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Työn käynnistelyä 

 
Kevät tekee vähitellen tuloaan Rakvereen. On ollut jo päiviä, jolloin ulkona tuoksuu kevät, lintujen konsertti 
täyttää ilman ja vesi litisee kenkien alla. Tänään talvi palasi muistuttelemaan olemassaolostaan, mutta au-
rinko jo kovasti lämmitti asuntoa etelään päin olevista ikkunoista sisään paistaessaan. Kevät tarkoittaa myös 
sitä, että niin uskomattomalta kuin se tuntuukaan, kielikouluvaihe on nyt ohi ja on tullut aika aloitella varsi-
naisia töitä. Helmikuun lopulla pidimme palaveria Tauno-kirkkoherran kanssa ja piirsimme suuntaviivoja 
tulevalle työnkuvalleni.  
 
Suunnitelmissa on media-, pienryhmä- ja opetustyötä sekä isompien tapahtumien järjestelemissä mukana 
oloa. Seurakunnalla on joskus ollut oma lehti, jota alan nyt luomaan uudesti. Toivomme, että seurakunta-
laisten mukana lehti voisi levitä myös mm. niiden perheenjäsenten luettavaksi, joille Jeesus ei vielä ole 
tuttu, herättää kiinnostusta ja tehdä kristinuskoa tutuksi. Lisäksi mediatyöhön kuuluu seurakunnan Face-
bookin ja uuden Instagram-tilin valjastaminen työhön. Jos kiinnostaa seurata, mitä tämä käytännössä tar-
koittaa, voit etsiä Facebookista sivun EELK Rakvere Kolmainu kogudus ja Instagramista tilin rakvere_kol-
mainu – nähtävästi olemme nyt toinen Viron ev.lut. kirkon seurakunta, jolla on oma Instagram-tili. 
 
Pienryhmätyön aloitan pääsiäisen jälkeen yhden ryhmän kanssa, toivoen ja rukoillen, että sinne löytäisivät 
ne, jotka kaipaavat toisten kristittyjen kanssa asioiden jakamista, Raamatun tutkimista ja yhdessä rukoile-
mista. Ja ehkä jollekin sellaiseen hetkeen tuleminen voi olla helpompaakin kuin kirkon kynnyksen ylittämi-
nen. Opetustyö käynnistyy isommassa mittakaavassa syksyllä, kun kokeilemme pitää opetussarjan kristin-
uskon keskeisistä ja kiinnostavista asioista. Nämä työmuodot tulevat luultavasti muodostamaan perustyöni 
rungon. Lisäksi on sitten vielä erilaisia tapahtumia, joilla yritetään tuoda seurakuntaa ja uskoa myös kirkon 
seinien ulkopuolelle, kaupunkilaisten näkyville. Ensimmäinen on luvassa jo pitkänäperjantaina, kun kau-
pungin kristilliset seurakunnat järjestävät yhdessä ristikulkueen. Lähdemme liikkeelle kaupungin keskusau-

kiolta, kuljemme kirkosta kirkkoon ja pysähdymme niissä aina hetkeksi 
Jeesuksen kärsimystien äärelle. 

 

 

Kalenteripoimintoja 

 
Kevättalvi on ollut myös monenlaisten kokousten ja kokoontumisten ai-
kaa. Ehkä luettelo niistä kertoo omalta osaltaan lähetin arjesta. Seura-
kunnan kulttuuritoimikunnan kanssa suunnittelimme kolminaisuuden-
päivän viikonloppuun sijoittuvaa seurakunnan 320-vuotisjuhlaa, johon 
saamme vieraita ystävyysseurakunnastamme Lapualta. Muiden Sleyn  
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Viron-lähettien kanssa kokoonnuimme kahdeksi päiväksi Tarttoon pitämään lähettienkokousta, johon 
saimme mukaamme myös lähetysjohtajamme Ville Auvisen ja lähetyskissa Piafin (kuva edellisellä sivulla). 
Seurakunnan lähetystoimikunnan kanssa kävimme läpi paitsi minun työnkuvaani myös sitä, millaista ohjel-
maa järjestämme kesäkuisten kaupunkipäivien ja kirkkojen yön yhteyteen.  
 
Muiden seurakuntien kanssa suunnittelimme ristikulkuetta, piirsimme 
sen reitin kartalle, pohdimme käytännön toteutusta ja keinoja jättää 
osallistujille mieleen pitkänperjantain todellista sanomaa. Rovasti-
kunnallisen työtiimin kanssa pohdimme heinäkuista rippileiriä ja elo-
kuista pientä pyhiinvaellusta täällä Virumaalla. Eilinen päivä kului Tal-
linnassa lähettienpäivässä, jossa oli mukana Viron luterilaisen kirkon 
yhteydessä toimivia lähettejä sekä paikallisia Lähetyskeskuksen ja 
konsistorin työntekijöitä. Kuvassa näet sen joukon, joka tällä kertaa 
oli päässyt paikalle – lähetysjohtaja Leevi Reinaru suoraan Tansa-
niasta Kirkkojen Maailmanneuvoston lähetyskonferenssista. Huo-
menna on edessä jälleen Narvan reissu Kirkkopäivien suunnittelupa-
laveriin. 
 
Koska työ on usein itsenäistä ja sitä myöten myös melko yksinäistä, ovat nämä erilaiset toisten kanssa 
yhteen tulemisen hetket merkittäviä mahdollisuuksia kohtaamiseen. Seurakunnan aktiivien kanssa parem-
min tutuksi tullakseni olen myös monena tiistai-iltana käynyt seurakuntakoulussa (kuva alla). Eikä ole paha 
lisä sekään, että samalla on päässyt lukemaan Paavalin kirjeitä ja keskustelemaan niiden opetuksesta. 
 
 
Itsenäisyyden juhlaa 
 
Helmikuun 24. päivä minulla oli tavallisesta lauantaiaamusta poiketen herätyskello varhain soimassa, sillä 
oli ehdittävä linnoitukselle ennen auringonnousua. Mäelle nousevien portaiden juurella liityin muista suun-
nista tulevien joukkoon yhtenä jonona etenemään vanhojen kivimuurien sisälle. Kun noin puoli kahdeksalta 
auringon ensimmäiset pilkahdukset näkyivät taivaanrannassa, alkoi kaikua kansallislaulu ”Mu isamaa, mu 
õnn ja rõom” ja Viron lippu nousi korkeimman tornin huipulla olevaan salkoon. Syy tähän aamuiseen juhlal-
lisuuteen tuskin jäi Suomessakaan huomaamatta, vietettiin nimittäin Viron itsenäistymisen 100-vuotisjuh-
laa. Itsenäisyyspäivän aikaan koko maa tuntui olevan lipun värien mukaisesti sini-musta-valkoinen, maito-
purkkeja ja leipäpaketteja myöten. Koska itsenäisyys välillä vuosikymmeniksi menetettiin Neuvostoliiton 
vallan alle, osataan täällä nyt todellakin juhlia ja arvostaa itsenäisyyttä. 
 
Aamuisen lipunnostoseremonian lisäksi pääsin osallistumaan juhlintaan myös jumalalanpalveluksessa, 
jossa mm. luettiin ääneen tuo sata vuotta aiemmin julki annettu itsenäisyysjulistus. Iltapäivällä kaupunki 
tarjosi ilmaiskonsertin naapurissani olevan päiväkodin salissa. Siellä saimme kuulla kauniita runoja ja eri-

koisia soittimia. Vanha puusuksi toimi rumpuna 
ja puiseen auranvarteen isketyt erikokoiset nau-
lat soivat viulunjousen alla. Ilta huipentui suo-
malaisittain tuttuun tapaan: televisio auki ja pre-
sidentin vastaanottoa seuraamaan. Samalla oli 
hauska tehdä huomioita eroista ja yhtäläisyyk-
sistä Suomen Linnan juhliin. Suurin juhlahumu 
on laantunut, mutta juhlallisuuksia on luvassa 
vielä pitkin vuotta, ja Eesti100-teema toistuu 
monissa tapahtumissa.  
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Kuule, Sinä uskollinen Jumala 
 
Työn aloitukseen liittyy paljon kysymyksiä. Välillä pää 
on aivan pyörällä siitä, mitä nyt olisi tehtävä, mistä 
aloitettava, kuinka työaika jaettava jne. Yhdeksi tär-
keäksi vastaukseksi viime viikkoina on tullut varmuus 
siitä, että kannattaa aloittaa rukouksesta. Tämä työ 
on Jumalan työtä, siksi Hänellä on myös parhaat vas-
taukset kaikkiin kysymyksiin. Siksi olen halunnut nyt 
jälleen opetella uskollisuutta rukouksessa ja rauhoi-
tetun ajan ottamista Herrani kanssa olemiseen. Hen-
gellinen työ on aina sodankäyntiä. Vihollinen on 
vahva ja yrittää kaikkensa, että työ epäonnistuisi ja työntekijä lannistui. Onneksi meidän Työnantajamme 
on vielä vahvempi, ja Hänen joukoissaan olemme jo Voittajan puolella. Kun meiltä puuttuu viisautta, voimaa 
ja taisteluvarustusta, saamme pyytää niitä ja saamme luottaa siihen, että Jumalamme toimii. Hän vastaa 
rukouksiin, Hän tekee pieniä ja suuria ihmeitä silmiemme edessä. Kiitos myös sinulle, joka rukoilet minun, 
työni ja seurakuntamme puolesta. Se on tärkeää ja ilman sitä tukea ei työni täällä olisi mahdollista.  
 
”Arka sanokoon: "Olen urhea soturi." – – Herra, johdata sotureitasi!” (Joel 4:10,11) 
 
 
Pyyntö 
 
Vielä pieni pyyntö. Tätä työtä ei voida tehdä ilman rukouksia mutta ei myöskään ilman rahaa. Myös Sleylle 
tämä aika on taloudellisesti haastavaa, ja siksi kysynkin, voisitko olla mahdollistamassa työtäni myös rahal-
lisesti. Jumalan valtakunta on merkillinen luopumiseen kutsuva valtakunta, jossa Herramme pyytää meitä 
nimensä tähden olemaan valmiita luopumaan jostain omastamme – ja lupaa lopulta maksaa sen myös 
moninkertaisesti takaisin. Kiitos, jos voit auttaa! Jumala lahjasi siunatkoon. 

 

 
Siunattua paastonaikaa ja aivan pian myös ylösnousemusjuhlan suurta iloa! 
 

Liisa 
Sähköposti: liisa.rossi@sley.fi 

Internet: http://www.taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi-virossa 

Instagram: liisa_vironmaassa 

 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Viisautta ja voimia työn aloitukseen 

 Pääsiäisen ajan tapahtumat ja ilosanoman leviäminen monille 

 Pienpiirin aloitus, että ihmisiä löytäisi paikalle 

 Kolminaisuuden seurakunta, sen työ ja työntekijät 

 Kiitos kaikista, joiden kanssa saa tehdä työtä yhdessä 

 Kiitos lähettäjistä ja kaikesta tuesta 
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Jos haluat apua säännölliseen rukoukseen lähetystyön puolesta, voit tilata Sleyn rukouskalenterin maksutta 

Liisa Räsäseltä, liisa.rasanen@sley.fi, puh. 09 251 39 223 
  

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Jiska Gröhnille, Sley, PL 184, 00181 Helsinki, 

jiska.grohn@sley.fi tai puh. 045 630 9425 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Liisa Rossin työtä, voit laittaa haluamasi summan  

Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.   
• henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lä-

hetyskannatuksena. Viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai 

anna.poukka@sley.fi  

• tai kirjoittamalla viestikenttään Liisa Rossin rengas + oma kotiseurakuntasi 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos 

tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 
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