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Anna Makeev, Viro

Hyvät ystävät!
Terveisiä keväisestä Sauen kaupungista!
Jeesus elää! Hän pelastaa ja varjelee, Hän antaa rauhan!
Sitä totuutta ei kukaaan ota pois meiltä. “Älä pelkää” - 365
kertaa sanotaan Raamatussa. Valvo. Ole valmis auttamaan.
Jeesuksen liitto on ikuinen.

Talven ja
koronasairauksien keskellä on meillä ollut iloisia
hetkiä. Esimerkiksi perheessänne on kiitollisuus, että
saimme ennen sotaa käydä aviomieheni
kotimaaseuduilla- Mordvamaalla Venäjällä, mieheni
vanhempien ja sukulaisten luona.
Täytin siellä 35 vuotta.

Joulun aikana tutustuin Inkeri kirkon Saranskin Mordvamaan pääkaupungisa sijaitsevaan
seurakuntaan ja kirkkoherraan Aleksei Aljoškiniin ja nuorten tiimiin Jekaterina Vilgelmi
johdolla. Oli erikoinen ja ihmeellinen joulun aika sukukansojen keskella. Toin Virosta
joululahjoja seurakunnan puolesta lapsille: sukkia; nuorille: piparkakkutaikinan ja koristeita.
Pappi ja nuoret sanoivat minulle:” Anna, olet meille joululahja.” Heillä viime vuonna
kesäkuussa oli oronan takia edesmennyt seurakunnan kanttori, muusikko Ludmila, jonka
kanssa olen opiskellut Keltossa kanttorien kurssilla. Jouluaattona ja
aamujumalanpalveluksissa ei ollut säestäjää. Seurakunnan iloksi minä olin paikalla.
Venäjänkielistä jumalanpalvelusta en ole säestänyt vuosiin, mutta onneksi runko
luterilaisissa seurakunnissa eri maassa on melkein sama.
19.12.2022 Mustamäen kirkossa Tallinnassa Lähetyskuoron musikaali

Samalla olemme seurakuntana kiitollisia, että pitkästä aikaa Sauen seurakunnassa toimivat
taas perhejumalanpalvelukset. Tämä on mahdollista uuden rippikoululaisten perheen ja
ystävien tuen vuoksi. Perheiden lapset osallistui laulamalla, lukemalla päivän tekstit ja
soittamalla pianoa. 17.04.2022 juhlajumalanpalveluksessa esiintyy seurakunnan lauluryhmä
ja minun ja rippikoululaisen Piretin duo.

Minä olen Viron Sosiaaliministeriön ehdottomana päässyt venäjän kieltä puhuvana
vapaaehtoiseksi Ukrainan pakolaisten sielunhoitotyöhön Tallinnan alueella.Työmuoto on uusi
ja haastava minulle ja yleensä Viron seurakunnille. Antakoon Jumala voima ja viisautta.

Rukousaiheena on myös Lääne-Harjun rovastikunnan lastenleiri EELK Talu
leirikeskuksessa. Että löytyisi rahavarat.. Olen mukana musiikin osalta.

Marraskuussa 2021 osallistuin GLS etäkonferenssiin seurakuntalaisten kanssa. Luennot
olivat rohkaisevia..

24.02.2022 pastorini, hengellinen
esimerkkini, Juha Väliaho täytti 75.v.
Kiitos Herralle hänestä!

Älä pelkää! Jeesus on ylösnoussut!

Seurakunta tilit: Seurakuntatyö EE657700771003723503 LHV (pankki nimitys)
Sauen kirkkohanke EE057700771003723516 LHV
Osoitemme: EELK Saue Pauluse kogudus Kütise, 4 Saue linn 76505 Harjumaa, Estonia
Anna Makeevi kotiosoite: Kütise, 7-9 Saue linn 76505 Harjumaa, Estonia

Voit tukea työtäni rukouksin ja kätten töin. Myös taloudellinen tuki on tärkeää. Kiitos.
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n tilinumero, jonne
tuen voi maksaa, on FI26 4747 0010 1553 49 ja viestiksi Anna Makeev.
Merkitse viestiin myös oma kotiseurakuntasi.

