YSTÄVÄKIRJE 1-2.2022

Palatkaa Herran, Jumalanne luo, sillä hän on anteeksiantavainen ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen
hyvyytensä on suuri. Joel 2:13

Hyvät nimikkoseurakunnat, ystävät ja työn tukijat!
Viime kirjeestä onkin kulunut aikaa yli puoli vuotta. Syksyllä kävin Kokkolassa ja Lohtajalla sekä Lapualla.
Kiitokset vieraanvaraisuudesta. Viime vuoden joulun aika meni nopeasti. Jouluaatosta vuoden loppuun
pidin 12 jumalanpalvelusta, josta nyt on selvitty. Tänään maaliskuun 2. päivänä alkoi paaston aika kirkossa.
On toimintakertomusten aika
Tammikuun aikana tein kolmen seurakunnan toimintakertomukset ja tilinpäätökset ja esitin ne edelleen
seurakuntavaltuustoille.
Viron itsenäisyyspäivä 24.2.2022
Pidimme Piirsalun seurakunnassa ja Kullamaalla
itsenäisyyspäivän rukoushetken. Piirsalussa se oli
kirkossa, jossa minun lisäksi puhui
apulaiskunnanjohtaja ja Kullamaalla kunnanjohtaja.
Molemmissa paikoissa laskimme seppeleet ja
kynttilät yhdessä kunnan, vapaaehtoisen
maanpuolustus (Kaitseliit) ja naisten
kodinturvajoukkojen kanssa.
On korona-aika
Onneksi olemme saaneet pitää kirkot auki sekä pitää
jumalanpalvelukset. Mitään ylimääräistä ei voi nyt
pitää. Kuoro on ollut tauolla, mutta alkaa toiminnan
uudelleen huhtikuussa ja alkaa harjoittelemaan
pääsiäisen lauluja sekä kesän rovastikunnallisen
laulujuhlan lauluja.
On ilon aika
Kullamaalla saimme 1. adventtina kirkkoon uuden
käytävämaton, jonka piispa Tiit Salumäe siunasi
käyttöön. Matto on 39 metriä pitkä ja 1,5 metriä
leveä ja painaa 250 kg. Sen ansiosta jouluna oli kirkossa paljon sellaisiakin ihmisiä, joita en ollut aiemmin
siellä nähnyt. Eli käytävämatto teki lähetystyötä. Kutsui ihmisiä kirkkoon kuulemaan evankeliumia.

Mihklissä kesäkuun toisena sunnuntaina juhlimme entisen lääninrovastin Gustav Maarannan 110vuotissyntymäpäivää yhdessä hautausmaajuhlien kanssa. Loppuvuodesta alkaa pappilan kattoremontti,
jota remontoimme vain osan, koska koko katon remontti maksaisi n. 70 000 € ja siihen ei ole varaa,
korjaamme vain suurimmat aukot. Samoin teemme Piirsalussa.
Toivon, että rukoilet viron lähetystyön puolesta. Kenttä ei ole helppo, mutta tähän voisi ottaa Jaak 4:15:
Näin teidän tulisi sanoa ”Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä.”

Rukousaiheita
-

koronatilanne huolestuttaa
paranemista koronaan sairastuneille, varjelusta altistuneille ja jaksamista tautirajoitusten kanssa
sekä epidemian pikaista loppumista
terveyttä ja viisautta tehtävien hoitamiseen
Ukrainan sota
kevään tilaisuudet

Taivaan Isän Armohoitoon
Kari - Viron lähettinne
Voit tukea työtäni rukouksin ja kätten töin. Myös taloudellinen tuki on tärkeää. Evankelinen lähetysyhdistys
– ELY ry:n tilinumero, jonne tuen voi maksaa, on FI28 5114 0220 0343 69 ja viestiksi Kari Tynkkynen.
Merkitse viestiin myös oma kotiseurakuntasi, kiitos.

Kuvat Katre Kuller

