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Ensimmäinen adventtikynttilä Lindakiven aukion joulukuusen oksalla. Kaupunginosan johtajan kanssa kynttilää oli
sytyttämässä pastori Eha Kraft (vas.), joka piti hartauden. Aive ja Katrin olivat jakamassa glögiä.

Jõulud Lasnamäel
Edellisestä kirjeestä on vasta kolme
viikkoa, mutta lähetän vielä adventin
puolivälin terveiset täältä Tallinnasta.
Koronatilanne on näinä viikkoina
pahentunut. Viimeisen vuorokauden
aikana on taas todettu lähes 550 uutta
tartuntaa. Erityisen huolestuttava
tilanne on ollut Narvan seudulla, jossa
on nyt tiukennettu rajoituksia eniten.
Sairaaloiden kapasiteetti on siellä
äärirajoilla. Tallinnassakin tilanne on
vakava. Hallituksen päätös sulkea
kaikkien koulujen lähiopetus jo viikkoa
ennen joululomaa on herättänyt
hämmennystä. Seurakuntien toiminta
on toistaiseksi mahdollista turvavälit
huomioiden.
Laskeskelin, että Lasnamäen
seurakuntakodille mahtuu turvallisesti
15 ihmistä. Tällä viikolla meitä oli 9,
joista kaksi ensikertalaisia. Emme siis
voi kovin aktiivisesti kutsua ihmisiä
paikalle, mutta välitämme tiistai-illat
Facebookin kautta kaikille halukkaille.
Jouluaattona olen luvannut pitää kello
12-18 avoimet ovet siltä varalta, että
ihmiset haluavat poiketa kirkkoon
hiljentymään tai juttelemaan. Joissain
seurakunnissa aaton suosittuihin
joulukirkkoihin voi ilmoittautua netin
kautta ja varmasti moniin voi osallistua
myös striimauksen kautta.
Ensimmäisen adventtikynttilän
sytytykseen tuli väkeä yli odotusten.
Saimme hyvää palautetta hartaudesta
ja nokipannuglögistä, jota keitimme n.
40 litraa. Kaupunginosahallitus
innostuikin järjestämään tapahtuman

jokaisena adventtisunnuntaina
vuoroin eri puolilla Lasnamäkeä.
Kolme muuta tosin ilman hartautta
(päävieraana on joulupukki), mutta
lupasimme silti olla apuna glögin
valmistuksessa. Tein toiseksi
adventiksi jouluevankeliumiaiheisen Kutsu 3. adventin tapahtumaan.
Alla kuvaterveiset 2. adventin tapahtumasta.
tietovisan, jota moni pysähtyi
lukemaan. Halukkaat saivat myös
ottaa itselleen ilmaisen Uuden
testamentin, venäjänkielisen
Raamatun tai vironkielisen
lastenraamatun. Saanemme ensi
sunnuntaiksi myös venäjänkielisiä
lastenraamattuja.
Iloitsen siitä, että noissa kutsuissa
meidät on huomioitu järjestäjinä.
Mielellämme palvelemme ja
autamme luomaan tunnelmaa,
vaikkemme pääse "saarnaamaan".
Voimmehan salaa siunata sekä
osallistujia että kaupunginosan
työntekijöitä, jotka tarjoilevat glögiä
nokisista pannuistamme! Sitä
rukoilemme myös, että osallistujat
muistaisivat maskit ja turvavälit.
Tapahtumissa on ollut hienoa
musiikkia: ensimmäisessä käsikelloorkesteri, toisessa puhallinyhtye,
kolmanteen on tulossa
musiikkikoulun rytmiryhmä. On
ihanaa, ettei tarvitse itse huolehtia
järjestelyistä, luvista ym.
Glögitiivisteet, piparit ja mukitkin on
kaupunginosan puolesta. Uskollinen
nuotiomestarimme Jüri on aina
valmiina kuin partiopoika, ilman
häntä emme voisi olla mukana.
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konkurss = kilpailu
Lasnamäen kaunein jouluikkuna

Valonsäteitä maanraosta :-)

1.12. talkoissa Andreas-suntio ja Katrin
koristelivat kuusen juhla-asuun.

Viime kirjeessä mainitsemani
joulukalenteri-idea jaloistui lopulta
jouluikkunakilpailuksi. Lasnamäen
mittasuhteissa se on varmaankin
parempi, tällä tavoin useammat voivat
osallistua ja kauniita jouluikkunoita
ilmaantuu katukuvaan toivon mukaan
enemmän kuin 24! Välimatkat
kalenteriluukkujen välillä olisivat täällä
ylittäneet iltakävelyetäisyydet, eikä nyt
liene viisasta rohkaista ihmisiä
ylimääräisiin bussimatkoihin.
Joulukuun ensimmäisenä tiistaina
pidimme pikku siivoustalkoot ennen
illan jumalanpalvelusta. Asettelimme
joka ikkunalle kyntteliköt ja kirkkosalin
ikkunoille myös seimihahmot: yhteen
paimenet, toiseen tallin ja kolmanteen
tietäjät. Kuusikin nostettiin esiin, tällä
kertaa urkujen viereen. Koristelu on jo
kolmatta vuotta Andreaksen
erityisalaa.
Perähuoneessa Aive ja Virve laskivat
saamamme lapaset: 30 paria aikuisten
kokoja. Ajatus on jonain päivänä käydä
jakamassa pieniä joulupaketteja
viereisen soppakeittiön asiakkaille. Jos
joku haluaisi vielä lähettää käsineitä,
niin Revon Jukka ja Maria ovat tulossa
Lappeenrannasta käymään Virossa
Sakun kirkon vihkiäisissä neljännen
adventin tienoilla, heidän mukaansa voi
antaa!
Monenlaista puuhaa on siis riittänyt,
vaikka sosiaalinen piiri on rajoitettu.
Maskiin on jo alkanut tottua. En ole
vielä uskaltautunut Tarton ystävien luo,
puhelimitse toki pidämme yhteyttä.
Rukous- ja kiitosaiheeksi teille, että
ystäväperheeni kuopus Lisandra,
Danielin 12v pikkusisko, joutui yllättäen
marraskuun lopulla sydänleikkaukseen.
Kiitos Jumalalle, että hän pääsi hoitoon
ajoissa ja nopeasti myös leikkaukseen,
joka onnistui hyvin. Onnettomuudesta
ihmeellisesti toipuneella Danielilla
todettiin epilepsia, mutta se on nyt
hoidossa, ja poika voi hyvin.

Sydämellinen kiitos!

Kiitos sinulle, että olet kulkenut
näiden kirjeiden myötä mukana tämän
vuoden niin kotimaanjaksolla kuin
myös täällä Viron puolella! Kiitos myös
esirukouksista ja taloudellisesta tuesta,
joilla olette mahdollistaneet sen, että
voin olla täällä näissä tehtävissä.
Toivon, että olet saanut samalla
Jumalan ihmeellisistä varastoista ja
siunauksista jotakin myös itsellesi.
Toivotan sinulle ja läheisillesi - yksin
tai yhdessä - levollista joulunaikaa ja
turvallista uutta vuotta Jeesuksen
lähellä!

Kotonakin on kyntteliköt ikkunoilla.
Soihtuköynnös kukkii taas!

'kruuunu' tulee latinan sanasta 'corona'

KAKSI KUNINGASTA

Kristus, nöyrä kuninkaasi,
saapuu ratsunansa aasi.
Kansan riemu kohta haihtuu,
juhla vankeuteen vaihtuu.
Kruunu orjantappurasta
hiertää nöyrää kuningasta.
Ristiään hän itse kantaa,
elämänsä meille antaa.
Vieras kuningas tuo vaivan,
maahan hiipii hiljaa aivan,
levittäytyy ihmisjoukkoon,
kansan kietoo taudin loukkoon,
sulkee uimahallin, koulun,
uhkaa viedä meiltä joulun.
Kruunuun kätketty on nuoli.
Kasvaa ahdistus ja huoli.
Nöyrä Kuningas on täällä,
kaiken hämmennyksen päällä,
synkimmänkin pelon alla,
murheen maassa matalalla.
Hänellä on kaikki valta.
Kruunun sai hän Jumalalta.
Hoosianna! Hän tuo voiton,
murheen jälkeen aamunkoiton.
Anna-Mari Kaskinen 27.11.

Voit tukea työtäni

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen Kansanläh.
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti

Ruskan kanssa Liisan luona linnanjuhlissa!
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