
     Palasin Viroon kesälomalta ja
elokuun Suomen työkierroksilta
parahiksi juhlimaan Viron uudelleen
itsenäistymisen vuosipäivää. Viime
viikolla tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä,
kun Viro julistautui uudelleen
itsenäiseksi. Tuolloin ratkaiseva
dokumentti allekirjoitettiin ennen
puoltayötä ja siksi myös Tallinnan
laulukentällä järjestetty yölaulujuhla
huipentui iltamyöhään. Kuuntelimme
konserttia Liliann Keskisen kanssa
autoradiosta paluumatkalla
Haapsalusta. Olimme osallistuneet
siellä lippuseremoniaan ja mission
lähetysiltaan, jossa Liliann kertoi
kuulumisia työstään Inkerin kirkossa
sekä ersänkielisen
raamatunkäännöksen parissa.
     Yölaulujuhla huipentui virolaisille
erityisen rakkaisiin lauluihin, joista yksi
on Tõnis Mäen säveltämä ja esittämä
rukous: Looja, hoia Maarjamaad.
Tõnis Mägi keskeytti valtaisat aplodit
kehottamalla Viron kansaa tekemään
parannus ja kuulemaan Jumalan
ääntä! Kuvatekstistä voit lukea tuon
rohkean puolen minuutin puheen, joka
todennäköisesti ei sisältynyt hienosti
rakennetun illan käsikirjoitukseen.
Kotiin päästyäni kelasin konsertin
päätyttyä tuon kohdan vielä uudelleen
televisioruudulle. Sanoma oli
profeetallinen ja koskettava. Jumala
kutsuu Viron kansaa ja meitä kaikkia
takaisin yhteyteensä. 
     

Tehkää parannus!
Laulaja Tõnis Mägi 20.8. yölaulujuhlassa: "Jumala sanoo nyt selvästi: Kuunnelkaa, minun kansani! Minä varoitan teitä, 

tulkaa järkiinne! Silloin varjelen ja suojelen tätä pientä kansaa, tätä Viron kansaa. Tehkää parannus!"

     Pohdin parannuksen tekemisen
prosessia hiljattain marjametsässä
Ruska-koiran kanssa. Annoin
Ruskan olla vapaana, nuuskia
varvikkoja ja keksiä muuta omaa
puuhaa. Se pysytteli aika mukavasti
lähistöllä. Kun välillä huomasin sen
kadonneen näköpiiristä, vihelsin.
IIoitsin, kun se pian ilmoittautui taas
läsnäolevaksi. 
     Voisiko kutsua parannukseen
verrata tuollaiseen vihellykseen?
Kuulenko ja reagoinko siihen itse?
Entä millä tavoin voisin olla
viheltelemässä Jumalan kutsua
niille, jotka ympärilläni ovat
ajautuneet kauemmas Luojastaan?
    Kolme vuosikymmentä sitten
järjestettiin Virossa ensimmäinen
missio, jossa Kalevi Lehtinen oli
pääpuhujana. Viron yli pyyhkivät
silloin toisenlaiset aallot kuin nyt.
Uudenlainen vapaus ajoi kirkotkin
täyteen. Rippikouluun tultiin
joukottain. Ennen missiota
koulutettiin Kansan Raamattuseuran
kouluttajien kanssa kymmeniä
vapaaehtoisia kutsumaan ihmisiä ja
johtamaan pienryhmiä. Tuo aalto 
on sittemmin vetäytynyt. Kirkkojen
sijaan täyttyivät kauppakeskukset.
Korona-aallot sulkivat välillä sekä
kirkot että kauppakeskukset. Jospa
tämä itsestäänselvyyksiä haastava
aika toimisi myös Viron kansalle
Jumalan kutsuhuutona. 

30 sinimustavalkoista lippua pöristeli
 20.8. Haapsalun linnanaukiolla pidettyyn
lippuseremoniaan moottoripyöräkyydillä.

Osallistuin lauantaina Missio Läänemaan
pääjuhlaan Haapsalun piispanlinnan pihalla. 

Perjantain lähetysillassa oli tavattavissa
lähetyskurssitoverini Liliann Keskinen.
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

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

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

     Edellisessä kirjeessä oli kuva kalan
muotoisesta viljelylaatikostamme Paen
yhteisöpuutarhalla. Vertailun vuoksi
laitan samaan kulmaan eilen ottamani
kuvan. Maissit ja malabarinpinaatti
rehottavat oikein kunnolla! Laagnan
puutarhan perunasato jäi tällä kertaa
vaatimattomaksi, joku eläin oli kai
käynyt syömässä mukulat. Huomasin
käytäviä jo alkukesästä. 
     Makuuhuoneen ikkunalla
soihtuköynnös ja enkelinsiipi tervehtivät
iloisesti kukkien kera! Katrin-ystävä oli
talonvahtina lomani ajan. Olen nyt
herkutellut oman pihan porkkanoilla.
Pari lomalle mukaan ottamaani kukka-
amppelia vein viimeisenä iltana Ruskan
kanssa mökkinaapuriin, sillä kotimatka
kesti tällä kertaa yli viikon, sisältäen
viisi välilaskua – yövyimme Ruskan
kanssa matkalla viidessä eri kodissa!
     Osallistuin ensin Ryttylässä lähettien
jatkokoulutukseen sekä heti perään
lähettipäiville, joille kokoontuu sekä
nykyisiä että entisiä lähettejä. Vieressä
yhteiskuva. Sunnuntaina ajelin
lähetystilaisuuksiin Aurassa ja Turussa.
Maanantaina vietin vapaapäivää
Liliannin kanssa. Teimme mm. viiden
minuutin pikaristeilyn Aurajoen lossilla
ja yövyimme Keskisten vapaa-
ajanasunnolla Uudessakaupungissa.
Kalannin pihaseurat pidettiin tiistaina
sateen vuoksi seurakuntakodilla. Ennen
keskiyötä laskeuduimme Helsinkiin. 
     Keskiviikkona lähdimme  vielä
Lasnamäen Kaido-papin kanssa
tutustumiskierrokselle suomalaisten
ystävyys- ja tukiseurakuntien luokse.
Lahdessa tapasimme Joutjärven
seurakuntaväen lisäksi myös Markus
Aitamäen, joka on nykyisin
Kansanlähetyksen Viron ja Venäjän
työn aluekoordinaattori. Torstaina
saimme sydämellisen vastaanoton
Vesilahdella, jossa olin itsekin
ensimmäistä kertaa. Vesilahden
kirkosta ja kivisakastista henki
seurakunnan kauas keskiajalle ulottuva
historia. Jännää, että kuntaan on nyt
suunnitteilla ensimmäiset kerrostalot
(ikioma pikku Lasnamäki)! Ennen laivan
lähtöä piipahdimme vielä Olarissakin.
Olemme kiitollisia ystävien tuesta,
yhteydestä ja esirukouksista!
     Ilolla muistelen myös heinäkuun
kesälomaa: hellettä, riippukeinua,
äänikirjoja, kajakkia, marjoja sekä
yhteisiä hetkiä ja retkiä ystävien kanssa.
     Siunausta, voimia ja iloa Sinulle
syksyn haasteisiin, varjelusta ja
valonsäteitä pimeneviin iltoihin!
Nautitaan syksyn väreistä ja sadosta!

Muistutan vielä näistä Ryttylän
lähetystapahtumista syyskuun

alussa. Molempiin voi osallistua
myös striimin kautta, löydät

tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumislomakkeen sivulta

kansanlahetys.fi.
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Poimin
Sinulle

kukkasen
Aurajoen
varrelta!
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