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Virossa juhlittiin viime vuonna varsin näyttävästi Suomen satavuotisjuhlia.
Nyt on Viron, Latvian ja Liettuan vuoro juhlia omia itsenäisyyden
satavuotismerkkipaalujaan! Yhdytään heidän iloonsa! Virossa pääjuhla on
jo alkavalla viikolla, sillä 24. helmikuuta tulee kuluneeksi sata vuotta Viron
valtion itsenäistymisestä. Kadunvarsien jouluvalojen tilalle on ripustettu
sini-musta-valkoisia lippuja ja julisteita. Luontokin on pukeutunut viime
viikkoina samoihin väreihin!

Rauhassa menen 
levolle ja nukahdan.

Sinä, Herra, sinä yksin
olet minun suojani,

minä saan elää 
turvassa.

                      
Psalmi 4:9 

Viro hoiti syyskaudella mallikkaasti
oman vuoronsa Euroopan Unionin
puheenjohtajamaana. Virolaisten
suuri ylpeydenaihe – 
e-kansalaisuuden ja sähköisen
asioinnin edelläkävijänä
oleminen – koki kolahduksen, kun
sähköisen henkilökortin
varmenteissa havaittiin
turvallisuusriski juuri ennen syksyn
kunnallisvaaleja. Säikähdyksestä
huolimatta asioimisen sujuva hoito
verkossa on tullut jäädäkseen.
 
Viinaralli on perinteisesti ollut
Tallinnaan matkaavien
suomalaisten vahva laji. Viron
alkoholiveron nousun myötä
virolaiset itse ovat aktivoituneet
mittavaan viinaralliin Latvian
puolelle. 
 
Marraskuussa tuli voimaan suuri
kuntauudistus: 213 kunnasta ja
kaupungista muodostettiin
vapaaehtoisesti tai pakkotoimin
liittäen 15 kaupunkia ja 64 kuntaa. 
 
Vuodenvaihteessa Viron talous oli
kasvussa, mutta samanaikaisesti
suhteellinen köyhyyskin lisääntyi.
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Eesti Vabariik 100 juhlavuoden tervehdys Lasnamäellä Pietarin maantien varressa.

Meille suomalaisille tutumpi merkkipaalu lienee Viron itsenäisyyden palauttamisen päivä
20.8.1991 ja sitä edeltänyt laulava vallankumous. Kun me suomalaiset kannamme yhä
sielussamme kansalaissodan ja talvisodan kipeitä muistoja, voimme aavistaa, kuinka
paljon aristavia haavoja mahtaakaan olla kannettavana Baltian kansoilla puoli vuosisataa
kestäneen neuvostomiehityksen, kyyditysten, vankileirien ja joukkomurhien jäljiltä.

Suljetaan Viron valtion johtajat, päättäjät ja asukkaat esirukouksiin! Rukoillaan, että
ihmiset löytäisivät uudelleen esivanhempien kristillisen perinnön, joka vuosikymmenten
ateistisen kasvatuksen aikana on monissa perheissä päässyt unohtumaan ja että Jumala
parantaisi menneisyyden kipeitä haavoja.
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Laskiaistiistaina ilahdutimme lasnamäkeläisiä pienellä
laskiaistempauksella Tondiloon puistossa Lasnamäen
kaupunginosan perukoilla. Kiitos Taivaan Isälle
talvisäästä! Vielä kolme viikkoa sitten, kun kävin
seurakuntalaisemme Aimen kanssa katsastamassa
sopivaa paikkaa tempaukselle, vihreää nyppylää
ympäröivät suuret vesilammikot...
 
Tarjosimme liukumäen vieressä ilmaiseksi laskiaispullia
nokipannukahvin ja piparminttuteen kera.
Kansainvälisyyslinjan opiskelijat Anna ja Tuulia olivat
leiponeet viikonloppuna parisataa pullaa, jotka sitten
täytimme paikan päällä. Jüri hoiteli jo tottunein ottein
nuotiota ja venäjää taitava Aive oli oiva tarjoilija. Nuori
musiikinopettaja Samuel, joka aloitti loppuvuodesta
Lasnamäen nuorisotyön vastuunkantajana, pääsi myös
vähäksi aikaa apuun. Parituntinen vierähti nopeasti ja
kiitollisia herkuttelijoita ja tarjottavaa riitti. Kuvassa
Aiven tyylinäyte liukumäessä!
 
Muutamat kyselivät kiinnostuneina luterilaisen
seurakunnan toiminnasta Lasnamäellä. Eräs noin
seitsemänkymppinen rouva otti esitteen
tuttavalleen, mutta arveli itse olevansa liian vanha
ryhtymään uskovaiseksi. Samaa on sanonut moni
muukin ateistisen kasvatuksen läpäissyt. Yritin
rohkaista, että muutos on yhä mahdollinen.
 
Illalla kokoonnuimme vielä tuttuun tapaan
yhteysiltaan Pae palvekodaan, jossa savun
tuoksusta ja hernekeitosta pääsivät osallisiksi nekin,
jotka eivät ehtineet iltapäivällä puistoon.
 
Kevätkauden aikana tutustumme tiistain
yhteysilloissa joka toinen viikko eri kirkkokuntiin.
Edellisviikolla teimme pikakatsauksen
kirkkohistoriaan. Huomenna lähdemme läheisen
Mähen baptistiseurakunnan vieraaksi ja seuraavalla
tutustumisretkellä suuntaamme Piritan luostariin.
Aihe nousi esiin seurakuntalaisten toiveesta
täydentää yleistietojaan, jotta he osaisivat paremmin
suunnistaa kristillisessä maastossa.

Pitkäaikaista ystäväperhettäni Tarton seudulla kohtasi 6.2. raskas murhe. Kailin ja Silverin 
14-vuotias poika Daniel sai vakavan kallovamman liikenneonnettomuudessa. Kiitos Jumalalle, että
samassa isoveljen ohjaamassa autossa olleet kolme muuta perheenjäsentä selvisivät vammoitta.
    Olen ollut kaksi viimeistä viikonloppua vanhempien ja viiden sisaruksen tukena. Välitän
kiitokset kaikille, jotka olette jo kantaneet heitä rukouksin! Jumalan läsnäolo, rauha ja apu on ollut
ihmeellistä. Daniel hengittää nyt täysin itsenäisesti ja on palannut tajuihinsa! Eilen oli iloin päivä:
näin omin silmin, kuinka Daniel halasi äitiään useamman kerran ja teki pyynnöstä yhtä ja toista
muutakin, vaikkei jaksa vielä juurikaan pitää silmiä auki! Illalla sain Kaililta tekstiviestit: "Olen
maailman onnellisin äiti! Jumala on niin hyvä!"
     Tänään Daniel oli kuiskannut äidilleen "Tere!" Hänet on nyt siirretty teho-osastolta Tarton
lastensairaalaan neurologiselle osastolle, jossa Kaili voi halutessaan olla koko ajan pojan vierellä.
Kannetaan edelleen koko perhettä rukouksissa näillä tuntemattomilla teillä! Aikoinaan lasten
kerhossa ulkoa opettamani taivaan puhelinnumero on ollut ahkerassa käytössä: 5015 (Ps 50:15)

Voit tukea työtäni käyttämällä
jotakin seuraavista pankkitileistä

ja kirjoittamalla viitteen 22208
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Lähettävät seurakunnat:

Sammonlahti, Luumäki, Hamina,
Miehikkälän ja Virolahden

kappelit, Sipoon suomalainen

Tule mukaan!

Lasnamäe vastlad eli laskiainen

Rukoillaan Danielin puolesta!

Vierelläkulkijana

Laskiaispullia tarjoilemassa uusi nuorisotyön
vastuunkantajamme Samuel,  opiskelijat Tuulia

ja Anna sekä lasnamäkeläinen Aive. 

Vilkaisu Viroon 
Kirsti Malmin kuulumisia 1-2018

Liikenneonnettomuutta edeltävänä
päivänä kuulin iltauutisista  entisen
naapurini Heinon kuolemasta.
Asuimme kolme vuotta vastakkaisissa
asunnoissa muutettuani Tartoon  20
vuotta sitten. Tutustuimme
rappukäytävässä ja teimme
sinunkaupat paljon ennen kuin sain
tietää, kuinka kuuluisa lääketieteen
tohtori hän on. Tapasimme viimeisen
kerran vain kolme viikkoa ennen kuin
Herra kutsui 95-vuotiaan palvelijansa
lepoon. Heino oli silloinkin sairaalassa
ja vietimme siellä mieliinpainuvan
yhteisen hetken Jutta-vaimon kanssa.
Olin mukana hautajaisissa Jutan
vierellä, heillä ei ollut omia lapsia. 
 
Kiitän Jumalaa näistä rakkaista
ystävistä Tarton vuosilta ja siitä, että
olemme saaneet vieläkin jakaa
elämän iloja ja suruja.
 

Jumalan hyvää
huolenpitoa ja siunausta
sinun elämääsi rukoillen

19.2.2018  Kirsti




