Hei, rakkaat ystävät! Ilo tervehtiä teitä, kuinka emme ole vielä tuttavia!!!!
Kuva1: Saue kaupungin päivillä
tarjoamassa marilaisten kansallis
ruoan, elokuu 2020

Olen Anna Makeev (os.Mishina), olen marilainen ja on syntynyt Venäjällä 11.01.1987.
Vanhimmat olit tavallista maallistumisen neuvostoliiton perhe taustalla. Vaikka äitini halusi
kastaa minua ortodoksikirkossa Magadani kaupungissa Kauko-idässä.15 vuotiaana tulin
opiskelemaan kansanmusiikkia Uralilta Marimaahan. Enoni oli työssä Mari tasavallan
pääkaupungissa Joškar-Ola ainoan luterilaisen seurakunnan sihteri, hän kutsui minua
marinkielisen jumalanpalvelukseen.
Joškar- Olan seurakunnan perustajat nykyään eläkkeellä
olevat SLS lähetystyöntekijöitä Anu ja Juha Väliaho
(Kuva2), ne ovat minun hengelliset opettajat ja työtoverit
Sauen seurakunnassa Virossa.17 vuotta olen ollut
uskossa ja jätkän oma palvelun seurakunnan työn hyväksi.
Viroon tulin opiskelemaan v.2012 kansantiedettä Tarttoon
Yliopiston jatko opiskelijana, väitöskirjani on kesken.
Hetkellä olen työssä seurakunnassa ja lastentarhassa
tukihenkilönä.

Seurakunnassa tehtäväni sihteeri hommat, mediatyö (FB ja Instagram sivut),

musiikkityö (laulamalla tai säästämällä),

lapsityö Keilan seurakunnassa musiikilla, lähetystyö Virossa ja Venäjällä.
Kuva: pyhäkoulun vuorokauden loppujuhla, toukokuu, 2020 Keila

Diakoniatyö harrastuksella sen takia, et seurakunnassamme on paljon vanhuksia, jotka
tarvitsevat apua oma yksinäisyyden takia.
Kuva: syntymäpäivä sankareiden yhteinen juhla, elokuu 2020

Tämään vuoden alussa 29.02.2020 olen mennyt naimisiin. Mieheni Evgenii on
mokšalainen. Hän on Jumalan lahja minulle. Olen iloinen, odottanut häntä pitkän. Yksi
uskovainen veljeni Suomesta on rukoillut minun puolesta 14 vuotta, että löytyisi minulle
hyvän uskovaisen miehen elämänkumppanina ja tukina. Hän onkin semmoinen. Kiitos
Jumalalle!!!
Toisetkin ystävät rukoilevat minun puolesta joka päivä, olen kiitollinen tästä.
Kuva: virolaisen kanteleensoittajan Kristi Mülingi
kanssa

Virolainen pappi Kaido Soom vihki meitä Sauen
kartanon salissa

Kuvat: seurakunnan kuorolaiset minun johtamalla, kevät 2017

kevät 2020

Seurakuntalaiset koronan takia, ei voinut
osallistua joulujumalapalveluksiin, Anun
kanssa Suomen Pisara ry tuella olemme
valmistaneet lahjakasseja jokaiselle
virallisesti seurakunnan jäsenille ja
vapaaehtoisille. Yksi vapaaehtoisista on
suomalainen Pirjo Liemola. Hän tosi paljon
auttanut meitä elokuusta alkaen. Hän pitää

kotoa Torman kirkkokylässä (Etelä-Viro)
raamattupiirin, osallistujalle (10 kunta) olemme
mieheni kanssa vienyt joulukuussa humanitarista
avustusta ja kirjallisuutta Sauen seurakunnan
puolesta. Pirjo auttanut myös varhaiskasvatuksen
työssä: lastenmusiikkikerhossa, mikä olemme
aloitaneet syyskuussa, ja marraskusta tämäkin työ
pysähtynyt tiety syystä.

Kuva: Srk pöytä Sauekaupungin nuoriso- ja lasten päivällä, 5.09.2020 Pirjo seisomaasa

Kuva: vanhanaikainen virolaisten joulukoriste.

Hyvää Joulua ja Siunattu Uutta Vuotta, veljet ja siskot Jeesuksessa Kristuksessa!

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon
Niille, jotka asuvat kuolemanvarjonmaassa, loistaa kirkkaus. Jes.9:2
 nna Makeev 30.12.2020, Saue, Viro
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