
      Viron koronakäyrä on pysynyt
korkealla jo monta viikkoa. Koko
maan ilmaantuvuusluku on ollut 600
luokkaa. Tartuntapesäkkeitä on
kaikissa maakunnissa, mutta
erityisen vakava tilanne on ollut Itä-
Virumaalla sekä täällä Harjumaalla.
Lasnamäe on loistanut Tallinnan
tilastoissa synkimpänä
kaupunginosana. Joulun alla
käyttöön otettuja tiukempia
rajoituksia on joiltain osin höllätty:
uimahallit ja ravintolat saivat avata
ovensa ja kuntosalillekin saa mennä
yksilötreeniin. Kirkoissa on voitu
pitää koko ajan jumalanpalveluksia
ja toimituksia turvavälein ja -toimin,
mutta kaikki muut kokoontumiset
ovat yhä tauolla.
     Turvallisuussyistä emme ole
Lasnamäellä järjestäneet edes
jumalanpalveluksia, sillä emme
pysty takaamaan tilassa riittäviä
turvavälejä. Sen sijaan olen nyt
tammikuussa käynyt kuvaamassa
kaksi jumalanpalvelusta Pyhän
Hengen kirkosta ja jakanut editoidut
videot sitten YouTube-kanavalla
EELK Lasnamäe. Pyhän Hengen
kirkosta ei ole tehty striimauksia,
joten videot palvelevat myös
emäseurakuntamme jäseniä. Jos
olet nopea, ehdit käydä katsomassa
ainakin 17.1. videon, ja pääset
ihailemaan noita lasimaalauksia.
     Olen siis päätynyt opettelemaan
videoiden työstämistä. Oppia ikä
kaikki.

Niin kuin on hanki valkoinen
kirkkaimman auringon alla
puhdistuu tunto ihmisen 
armolle antautumalla.

Jokainen muisto kunniaton
pois kirjoista taivahan pyyhitty on

kun kaikki synnit on anteeksi annettu
Jeesuksen ristin tähden.

     
     Lauloin tuon kauniin Lasse
Heikkilän laulun viroksi viime
sunnuntain messussa Tallinnan Pyhän
Hengen kirkossa. Jo pari viikkoa
olemme saaneet täällä Tallinnassakin
nauttia ihanista talvisäistä! On ollut ilo
lenkkeillä Ruska-koiran kanssa
lumisilla metsäpoluilla vaikka
pimeäänkin aikaan, otsalampun kera.
Kaikkien koronarajoitusten keskellä
tämä tuntuu erityiseltä lahjalta koko
kansalle. Jokilaaksossa ja lähimetsässä
riittää polkuja, mäkiä ja ulkoilijoita.
Hiihtoladut paranevat päivä päivältä.
Tykkilumella vahvistettuna niitä voi
varmaan hiihdellä pitkälle kevääseen. 
     Eilen seikkailimme Lasnamäen
luoteiskulmalla. Kalkkikivijyrkänteen
reunalta avautui hieno maisema
merelle, satamaan sekä Maarjamäen
muistomerkeille. Tuonne entiselle
joutomaalle on rakenteilla uusi
kerrostaloalue. Muutamassa talossa oli
jo asukkaita. Auton olin pysäköinyt
laulukentän yläportin parkkipaikalle,
jossa on muuten jo kohta vuoden
toiminut yksi Tallinnan drive-in
koronatestauspisteistä.

Nõnda kui valge lumeloor...
Tallinnan Pyhän Hengen kirkon korkeita ikkunoita peittävät tallinnalaisen lasitaiteilijan Dolores Hoffmannin upeat

lasimaalaukset. Kuvasin niitä messuvideota varten. Tässä pieni osa yhdestä. Tunnistatko raamatunlauseita? 

Tallinnan luontomaisemia Pirita-joen
rantapoluilla, vain 8 km ydinkeskustasta.
 

Terveiset kotitoimistosta! 

Valmistin eilen ruokaa äidin seurassa – hän
seurasi puuhaa virkeänä ruudun välityksellä.

Instagram: vilkaisu_viroon  Kirjearkisto: www.markuse.ee/vilkaisu_viroon (Lasnamäen srk:n vironkieliset sivut)
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     Sydämellinen kiitos monista
joulumuistamisesta sekä runsaista
syntymäpäiväonnitteluista, joita tulvi
Facebookin kautta! Joulukortit ovat
vielä keittiön seinällä ja kuusikin
keskellä tupaa, tosin joulukoristeet ja
valot olen siitä jo riisunut. Kuusessa on
näet ihan luomukoristeet: 52 käpyä,
runsaasti pölyäviä hedekukintoja ja nyt
myös vaaleanvihreitä vuosikasvaimia.
Odotan niin kauan, että saan
vitamiinipitoiset kerkät talteen!
     Vieressä muutama kuva joulun
tienoilta. Jouluaattona päivystin 12-18
Ruskan kanssa Paen seurakuntakodilla.
Kaksi ihmistä poikkesi sisään: Galina-
ystäväni sekä eräs virkeä virolainen
eläkeläisrouva, joka pysähtyi lähtiessä
silittämään "Jeesus-lasta" kuusen
juurella. Molempien kanssa saatiin
jutella hyvä tovi. Yksin jäätyäni kuvasin
seurakunnan Facebook-sivulle
laulutervehdyksen. Olimme Keskisen
Liliannin kanssa muovanneet
vironkielisiä sanoja Pekka Simojoen
säveltämään Erkki Lemisen runoon
ennen joululauluillan striimausta, jossa
esitin laulun ensimmäistä kertaa
viroksi. Salin perällä istui pari
asunnotonta miestä, jotka ovat käyneet
joulukuussa useamman kerran ja
tupsahtivat taas paikalle, vaikka
tilaisuus oli tarkoitus pitää ilman
paikallaolevaa yleisöä. Lupaus "Minä
tulin sinua varten, jota jouluna
paleltaa..." sai silloin heidän kasvonsa.
     Miten tavoittaa ihmisiä ja vaalia
yhteyttä koronavaaran aikana?
Rukoilisitko viisautta työn suunnitteluun
sekä taitoa ja johdatusta etäyhteyksien
toteuttamiseen. Toivon, että oma
sydämeni ja mieleni olisi avoin Jumalan
äänelle, niin olisi mitä jakaa muille. 
     Ystävyydestä ja yhteisestä
matkasta kiittäen

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

Lähettävät seurakunnat

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

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

     Videointia edesauttoi se, että
kadotin puhelimeni... Havahduin 3.1.
siihen, että "Viron puhelimeni" oli
hukassa. Muistin käyttäneeni sitä
edellisenä päivänä, mutten yrityksistä
huolimatta löytänyt sitä kotoa enkä
autosta. Seuraavana päivänä suljin
SIM-kortin ja sain esimieheltäni luvan
hankkia hyvän uuden puhelimen
työkäyttöön. Loppiaisena pääsinkin
sitten videoimaan messua uudella
kännykällä. Ilokseni myös vanha
puhelin löytyi, kiitos Jumalalle
huomaavaisista naapureista sekä siitä,
että sain vanhan puhelimen uumenista
talteen tärkeät virolaiset yhteystiedot!

Joululauluillan striimaus menossa, vas.
Voldemar, Aive, Violetta ja minä.

Maistuisiko savusalakka? Katrinin äiti
Elena toi 2.1. onkireissulta tuoretta kalaa.

Tämän vuoden joulusauna maistui
piparkakulta – Liisa-ystävä oli näet
leiponut mökkisaunani pienoismallin.

TULIN MAAILMA 
JUST SINU PÄRAST

 
Tulin maailma just sinu pärast,

 kes sa külmetad jõuluööl.  
Kui sündisin Petlemma laudas,

olid karjased väljal tööl.  
Tulin maailma just sinu pärast,

kes sa oled üksinda.  
Tulin maailma just sinu pärast,

just sind võin mõista ma.
 

Sest et sina oled minule kallis,
selle märgiks sai kord rist. 

Sina oled minule kallis, 
kandsin sinu karistust.  

Sest et sina oled minule kallis,
süda mulle lahti tee. 

Sina oled minule kallis, 
taevas valla on su ees.

 
Erkki Leminen, vironkieliset sanat
Liliann Keskinen ja Kirsti Malmi
(Katso jouluaattona tallennettu

video YouTube-kanavaltani!)

Etäyhteyksiä, piparilöylyjä ja
savustettuja salakoita

Neljän polven treffit virtuaalimummolassa.
Sydäntä lämmitti nähdä, että äiti oli puettu
jouluna kansallispukuunsa.

Naapurien loppiaislöytö ja ihana
yllätysviesti: Kirsti, onko tämä sinun?

Kuva: Liisa Rossi

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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