Rakkaat ystävät, esirukoilijat ja tukijat,
Viikon päästä on jouluaatto ja saamme juhlia Jeesuksen syntymäjuhlaa. Haluamme lähettää teille
tämän kirjeen vielä ennen joulua ja kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa teille jokaiselle runsasta
Taivaan Isän siunausta ja johdatusta uudelle vuodelle. Olemme kiitollisia teistä aivan jokaisesta ja
iloitsemme siitä, että on ystäviä, jotka rukoilevat meidän ja täällä tehtävän työn puolesta.
Tämä kulunut syksy on ollut niin meidän kuin myös Äksin ja Kursin seurakuntien elämässä sisällöltään
hyvin rikas koronaviruspandemiasta huolimatta. Äksin seurakunnassa käynnistyi syksyn alussa lasten
ja nuorten musiikkitoiminta jota johtaa musiikinopettaja nimeltä Tõnu Sepp. Hänen sydäntänsä lähellä on erityisesti keskiaikainen hengellinen musiikki. Lapset aloittavat Tõnun kanssa nokkahuilusta
ja saavat vähitellen mahdollisuuden oppia muitakin soittimia (esimerkiksi viulu, kannel, urut ja monet muut soittimet). Musiikkiryhmät kokoontuvat sunnuntaisin jumalanpalvelusta ennen ja sen jälkeen. Tähän mennessä musiikkitoimintaan on osallistunut yhteensä 8 lasta kolmesta eri perheestä.
Viimeisen kuukauden ajan soittotunnit on annettu etäopetuksena koronavirustilanteesta johtuen.
Virossa kirkot ovat tähän mennessä saaneet jatkaa toimintaansa, mutta on suositeltu laulamisen rajoittamista ja koska soittotunteihin liittyy ilman liikkuminen sisätiloissa, niin on katsottu parhaaksi
toistaiseksi pitää tunnit etäopetuksena, kunnes tilanne taas paranee. Musiikkitoiminnan käynnistyminen on iso kiitosaihe, koska se on merkittävällä tavalla tukemassa Äksin seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä.
Äksin seurakunnan elämässä on suuri kiitosaihe myös se, että tänä vuonna on ollut yhteensä 14 kastetta ja 10 konfirmaatiota. Myös hautaamisia on ollut huomattavasti enemmän kuin monien aikaisempien vuosien aikana. Olemme iloinneet siitä, että nämä ihmiset ovat löytäneet tiensä seurakunnan yhteyteen. Rukousaiheena erityisesti kaikki kastetut ja konfirmoidut, että he myös tästä eteenpäin voisivat jatkaa samalla tiellä ja että he voisivat pysyä Jeesuksen Kristuksen ja seurakunnan yhteydessä.
Kursin seurakunnassa on syksyllä käynnistynyt rippikoulu, jossa on tällä hetkellä kaksi osallistujaa.
Molemmat ovat aikuisia, yksi heistä on noin 53-vuotias mies ja toinen noin 70-vuotias nainen. Molempien elämässä on selvästi nähtävissä, kuinka Jumala heitä vetää puoleensa ja tekee työtänsä heidän sydämessään. Konfirmaatio on tarkoitus pitää pääsiäisaamuna Kursin kirkossa. Rukousaiheena
jakaisin teidän kanssanne erityisesti sen, että tämä mies, joka käy rippikoulua, pääsisi eroon alkoholin orjuudesta. Hänellä tulee sellaisia parin viikon juomaputkia, joiden aikana häntä ei juuri näy eikä
esimerkiksi rippikoulutunteja voi pitää, koska hän on joko humalassa tai nukkuu. Sitten, kun rahat
ovat lopussa, niin hän taas ryhdistäytyy, tulee jumalanpalvelukseen, haravoi kirkon ja pappilan luona
ja myös rippikoulutunnit onnistuvat hyvin. Olen monta kertaa miettinyt, minkälaista hänenkin elämänsä voisi olla, jos hänellä ei olisi sitä alkoholiriippuvuutta. Tämä nainen, joka käy rippikoulua, on
aikaisemmin elämänsä aikana ollut paljonkin tekemisissä seurakuntien ja kristillisen sanoman kanssa
ja hän myös toimii eräänlaisena tukihenkilönä tälle miehelle. Rukoillaan molempien puolesta, että
Jumalan Sanaan syventyminen rippikoulun aikaa johdattaisi heidät syvemmälle Vapahtajan tuntemiseen.

Kursin seurakunnan elämässä kiitosaiheena on myös se, että Laevan kylässä on monia, jotka haluavat
kokoontua Jumalan Sanan ääreen kerran kuukaudessa Laevan kulttuuritalossa. Pidimme siellä marraskuussa tilaisuuden, johon osallistui yhteensä 12 ihmistä. Lauloimme virsiä, luimme Raamattua ja
puhuimme kirkkovuoden loppuun liittyvistä aiheista. Osallistujista noin puolet ovat jo aikaisemmin
olleet yhteydessä seurakuntaan. Erityisen iloinen olin siitä, että siellä oli monta sellaista ystävää, jotka eivät ole aikaisemmin juurikaan olleet tekemisissä seurakunnan kanssa. Tänään (17.12.) piti olla
taas kokoontuminen Laevassa, mutta se jouduttiin valitettavasti perumaan koronaviruksen takia. Sovimme, että jatkamme siellä kokoontumisia heti, kun tilanne paranee. Rukoillaan tämän toiminnan
puolesta, että se voisi jatkua ja että monet näihin tilaisuuksiin osallistujista voisivat rohkaistua tulemaan esimerkiksi rippikouluun ja sitä kautta kasteelle ja seurakunnan jäseniksi.
Ensi viikolla on joulu ja toivomme, että kirkot saisivat olla auki koronaviruspandemiasta huolimatta.
Äksin kirkko on iso ja uskomme, että jos kaikki kantavat maskia ja huolehtivat hygieniasta, niin isossa
kirkossa kokoontuminen on turvallista, koska voi pitää riittävän isoa välimatkaa toisiin. Jos Herra suo,
niin tavanomaisten jumalanpalveluksien lisäksi järjestetään Äksin kirkossa toisena joulupäivänä
26.12. perheiden joulujuhla. Olemme saaneet organisaatiolta nimeltään Eastern European Mission
lahjoituksena kahdenlaisia Raamattuja: lastenraamattu alle 10-vuotiaille ja nuortenraamattu vanhemmille lapsille. Lisäksi olemme saaneet lahjoituksena sukkia ja makeisia ja talkoovoimin on valmistunut noin 50 joulupakettia, joissa on tuo Raamattu sekä sukkia ja makeisia. Yhteensä 48 lasta ja
nuorta on jo ilmoittautunut tuohon tilaisuuteen ja todennäköisesti tulee vielä muutamia lisääkin.
Osa heistä on seurakuntalaisten omia lapsia, mutta on monia sellaisiakin, joiden perheillä ei ole yhteyttä seurakuntaan. Rukousaiheeksi jättäisimme sen, että tämän ja muiden joulujumalanpalveluksien kautta uudet ihmiset voisivat löytää tien Jeesuksen luokse ja seurakunnan yhteyteen.
Meidän perheemme elämässä on suurena ilonaiheena ollut Jael-tytön syntyminen 15.11. Olemme
iloisia kaikista lapsista, jotka Jumala on meille lahjoittanut. Pyydämme teidän ystävien esirukoustanne myös oman perheemme puolesta, että Jumala voisi johdattaa jokaista meidän perheemme jäsentä Hänen hyvän tahtonsa tiellä, varjella kaikesta pahasta ja antaa myös meille vanhemmille viisautta
ja ymmärrystä lasten kasvatustehtävässä.
Kiitämme teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotamme teille rauhallista ja siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta!
Tätä työtä voi edelleen tukea seuraavan pankkiyhteyden kautta.
Saaja: Lähetysyhdistys Rauhan Sana r.y.
Tilinumero: FI71 8000 1901 1693 19 DABAFIHH (Danske Bank)
Viitenumero: 68
Kyseistä kaksinumeroista viitenumeroa käyttämällä varat ohjautuvat nimenomaan Äksin ja Kursin
työhön.
LYRS:n rahankeräyslupa RA/2020/681 on voimassa 16.09.2020 alkaen koko Suomen alueella lukuun
ottamatta Ahvenanmaata. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 05.06.2020. Keräyksellä saadut varat
käytetään kristillisen lähetystyön tukemiseen kotimaassa ja ulkomaiden lähetyskohteissa.
Jeesus sanoo (Joh 9:4): Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut
lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.
Jumalan rauhan terveisin,
Esa ja Õnne Luukkala ja lapset (Joel, Rebeka, Leevi, Susanna, Saara, Johanna, Saamuel, Saloome,
Eliisabet, Jael)

