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Yhden keväisen aamupäivän ajan etäkonttorini riippui Tõdvan rukoushuoneen edustalla vanhojen vaahteroiden välissä!
Veljesseurakunnan rukoushuone Sakun kunnan Tõdvan kylässä on rakennettu vuonna 1888.

Rukous kannattaa!
Kansanlähetyksen tämän vuoden
tunnus on "Rukous kannattaa". Tuota
kannattamista ja kannattelemista olen
kokenut monella tavoin. Olen
kiitollinen esirukouksista teille
lähettäjille sekä itselleen Jeesukselle,
jonka jäähyväisrukouksen sanoja
luimme viime sunnuntain teksteistä:
"En rukoile vain heidän puolestaan
vaan kaikkien niidenkin puolesta, jotka
heidän ansiostaan luottavat minuun.
Rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä –
että he olisivat meissä niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa. Silloin
maailma uskoo, että sinä lähetit minut."
Jh 17:20-21

Kirkkotunneilla jälleennäkemisen
ilo oli suuri! Olimme kyllä päässeet
mukaan Katikodun joulujuhlaan,
mutta Vääna-Vitissä edellisestä
tapaamisesta kasvokkain oli jo puoli
vuotta. Ruskakin pääsi tekemään
tuttavuutta kehitysvammaisten
ystävieni kanssa.

Äitiyspakkauksia

Luumäen seurakunnasta tarjottiin
Viroon äitiyspakkauksia, jollaisia he
olivat jo vuosia vieneet Venäjälle,
mutta koronan vuoksi niitä ei oltu
enää voitu toimittaa.
Viime keskiviikkona pääsimme
Otin yhteyttä Lasnamäen
Tiina-papin kanssa pitkästä aikaa
sosiaalitoimeen, jossa oltiin kovin
pitämään kehitysvammaisten
kiinnostuneita näistä pakkauksista,
kirkkotunteja ihan paikan päälle.
jotka sisällöltään vastaavat melko
Aamupäivällä osallistuin kuitenkin
lailla suomalaista äitiyspakkausta.
ensin verkossa lähettien
Vaatteet ovat käytettyjä, tutit ym.
vertaistapaamiseen. Ehtiäkseni sen
tarvikkeet uusia. Kävin viime
jälkeen ajoissa kirkkotunnille
viikonloppuna mökillä ja toin valmiit
Katikodun työkeskuksen pihaan
kassit tullessani. Lisäsimme niihin
siirryin jo aamulla lähemmäs Kohilaa. vielä lastenraamatun, kuvakirjan
Tõdvan rukoushuoneen pihalla
sekä pienen villaisen tilkkupeitteen,
perustin etätoimiston riippukeinuun
joita oli sopivasti varastossa.
kahden suuren vaahteran väliin. Nuo
Tiistain jumalanpalveluksessa
vanhat puut lienevät nähneet
sitten saattelimme rukouksin
vieressään olevan rukoushuoneen
matkaan nuo kahdeksan kassia,
rakentamisen 143 vuotta sitten ja
jotka lastensuojelun johtaja kävi
kuulleet vuosien saatossa seuraväen
tänään hakemassa sosiaalitoimen
veisuuta ja rukouksia. Herrnhutilainen sähköautolla. He jakavat niitä
veljesseurakuntaliike on ainoa Virossa vähävaraisille vauvaperheille.
laajemmin vaikuttanut herätysliike.
Sinäkin voit yhtyä rukoukseen niiden
Suomessa se tunnetaan lähinnä Päivän kahdeksan perheen puolesta, joille
Tunnussanan julkaisemisesta.
nuo lahjat aikanaan päätyvät.
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Viime viikon tiistaina Lasnamäen
seurakunta kokoontui Laagnan
yhteisöpuutarhassa. Olarin ystävien
nikkaroima viljelylava on käytössämme
jo kolmatta kesää. Lisäsimme siihen
tuoretta multaa ja kylvimme lahjaksi
saatuja siemeniä sekä Virven varastosta
yhden perunan ja pari sipulia.
Raparperi on nyt lähtenyt terhakkaasti
kasvuun ja ruohosipulia pääsimme jo
maistelemaan. Punoin uuden pajutuen
tuoksuherneitä silmällä pitäen. Olin
yllättynyt, kun tänään piipahtaessani
näin retiisien ja salaatiin jo nousseen
esiin mullan alta! Osa taimista on vielä
esikasvatuksessa ikkunalaudallani.
Ensi tiistaina meillä on tarkoitus
perustaa oma viljelmä myös Paen
yhteisöpuutarhaan, joka on ihan
seurakuntakotimme naapurissa.
Pääpuutarhuri Anton tarjouitui
rakentamaan meille kalanmuotoisen
kasvulavan! Hän on myös useaan
kertaan kysellyt, emmekö haluaisi
järjestää puutarhalla jotain säännöllistä
toimintaa.

Seikkailuja maalla ja merellä,
korvessa ja keskikaupungilla

Kuva: Liisa Rossi

Olemme harrastaneet Ruskan ja
Liisa-ystävän kanssa koronaretkeilyä
milloin minnekin. Keväällä on ollut
ihanaa samoilla luonnon helmassa.
Vappuretkellä juhlimme pienen
korpijärven rannalla Ruska-koiran 4v
synttäreitä siman ja voileipäkakkujen
kera. Äitienpäivänä osallistuimme
Eurooppa-päivän suunnistukseen
Tallinnan keskustassa. Puolet rasteista
kiersimme bongaamassa jo lauantaiiltana ja loput sunnuntaina
jumalanpalveluksen jälkeen.
Koronarajoituksia on alettu purkaa ja
niinpä saimme syödä lounasta
Raatihuoneentorin terrassilla kuin
turistit ikään!
Kuten mainitsin, olin viikonloppuna
Lappeenrannassa mökillä. Nautin
keväästä ja saunasta. Erityisesti
ilahdutti huomata, että Ruskassa on
laivakoira-ainesta! Se ei olisi malttanut
astua pois kajakin kyydistä, kun kävin
kokeilemassa melomista mökkijärvellä.
Otin nyt ilmatäytteisen kajakkini
mukaan Tallinnaan ja kävimmekin jo
maanantai-iltana testaamassa sitä
tuossa PIrita-joen suulla. Sateisen
päivän päätteeksi ilma näet kirkastui
juuri auringonlaskun ajaksi. Saimme
houkuteltua Liisankin mukaan ex
tempore -iltaseikkailulle, josta nuo
kaksi alinta kuvaa kertovat. Tallinnan
keskusta oli satumaisesti piiloutunut
paksuun sumupilveen, joka lopulta
pimeyden laskeuduttua valloitti koko
maiseman.

Kiitos kaikista esirukouksista
sekä taloudellisesta tuesta!
Saamme kaikki opetella
riippumaan Jumalan varassa.
Se ei tarkoita puristamista omin
voimin, rystyset valkoisena,
vaan lepoa, rentoutumista ja
luottamista, että Jumalan nyörit
ja tukipuut kestävät.
Siunattua kesän alkua sinulle!
Rukous kannattaa!
Satakielen ja mustarastaan
säestyksellä kohti uusia
seikkailuja

Voit tukea työtäni

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen Kansanläh.
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti
Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

