
      Kiitos edelleen kaikille, jotka
olette kantaneet perhettä rukouksin!
Ystävystymisestämme taitaa tulla
keväällä kuluneeksi jo 22 vuotta!
Yhteisiin vuosiin on mahtunut
monenlaisia iloja ja suruja. Aamulla
lukemamme päivän raamatunjae on
toteutunut moneen kertaan: "Kun
hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan
ahdingossa, pelastan hänet ja
nostan taas kunniaan." Ps 91:15   
    

     Virossa liehuvat tällä viikolla sini-
musta-valkoiset liput Viron tasavallan
103. vuosipäivän kunniaksi. Viime
aikoina noita lippuvärejä on saanut
ihailla usein myös luonnossa.
Hohtavan valkoiset hanget ovat olleet
ihana Luojan lahja! Viime päivien
suojasäät ovat tosin jättäneet jälkensä.
Palasin tänään sumuisen maiseman
halki viikonloppureissulta Tartosta.
Pientareet olivat likaisen ruskeat ja
kotipihan kokoonpainuneille hangille
oli tuuli ravistellut koristeet
pihamännyistä. Nyt jos koskaan ovat
nastapohjakengät tarpeen!
     Sain hiljattain kutsun Covid-19
seurantatutkimukseen. Negatiivisten
testitulosten rohkaisemana uskalsin
lähteä Ruskan kanssa tapaamaan
Tarton ystäviä. Edellisestä vierailusta
olikin jo kokonainen vuosi! Kävimme
ensin entisen naapurini, 91v Jutan
luona ja vietimme sitten leppoisan
viikonlopun ystäväperheen kodissa
Veskimäellä. Ruska ystävystyi heti sekä
kahden pihakoiran että
kaikenkokoisten perheenjäsenten
kanssa. Muutama kissakin rohkaistui
lopulta samaan huoneeseen, mutta
ystävyyteen taitaa olla vielä matkaa.
     Kolme vuotta sitten juhlimme
tämän Elmingin perheen kanssa
itsenäisyyspäivää sairaalahuoneessa.
Liikenneonnettomuudessa vakavan
aivovamman saaneella Danielilla tuo
päivä oli vielä sumun peitossa. Nyt hän
valmistautuu lukion pääsykokeisiin ja
haaveilee lääkärin ammatista.

Sini-must-valge
Viron lipun taivaansininen väri symboloi kansan keskinäistä luottamusta ja uskollisuutta. 

Mullanmusta muistuttaa miesten kansallispuvun väristä ja puhdas valkoinen paremman tulevaisuuden toivosta. 

Ahkera "kättelelijä" Ruska Jutan luona. 
 

Hiihtolomalainen Daniel (17) innostui
lauantaina paistamaan lettuja.

Laskiaistiistaina pääsimme yhteiseen Teams-
lumilinnaan Olarin ystävien kanssa.

Viron koronakäyrät ovat yhä
noususuunnassa. Viime viikolla
yhtenä päivänä todettiin yli 1000
uutta tartuntaa. Erityisesti virus
leviää nyt kouluikäisten parissa.
Siksi parhaillaan hiihtolomaviikkoa
viettäviä koululaisia odottaa taas
parin viikon etäopetus ja tästä
päivästä alkaen mm. uimahallit
suljettiin uudelleen. Rukoillaan
uudelle hallitukselle viisautta
päätöksentekoon ja kansalaisille
kärsivällisyyttä ja malttia pitää kiinni
annetuista rajoituksista.
     Toistaiseksi kirkoissa on ollut
lupa kokoontua. Lasnamäellä
jatkamme vielä etäkokoontumisia.
Olemme harjoitelleet Teamsin
käyttöä. Viime viikolla pidimme
yhteisen illan Olarin seurakunnan
kanssa ja meitä oli yhteensä 21. Jos
Luoja suo, maaliskuun alussa
kokoonnumme ainakin kerran
ehtoolliselle Pae palvekodaan.
    

Koronakuulumisia
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     Hyvä Paimen etsii lampaita, mutta
täällä pieni lauma unelmoi paimenesta.
Kiitos, että olette jo pitkään rukoilleet
kanssamme oman virolaisen papin
löytymistä Lasnamäelle. Olemme nyt
taas aktiivisemmin kuullostelleet
mahdollisia kandidaatteja Tallinnan
alueelta. Toivo on herännyt ja usko
vahvistunut, että Jumalalle on kaikki
mahdollista. Tapahtukoon alkavissa
neuvotteluissa Jumalan tahto! 

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

     Ystävänpäivänä toteutimme vihdoin
jo joulun tienoille aiotun pikku
tempauksen naapuritalon soppakeittiön
edustalla. Keitimme termarit täyteen
glögiä (adventin jäljiltä oli vielä
glögitiivistettä!) ja pakkasimme mukaan
kaikki aikuisten kokoa olevat sukat ja
lapaset sekä varastoon kertyneitä
kuivamuonatarvikkeita ym. Parissa
tunnissa pöytä tyhjeni melko
mukavasti. Jos vielä innostutte
neulomaan, niin tehkääpä erityisesti
isoja kokoja! Kolme itse suurentamaani
sukkaparia löysi ensimmäisinä
onnelliset omistajat.

Pääsin viikko sitten jääkarhun kyytiin.

Tämä listaykkönen on yksi äitini
 lempilauluista. Äiti täyttää 

helmikuun lopussa 89 vuotta. 
Juhlan kunniaksi jaan sen kanssasi:

 
PALJON OIS AIHETTA

LAPSELLA KIITTÄÄ
Paljon ois aihetta lapsella kiittää,
 Jumalan lahjoja kaikille riittää.

 Päivä jo yksikin aamusta varhain
 iltahan ehditty lahja on parhain.

 

Kauniina nauhana vuosien päivät
helmenä jokainen muistoksi jäivät.

Elämän päivien ketju on kallis,
niistä ei yhdenkään kadota sallis.

 

Lapsonen, siis kätes yhtehen liitä,
kaikista päivistä Jeesusta kiitä.

Aina se muistaos: tänään on juuri
varattu sinulle siunaus suuri.

 
säv. Väinö Viitasalo, san. Oke Peltonen

Etsimme paimenta

Latvialaisen kuvanveistäjän Karlis Ilen
upeita jääveistoksia Tallinnassa.

Ystävänpäiväyllätyksenä villasukkia,
lapasia ja lämmintä juomaa.

Kuva: Liisa Rossi

     Rohkaistuin koronakeväänä kahteen
henkilökohtaiseen digiloikkaan
sosiaalisessa mediassa: kotikutoisten
lauluvideoiden julkaisemiseen
YouTube-kanavalla sekä
ystäväverkoston yhteydenpitoon
Facebookissa. Tallensin lauluja viron- ja
suomenkielisille soittolistoille ensin
kotona ja lähimetsässä, myöhemmin
kotimaanjaksolla mökkimaisemissa. 
     Vuoden aikana videoita on kertynyt
useita kymmeniä ja palautteesta
päätellen Jumala on niiden kautta
koskettanut. Listaykköseksi on noussut
veneessä kuvattu laulu Paljon ois
aihetta lapsella kiittää, jota on tähän
(22.2.) mennessä katsottu 968 kertaa.
     On ollut jännä seurata, kuinka laulut
saavat siivet ja lentävät omia teitään.
Takavuosina kiertelin matkalaulajan
työnimikkeellä eri puolilla Viroa
laulamassa terveisiä Taivaan Isältä. Nyt
olen itse melko lailla paikoillaan, mutta
laulut matkaavat ympäri maailmaa ja
kohtaavat ihmisiä enemmän, kuin itse
koskaan omilla matkoillani kohtasin!
Täydennän soittolistoja pikkuhiljaa sitä
mukaa, kun tulee inspiraatiota ja
sydämessä jollekin laululle pukkaa
siipiä selkään. Mukavaa, että tällä
tavalla voin jatkaa myös musiikkityötä
kohtaamisrajoituksista huolimatta.

Lasken matkaan laulun
kauneimman...

Siunattua paastonaikaa!
Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

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