
Saimme Aiven kanssa siunata aika
monen luonamme pysähtyneen.
Muuan mies luki venäjänkielisen
rukouksen meidän puolestamme.
     Villasukkia on paljon helpompi
pitää tarjolla kuin evankeliumia.
Tutun kylväjävertausen kertonut
Jeesus oli hyvin perillä kuulijoiden
erilaisista reaktioista. Voisitko
rukoilla minulle ja meille yhä
syvempää ystävyyttä Jeesuksen
kanssa sekä rohkeutta ja valmiutta
kylvää ilosanomaa Jeesuksesta!
     Viime viikkoihin on mahtunut
monenlaisia kohtaamisia myös
täällä kotona. Eilen rupattelimme
olympialaisten päätösseremonian
jälkeen pari tuntia teepöydässä
seinän takana asuvan
eläkeläispariskunnan kanssa
juhlistaen Leijonien mitalia. Ei tullut
otattua kuvaa ennen kuin vasta
vieraiden lähdettyä. Olen saanut
heiltä monenlaista käytännön
naapuriapua, mm. vaihdoimme
kuvassa näkyvään kattovalaisimeen
uudet pesät ja halogeenien tilalla
on nyt led-lamput. 
     Runeberginpäivän etätupareihin
osallistui ihanan kirjava
ystäväjoukko. Harmillista, että
palautteen perusteella kaikki
halukkaat eivät syystä tai toisesta
päässeet mukaan. Tässä teille
maistiaisiksi virolaisen leipomon
valmistamaa runebergintorttua.

"Minun ystäväni on kuin villasukka..."
Viikko sitten oli ystävänpäivä.
Käväisin edellisellä viikolla
Suomessa ja sain mukaani monta
kassillista uusia villasukkia ja
lapasia. Sydämellinen kiitos
Hyvinkään, Luumäen ja
Lappeenrannan ahkerille neulojille!
Erityiskiitos aikuisten sukista ja
lapasista, niille löytyi kiitolliset
omistajat heti ystävänpäivänä, kun
olimme taas Lasnamäen
seurakunnan vapaaehtoisten
kanssa naapuritalon soppakeittiön
edustalla jakamassa
ystävänpäivälahjoja Jumalalta. 
     Ystävänpäivää edeltävässä
messussa siunasimme sekä kaikki
neuleet, niiden tekijät että tulevat
omistajat. Jos vaan jaksatte neuloa
jatkossakin kokoja 38-50, niin
Lasnamäeltä löytyy niille käyttäjiä!
Lasten sukkia on vielä runsaasti
varastossa, kuulostelemme niillekin
sopivia kohteita. 
    Jumalan ja ystävien lämpöisten
terveisten välittäminen oli iloinen
tehtävä. Ihmisten reaktiot
vaihtelivat. Osa kulki pysähtymättä
ohi. Joku huikkasi, ettei ole rahaa.
Toinen taas ei ollut kyllin köyhä.
Ihmeteltiin, että jaoimme hienoja
käsitöitä ilmaiseksi. Kyseltiin
tekijöistä. Joku valitsi sopiva sukat
itselleen, toinen jollekin
läheiselleen. Lapaset pääsivät heti
kohmeisten käsien suojaksi. 
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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

Voit tukea työtäni

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

Kiitos- ja rukousaiheita

     Viime viikolla toteutui pitkään
suunniteltu työaluevierailu Viroon.
Lähetysjohtaja Daniel Nummela, v.s.
apulaislähetysjohtaja Mikko Tiira
sekä aluekoordinaattori Markus
Aitamäki kävivät tutustumassa Viron
kirkkoon ja Lasnamäen työhön.
Heille kaikille tämä oli ensimmäinen
työmatka Viroon. Aika hienoa, että
uuden lähetysjohtajan ensimmäinen
työaluevierailu kohdistui juuri tänne. 
     Ohjelmassa oli ensin tiistaina
yhteysilta Lasnamäellä ja sitten ke-to
tutustumiskäyntejä ja neuvotteluja
Pyhän Hengen seurakunnassa,
lääninrovastin ja arkkipiispan luona
sekä lähetyskeskuksessa ja parissa
seurakunnassa. Viereinen kuva on
uudesta Sakun kirkosta. 
     Iloitsen näistä uusista johtajista ja
heidän tavastaan paneutua asioihin.
Täkäläisiä yhteistyökumppaneita
rohkaisee tieto, että Kansanlähetys
on sitoutunut jatkamaan Lasnamäen
työn tukemista. Se on mahdollista
teidän lähettäjien avulla. Itsekään en
ole vielä haaveillut kotimaahan
paluusta, paitsi että pian tulisi alkaa
suunnitella parin kuukauden
välikausijaksoa, jolloin voin vierailla
lähettävissä seurakunnissani.
     Parin viikon päässä häämöttää
viikon talviloma, jota aion viettää
talvisissa maisemissa mökillä. Kuten
alussa mainitsin, käväisin Suomessa
tämän kuun alussa perunkirjoitus-
ym. asioissa. Mökkimaisema oli
satumainen! Eipä taida lumivaippa
huveta ennen lomaa, pikemminkin
kasvaa. Täällä Viron puolella on
parin viime viikon sateet tulleet
vetenä ja sulattaneet hanget aika
tehokkaasti. Tänään sataa taas lunta.
  Voimia lumitöihin!
  Iloa kylvämiseen!
  Siunausta kasvamiseen!

Pomot kylässä

* Olen kiitollinen mukavista
naapureista ja että saan yhdessä
teidän kanssanne siunata kaikkia
tämän taloyhtiön asukkaita. Yksi mies
vaikuttaa olevan vastarannankiiski
kaikissa taloyhtiön yhteisissä asioissa.
Mitä jos alkaisimme yhdessä siunata
erityisesti häntä! Sovitaan nimeksi
vaikka "Taisto". Jumala tuntee nimeltä
ja tietää, mistä vastarinta nousee.
 
* Loomepühapäevad. Maaliskuun
alussa on tarkoitus kokeilla
mosaiikkia. 
 
* Saimme hoidettua perunkirjoituksen
ja myytyä äidin asunnon. Oli kiva
viettää pari päivää siskon kanssa.
 
* Seurakuntalaisemme Virve on
kärsinyt jalkakivuista ja
unettomuudesta eikä ole päässyt kodin
ulkopuolelle moneen viikkoon.
 
* 24.2. on Viron itsenäisyyspäivä.
Rukoillaan koronatilanteen
helpottumista ja rauhaa itärajalle.
 
* Intoa ja rohkeutta pitää ilosanomaa
esillä, avointa mieltä kohdata ihmisiä.

Ruska

lempipaikallaan

Pyhän Hengen kirkolla on satojen
vuosien historia.

Markus                    Daniel    Mikko
Tilasin takkapuita :-)

Talven ensimmäinen (ja toistaiseksi
ainoa) hiihtolenkki mökin
maisemissa.

Saunalle ja kaivolle pääsy vaati
lihasvoimia...

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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