Rakkaat ystävät, esirukoilijat ja tukijat,
Oikein rakkaita terveisiä teille kaikille täältä Virosta. Syksy on alkanut ja on aika taas jakaa teidän
kanssanne rukousaiheita ja kertoa siitä, mitä Äksin ja Kursin seurakunnissa ja meidän omassa perheessä on viimeisten kuukausien aikana tapahtunut.
Viimeisessä kirjeessämme (viime vuoden lopulla) kerroimme, että meille syntyi Jael-tyttö 15.11.2020.
Jael kastettiin hiljaisen viikon lauantaina 3.4.2021 Äksin kirkossa. Koronarajoitusten takia paikalla olivat meidän perheemme lisäksi ainoastaan ne Jaelin kummit, jotka asuvat täällä Virossa. Silti tämä oli
juhlallinen tilaisuus, kun saimme tuoda pienen Jaelin Jumalan eteen kasteessa. Saamme rukoilla Jaelille Jumalan varjelusta ja että hän saisi kasvaa Jeesuksen tuntemisessa.
Iloinen asia tämän vuoden aikana on ollut se, että molemmissa (Äksin ja Kursin) seurakunnissa on ollut vuoden aikana rippikoulu. Äksin seurakunnan rippikouluun osallistui viisi nuorta. Yksi näistä nuorista on meidän Rebekamme, joka konfirmoitiin Äksin kirkossa toukokuussa yhdessä näiden muiden
nuorien kanssa. Suurin osa rippikoulutunneista jouduttiin koronarajoitusten takia pitämään netissä.
Onneksi toukokuussa suurin osa rajoituksista oli jo purettu ja konfirmaatiojumalanpalvelus saatiin pitää normaaliin tapaan seurakunnan läsnä ollessa. Olemme iloinneet näistä nuorista, jotka ovat halunneet tulla rippikouluun ja konfirmoitaviksi. Rukousaiheena jättäisimme teille ystäville sen, että
nämä nuoret voisivat edelleen kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja että heistä voisi kasvaa myös aktiivisia seurakunnan jäseniä. Usein nuorilla tahtoo seurakunta unohtua, kun elämässä tulee niin monenlaista tekemistä. Rukoillaan, että nämä nuoret kasvaisivat myös seurakunnan yhteyteen. Kursin
seurakunnassa oli myös keväällä rippikoulu, johon osallistui kaksi aikuista. Molemmat asuvat kirkon
lähellä, toinen aivan kirkon vieressä ja toinen joen toisella puolella. Toukokuussa oli konfirmaatio,
jonka yhteydessä myös kastettiin yksi näistä rippikoululaisista. Kesällä konfirmoitiin vielä yksi nuori
Kursin kirkossa. Hänen perheensä asuu Saksassa ja hän oli siellä käynyt rippikoulun, mutta koska
perhe on kotoisin Kursin seurakunnan alueelta niin he halusivat konfirmaation kotikirkossa. Saamme
myös näille uusille seurakunnan jäsenille rukoilla Jumalan siunausta ja johdatusta.
Äksin pappilaan liittyvät asiat ovat myös tämän vuoden aikana vaatineet paljon huomiota. Olemme
iloinneet kovasti siitä, että seurakunnalla on nyt hyvät ja lämpimät kokoontumistilat myös kylmänä
vuodenaikana. Elokuussa tuli Kolpista ja Pietarsaaresta ystäviä Äksin pappilaan sisäremonttia tekemään. Muutaman päivän aikana kunnostettiin seurakunnan kanslia, pappilan kirkkosaliin laitettiin
alttaritaulu paikoilleen ja entinen leikkihuone remontoitiin ja sisustettiin makuuhuoneeksi. Keittiössäkin aloitettiin remonttia ja pappilasta saatiin myös vietyä kaatopaikalle ja kierrätyskeskukseen paljon sinne monen vuosikymmenen aikana kertynyttä roinaa. Jos Herra suo, niin ystävät sieltä Suomesta ovat tulossa taas uudestaan lokakuun viimeisellä viikolla jatkamaan pappilan remonttia. Tulevia
töitä varten on laadittu remonttisuunnitelma ja saamme yhdessä rukoilla Jumalan johdatusta ja siunausta tätä projektia varten. Olemme erittäin kiitollisia ja iloisia tästä avusta pappilan remonttien
kanssa. Pappilan siistiminen ja remontointi luo hyvät edellytykset pappilan monipuolista käyttöä varten. Kirjeen ohessa on muutama kuva niistä asioista, joita tällä kerralla remontoitiin.
Syyskuussa aloitimme jälleen torstai-iltaisin Raamattupiirin Äksin pappilassa. Viime vuonna kokoontumisia oli vähemmän koronan takia. Mutta nyt kun saa vapaasti kokoontua, niin on hyvä myös vii-

kon keskellä kokoontua Jumalan Sanan äärelle. Jos Herra suo, niin lokakuun puolivälissä (16.10.) on
tarkoitus järjestää Raamattupäivä Äksin pappilassa yhdessä Etelä-Suomen Rauhan Sanan kanssa. Aiheena on ”Kristityn ilo vapaudesta”. Saamme rukoilla Jumalan johdatusta myös tämän viikonlopun
järjestämiseen.
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 16.9.2020 alkaen koko Suomen alueella lukuun
ottamatta Ahvenanmaata. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 5.6.2020. 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)

