Rakkaat ystävät, esirukoilijat ja tukijat,
On ilo saada tuoda teille terveisiä täältä Viron lähetyskentältä Äksin ja Kursin seurakunnista. Iloitsemme siitä, että saamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä täällä teidän lähetysystävien tuella.
Sekä Äksin että Kursin seurakunnissa haasteita riittää ja työtä on paljon. On hieno asia, että Lähetysyhdistys Rauhan Sana on tukemassa pitkäjänteistä työtä Virossa, koska uskomme, että se on
avain siihen, että seurakunnat voisivat pikkuhiljaa ruveta kasvamaan.
Edellisessä kirjeessämme kirjoitimme, että uutena asiana Äksin ja Kursin seurakuntien toiminnassa
suunnittelimme Raamattuviikonlopun järjestämistä lokakuun lopulla yhdessä Etelä-Suomen Rauhan Sanan kanssa. On ilo kertoa, että viikonloppu onnistui hyvin ja aika paljon ihmisiä oli tullut Jumalan Sanan julistusta kuuntelemaan. Kursin 200 vuotta vanha pappila tarjosi kotoisat puitteet tällaisen tapahtuman järjestämiseen ja saimme kuunnella uskoa rakentavaa ja Kristusta kirkastavaa
julistusta. Haluamme kiittää kaikkia ystäviä, jotka olivat mukana tätä viikonloppua toteuttamassa.
Jos Herra suo, niin ensi kuussa (13.-14. huhtikuuta) olisi tarkoitus järjestää samantapainen Raamattuviikonloppu Äksin pappilassa. Aihe liittyy kristinuskon keskeisimpään asiaan eli Jeesuksen
ylösnousemukseen ja rukoilemme, että ihmiset löytäisivät tiensä Jumalan Sanan kuuloon tuona
Palmusunnuntaiviikonloppuna.
Rukousaihe: Raamattuviikonloppu Äksin pappilassa huhtikuussa.
Meidän perheemme elämässä tämä kulunut talvi on ollut hyvin raskasta aikaa siitä syystä, että
olemme kaikki tavalla tai toisella olleet pidempään sairaana. Esimerkiksi Esalla todettiin joulukuun
alussa keuhkokuume ja sen hoitamiseksi tarvittiin kaksi antibioottikuuria. Myös toiset perheenjäsenet ovat jokainen vuoronperään sairastaneet talven aikana. Välillä tuntui jo siltä, että mahtaako
terveys enää ollenkaan palautua. Nyt kuitenkin saamme kiittää Jumalaa siitä, että sairaudet ovat
väistyneet ja kaikkien meidän terveytemme on palannut. Kiitosaihe on sekin, että Esa pystyi hoitamaan kaikki adventin- ja joulunajan jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat molemmissa seurakunnissa keuhkokuumeesta huolimatta. Adventinaika tarjosi taas kerran monia mahdollisuuksia
evankeliumin sanoman kertomiseen sellaisille ihmisille, jotka eivät muuten tule Jumalan Sanan
kuuloon. Erityisesti iloitsimme siitä, että molempien seurakuntien alueella kuntien työntekijät kutsuivat pappia puhumaan ensimmäisen adventtisunnuntain tapahtumissa yhteensä neljässä eri paikassa. Myös jouluaattona oli kirkossa paljon ihmisiä molemmissa seurakunnissa. Toinen iso ilonaihe on ollut mahdollisuus järjestää lapsille ja nuorille perhejumalanpalveluksia Äksin ja Kursin seurakunnissa ”Operaatio Joulunlapsi” -projektin merkeissä. Projektia järjestää kansainvälinen organisaatio Samaritan’s Purse ja seurakunnat täällä Virossa saivat vastaanottaa Englannissa valmistettuja lahjapaketteja. Äksin kirkkoon tuli noin 100 lasta ja nuorta ja Kursiin noin 50 toisen joulupäivän
perhejumalanpalveluksiin. Saimme antaa näille lapsille ja nuorille lahjapaketin ja kertoa parhaasta
lahjasta – Jeesuksesta Kristuksesta. Oli suuri ilo, että lasten lisäksi paikalla oli myös paljon vanhempia mukana.
Rukousaihe: Kiitämme Jumalaa niistä mahdollisuuksista evankeliumin julistamiseen, joita adventin- ja joulunaika tarjosi. Rukoillaan, että kylvetty sana voisi kantaa hedelmää.

Kirjoitimme viime kirjeessämme Äksin pappilasta, joka on pitkään ollut vuokralla. Viime kirjeen kirjoittamisen jälkeen Äksin seurakunnan ja edellisen vuokralaisen (Äksi Puhkemaja OÜ) väliset sopimukset on purettu ja pappila on tällä hetkellä täysin seurakunnan hallinnassa. Äksin seurakunnalle
tämä tilanne merkitsee sekä uusia mahdollisuuksia että uusia haasteita. Suurin haaste liittyy seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen, koska seurakunta ei enää saa pappilasta vuokratuloja. Tästä
syystä seurakunnan budjetissa on muutaman tuhannen euron vaje tänä vuonna. Uutena mahdollisuutena on toisaalta se, että seurakunta saa nyt käyttää pappilaa vapaasti. Tämä on siinä mielessä
tervetullut asia, että Äksin seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on viimeisten parin vuoden aikana ollut myös talvisaikaan hieman nousussa ja nyt on pappilassa iso Sali, jossa
voimme kokoontua. Suurin ongelma on lämmitysjärjestelmän puuttuminen. Talossa on vesikiertoinen keskuslämmitys ja sitä on lämmitetty puilla, mutta sen avulla lämmittäminen merkitsi sitä,
että myös yöllä piti koko ajan pitää tulta alla, ja esimerkiksi Äksin Motellilla oli kolme ihmistä palkattuna pelkästään öistä lämmitystä varten (todennäköisesti myös tämä oli yksi syy Motellin toiminnan loppumiseen). Talossa on myös yksi isompi varaava takka, jota seurakunnan vapaaehtoiset
ovat lämmittäneet sitä varten, että olemme torstai-iltaisin voineet kokoontua Raamattupiiriin
lämpimässä huoneessa. Sunnuntaisin olemme kokoontuneet ruokasalissa, joka on isompi ja jossa
on myös joskus aikaisemmin ollut iso varaava takka, joka on valitettavasti purettu. Tuohon ruokasaliin olisi hyvä yrittää uudestaan rakentaa varaava takka, jolloin siinä voisi kokoontua myös kovemmilla pakkasilla. Talossa on lisäksi iso keittiö, kellarissa sauna ja pieni uima-allas, toisessa kerroksessa 13 makuuhuonetta ja lisäksi vielä ulkona takapihalla pieni vierastalo, jossa on neljä sänkyä, sauna ja pieni keittiö. Toisin sanoen mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan olisi kyllä, jos
vain lämmitys ja taloudellinen puoli saataisiin toimimaan. Onneksi talo on kohtuullisen hyvässä
kunnossa ja mitään isompia remontteja ei todennäköisesti heti tarvitse tehdä. Äksin seurakunta on
myös keskustellut siitä, että pappilan voisi vuokrata uudestaan jollekin ulkopuoliselle, joka voisi
siinä pitää esimerkiksi majataloa tai ruokapalvelua. Tärkeää olisi se, että mahdollinen vuokralainen
olisi myönteinen seurakunnan toimintaa kohtaan ja että myös seurakunnalla säilyisi mahdollisuus
pappilan käyttämiseen omaa toimintaa varten. Olemme talven aikana paljon ajatelleet näitä asioita, mutta nyt olemme löytäneet rauhan sen suhteen, että Jumalalla varmasti on suunnitelma myös
Äksin pappilan tulevaisuutta ajatellen ja saamme luottaa Hänen johdatukseensa myös tässä asiassa.
Rukousaihe: Äksin pappilan tulevaisuus ja Äksin seurakunnan taloudellinen tilanne.
Toivotamme kaikille kirjeen saajille siunattua lopputalvea ja pian alkavaa kevättä!
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.
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 ja
Eliisabet)

Perhejumalanpalvelus Kursin pappilassa 26.12.2018.

Perhejumalanpalvelus Äksin kirkossa 26.12.2018.

