Joulutervehdys lähetystyön tukijoille!
Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen johtokunnan puolesta lausumme suuret kiitokset
teille kaikille, jotka olette tukeneet Jumalan valtakunnan työtä omastanne antamalla ja
esirukouksin.
Lähestymme Kristikunnan suurta juhlaa, Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Vanhan virsikirjan
virressä 119 veisaamme: Jos ei se Laps’ olis’ maailmaan tullut, Niin olisimme kaikk’ kadotetut
olleet, Ja ijankaikkisest’ kuolleet. Olkoon sinull’ siis Herra Kristus. Kiitos, kunnia ja ylistys, Joka et
meidän sitä suonut.
Me tämän kirjeen lukijat olemme saaneet kuulla Jeesuksesta ja pelastuksesta
synneistämme, niin kuin virren säkeessä laulamme. Kallein aarteemme on Jumalan Sana ja se,
että sitä oikein opetetaan ja julistetaan. Saamme osallistua työhön, jonka kautta Sana leviää
niille ihmisille, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. Ihmisten sielut ovat liian
arvokkaita hukkumaan iankaikkisesti. Mayn perheen lähetyskirjeistä olemme lukeneet miten
Afrikassa ihmiset ottavat Sanan ilolla vastaan. Koti-Suomessa pelkona on sydänten
paatuminen. Saamme kantaa rukouksin sekä lähetyskentillä ilolla Sanaan tarttuvat
lähimmäisemme kuin oman maamme tilanteen. Rukoilemme, ettemme tulisi hitaiksi ja
laiskoiksi pelastuksemme suhteen, jos niin käy niin emme myöskään koe tarpeelliseksi antaa
lähetystyölle varoja. Siksi on tärkeää kasvaa uskossa ja elää lähellä Herraa Jeesusta.
James Mayn oheisessa kirjeessä tulee hienosti esille Jumalan sanan uudeksi tekevä voima.
Tiina Mayn marraskuun kirjeestä saimme lukea mm. lähetyskeskuksen tontin hankinnan
nykytilannetta. Tonttia haetaan tällä hetkellä aktiivisesti, Mayt käyvät tutustumassa tarjolla
oleviin tontteihin ja arvioivat niiden sopivuutta lähetyskeskuksen käyttöön. Pyydetään
yhdessä johdatusta lähetyskeskushankkeelle, ja juuri nyt erityisesti tontin valintaan.
Näitä paperikirjeitä on aiottu ensi vuonna lähettää neljä, sähköpostikirjeitä on esim. 2014
tullut yhdeksän. Paperikirjeiden lähettäminen tietysti maksaa. Jos haluatte keventää
postituskustannuksia ja teillä on sähköposti käytössä, niin voitte liittyä kannatusrenkaan
(sähkö)postituslistalle ja saatte kaikki Mayn perheen kirjeet suoraan sähköpostiinne. Samalla
voitte ilmoittaa poistumisenne kirjepostituslistalta. Molemmat asiat hoituvat ottamalla
yhteyttä Mayn kannatusrenkaan yhteyshenkilöön, Tuomo Simojokeen, Sandelsinkatu 8 B 32,
00260 Helsinki, puh. 050 566 3411 tai tuomo.simojoki @ rukoilevaisuus.com.
Samat lähetyskirjeet ja muuta tietoa voi lukea myös www.LutheransinAfrica.com ja
www.rukoilevaisuus.com sivuilta. Herännäislehdestä voi myös lukea lähetysasiaa
Sähköpostikirjeiden myötä on kuitenkin hyvä muistaa, ettei kirje jäisi vain vastaanottajan
luettavaksi. Pyytäkää koko perhe koneen viereen ja jakakaa kirjettä nuoremmille ja
iäkkäämmille perhekunnassa.
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