Kaiken maailman
tietäjät

Syksyyn Suomessa on mahtunut
monenlaista menoa. On ollut ilo
kiertää seurakuntia ja tavata
teitä kaikkia. Aivan erityisesti
innostun silloin, kun minut
kutsutaan puhumaan
lähetystyöstä lapsille ja nuorille monilla lähetyskipinä syttyy jo
nuorena, ja olen mielelläni
auttamassa sen sytyttämisessä!
Maskun seurakunnassa
järjestettiin Kaiken maailman
tietäjien kerho, jossa sain kertoa
alakoululaisille miten itämään
tietäjät olivat luultavasti kotoisin
Persiasta nykyisen Iranin
alueelta, kuinka heitä pidetään
lähetystyön uranuurtajina
vietyään uutiset syntyneestä
Messiaasta kotimaahansa, ja
kuinka nykyisin niitä samoja
uutisia voidaan viedä perille
satelliitin ja internetin avulla.
Lopuksi seurasimme yhdessä
tietäjien kanssa tähteä, joka
pysähtyi pienen tallin luona.
Tallista löytyi Maria sekä
pikkuinen Jeesus-lapsi, ja
yhdessä enkelien kanssa saimme
laulaa kiitosta ja kunniaa
Jumalalle joulun ihmeestä.

Pantean
joulutervehdys
"Kun näen kauniisti valaistuja
joulukuusia televisioohjelmissanne, toivon
sydämeni pohjasta, että vielä
eräänää päivänä saamme
vapauden kokosydämisesti ja
ylpeydellä juhlia joulua,
rakkaan Vapahtajamme
syntymäjuhlaa myös täällä
Iranissa.
Tänä vuonna juhlin joulua
kuitenkin hiljaisesti katsoen
ohjelmianne, lukemalla
viestejänne, ja yhtymällä
rukouksiinne. Hyvää joulua
teille, rakkaat ystävät SAT-7
PARS -kanavalla, ja kaikille
sisarille ja veljille Kristuksessa
ympäri koko maailman!"

Kuva:
Philippe
Gueissaz
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Rukousaiheita
Rukoillaan, että sanoma
jouluna syntyvästä
Vapahtajasta saisi levitä SAT-7:
n ohjelmien kautta.
Rukoillaan SAT-7:n
henkilöstöpäällikön Olgan ja
hänen perheensä puolesta,
kun he surevat perheen
äkillisesti menehtynyttä isää.
Rukoillaan levollista
joululomaa ja terveyttä.
Ilokseni sain olla mukana Kansanlähetyksen vastuunkantajaretriitissä esilaulajana.

Kotimaanjakson ohjelmaa

Seurakuntavierailujen lisäksi
olen syksyn aikana
ehtinyt viettää aikaa
Kansanlähetysopiston
nuorten kanssa ja elvyttää
rakasta lauluharrastusta mm.
Kansanlähetyksen
Vastuunkantajaretriitin
esilauluyhtyeessä. Toivon, että
ensi vuosi tuo mukanaan uusia
yllätyksiä, mutta ainakin
seuraavat tilaisuudet on jo
sovittu. Lisätietoja saat
paikallisseurakuntien
ilmoittelusta. Ota sopivat
päivämäärät talteen ja tule
juttelemaan kun tavataan!

6.1. Jaala, jumalanpalvelus ja
lähetysjuhla ja Kuusankoski,
loppiaisen lähetysjuhla
16.1. Lavia, messu ja tulojuhla
23.1. Länsi-Pori,
jumalanpalvelus ja
lähetystilaisuus
25.1. Kouvola, Suurenmaan
lähetyspiiri
30.1. Joroinen, jumalanpalvelus
ja lähetystilaisuus
13.2. Sulkava, Sääminki ja
Kerimäki
20.2. Anjalankoski,
jumalanpalvelus ja
lähetystilaisuus
12.3. Kuusankoski, Riparisafari
19.3. Kouvola, Naisten
aamukahvit
20.3. Masku, Jumalanpalvelus
ja lähetystilaisuus

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta 2022!

Lämmin kiitos siitä, että olet tänä
vuonna kulkenut kanssani
viemässä ilosanomaa maailman
Vapahtajasta. Kiitos jokaisesta
rukouksesta, eurosta,
kohtaamisesta, kortista, viestistä,
puhelusta ja villasukasta. Ne kaikki
yhdessä ja erikseen ovat
mahdollistaneet sen, että olen
voinut osaltani olla auttamassa
evankeliumin valon leviämista
Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaan ja
Keski-Aasiaan.
Jumala joulusi runsaasti
siunatkoon!

Kiitosaiheita
Kiitos joulun lapsesta, joka
syntyi sinua, minua ja meitä
kaikkia varten.
Kiitetään siitä, että SAT-7:n
tiiminvetäjäni Nikoletta sai
marraskuussa terveen
tyttövauvan.
Kiitos lähettäjistä, ystävistä,
tukijoista ja kirjeen lukijoista,
kiitos kutojista ja kiitos
rohkaisijoista. Kiitos sinusta!

Lähettävät tahot

Anjalankosken, Jaalan,
Joroisten, Keski-Porin,
Kuusankosken, Lauritsalan,
Lavian, Länsi-Porin, Maskun ja
Sulkavan seurakunnat sekä
Etelä-Saimaan, Etelä-Savon,
Kymenlaakson, Satakunnan ja
Varsinais-Suomen
Kansanlähetyspiirit

Tukisitko työtäni?
Etelä-Saimaan KL:
FI24 5620 0940 0400 65,
Etelä-Savon KL:
FI38 5271 0420 0493 23,
Kymenlaakson KL:
FI59 5750 0140 1569 03,
Satakunnan KL:
FI10 5700 0220 0055 91.
Varsinais-Suomen KL:
FI39 4309 1520 0011 71,
Suomen. Ev.lut.
Kansanlähetys:
FI14 5043 1920 0034 52
Kaikissa viitenumero 24057.

Postiosoite
Kaiken maailman tietäjien kerhossa seurasimme
tähteä Jeesuksen seimelle.

Sauvamäentie 1
46960 Muhniemi
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