
     Kiitollisuuden sunnuntain iltana
kirjoittelen sinulle tuoreita terveisiä
tänään päättyneeltä aktioviikolta!
Pahoittelen jo etukäteen, että
tekstiin saattaa jäädä virheitä, kun
aikaa kirjoittamiseen ja oikolukuun
on jäljellä vain 1,5 tuntia... Kuvien
valitseminen vei aikansa, tarjonta
oli runsas ja pää on vielä pyörällä
toimeliaasta viikosta. Aktiolaisten
lähdettyä istuimme Rossin Liisan
kanssa pari tuntia kahvilassa vähän
kokoamassa ajatuksia. Liisa-
kollega on ollut verraton apu ja
tuki sekä valmisteluissa että viikon
aikana. Alkuviikon hän myös asui
minun luonani ja pääsi mukaan
odottamattomiinkin rutiineihin...
     Viime kirjeessä esittelemäni
Taimi sairastui yllättäen ennen
aktioviikkoa ja on ollut reilun viikon
kotona petipotilaana. Olin hänen
apunaan viime viikonloppuna. Mitä
muutakaan olisin voinut
lähimmäisen sunnuntaina tehdä ;-)
Koko aktioviikon ajan piipahdimme
Taimin luona aamuin illoin. Taimi
olisi kovin halunnut osallistua
aktioon ja oli lupautunut pitämään
yhden aamuhartaudenkin, mutta
päätyikin rukouspäivystäjäksi ja
rohkaisijaksi. Aamulla hän saatteli
meidät siunaten päivään, illalla
lauloin iltavirren ja Taimi jaksoi
vielä pitää iltarukouksen.

Tuoreet terveiset aktioviikolta!
    Rukoillaan yhdessä, että Taimin
kunto paranisi, jalat alkaisivat taas
kantaa ja että osaisimme auttaa
kodin järjestelyissä niin, että hän
tulisi siellä toimeen.
     Kuinka moni teistä mahtoi olla
mukana tällä viikolla iltapäivän
rukousketjuissamme? Yllä oleva
kuva on ensimmäisestä ketjusta
maanantaina. Perjantaina saimme
iloiseksi yllätykseksemme
suomalaisvahvistusta ihan paikan
päälle – hyvä haminalaiset!!
     Myös muutamia paikallisia oli
joinakin päivinä mukana ketjussa.
Torstaina Tondiraban tunneliin tuli
paikalle kaksi nuorta naista, jotka
tekivät Tallinnan yliopistossa
tutkimusta julkisista tapahtumista
ja tulivat hyvin avoimin ja uteliain
mielin meitä haastattelemaan ja
kuvaamaan. Olivat bonganneet
tapahtumamme netistä.
Rukousketjukokoontumiset oli
kirjattu myös poliisin tietoon
"mielenosoituksina" – olivathan
nekin omalla tavallaan mielen
osoittamista. Rukoushetken kaava
oli hyvin yksinkertainen: yksi
isänmaallinen rukouslaulu, Isä
meidän -rukous viroksi ja venäjäksi
sekä laulu "Hevenu shalom
alechem" viroksi, venäjäksi ja
hepreaksi.

Kuva: Riku Pesonen

Sain tänään Liisalta urakan päätteeksi mitalin!

Hyvät apulaiset Liisa ja Katrin
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208 

      Ristiheijastimiin ja seurakunnan
uusiin rantalippuihin oli painettu
viikon otsikko "Sinun puolestasi".
Torstaina osallistuimme World
Cleanup Day -talkoisiin keräämällä
muuan "kriikunaviidakosta" (vanhan
koulun ja hedelmätarhan rauniot
Lasnamäen kerrostalojen vieressä)
yli 3000 litraa roskia. Muutama
paikallinenkin tuli mukaan talkoisiin.
Toisten sotkujen siivoaminen ei ollut
aina helppoa, mutta vielä
suuremman työn on Jeesus tehnyt
meidän puolestamme!
     Tiistaina saimme pitää Raamattu-
aiheisen lasten lukupiirin Raadikun
vuokratalojen kerhohuoneella. Yksi
poika tuli sieltä äitinsä kanssa
lauantaina kulttuuritalon
tilaisuuksiin.    
     Kolme viidesluokkalaista tuli
seurakuntakodille perjantain peli-
iltaan. Aktiolaisten kokemuksen
mukaan juuri lapset olivat kaikkein
avoimimpia juttelemaan. 
     Jumalan tiedossa on, kuinka
pitkä sytytyslanka on pommissa,
jonka Lasnamäelle kylvimme –
Andrein eilen palautekeskustelussa
käyttämä vertauskuva!

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
FI14 5043 1920 0034 52 
Etelä-Saimaan 
Ev.lut. Kansanlähetys 
FI24 5620 0940 0400 65 
Kymenlaakson 
Ev.lut. Kansanlähetys 
FI59 5750 0140 1569 03  
Uudenmaan 
Ev.lut. Kansanlähetys 
FI48 8000 1501 4822 03 
Varsinais-Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys 
FI39 4309 1520 0011 71

Klo 23.53 - aika lopettaa... 
T. väsynyt, mutta onnellinen
ja kiitollinen lähettiläs Kirsti

Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

- Koko alkuviikon saimme nauttia
poutaisesta ja enimmäkseen
aurinkoisesta säästä, vaikka ennuste
oli sateinen koko viikoksi!
- Ryttylästä oli ma-to mukana reipas
nuori valokuvaaja Riku Pesonen
kokoamassa kuvamateriaalia. Oma
haastatteluni oli keskiviikkona
paastopäivän päätteeksi, oli ollut
vatsaongelmaa iltapäivällä, mutta
kiitos Herralle ohimenevää. En ollut
ihan vahvimmillani tuona päivänä...
- Kiitos jokaisesta aktiolaisesta ja
kohtaamisesta – mahdollisuudesta
olla Suuressa Mukana.
- Kiitos esirukoilijoista siellä ja täällä!

Sinu eest

     Aktiolaiset olivat suureksi avuksi
ja rohkaisuksi pienelle Lasnamäen
seurakunnalle! Venäjältä oli mukana
11 aikuista ja 2 lasta, kauempaa
Virosta kolme eläkeläistä ja
Suomesta kolme nuorta. Yhdessä
jaoimme viikon aikana 3000
ristinmuotoista heijastinta, 1000
esitettä, jossa oli viikon ohjelman
lisäksi tietoa seurakunnan syksystä.
     Tiistain yhteysillassa oli kodikas
tunnelma, kun kuopuksemme
leikkivät isänsä kanssa lattialla ja
Olga oli löytänyt nojatuolin vierestä
lankakorin. Kielivaikeuksista
huolimatta koimme olevamme
samaa perhettä. Jotenkin se
konkretisoitui erityisesti tänään
emeritusarkkipiispan Andres
Põderin toimittamassa messussa
ilman tulkkia ja sen jälkeen
yhteisessä sisaruspiirissä. 
     Seurakuntakotimme Pae
palvekoda oli tiimin kotipesä koko
viikon. Palautteesta ymmärsin, että
kodikas kirkkotilamme ja ilmapiiri
puhutteli myös Venäjältä tulleita.

Kiitos

Instagram: vilkaisu_viroon     www.markuse.ee  (mediasivulta löytyy Vilkaisu Viroon -kirjearkisto!)
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