
Tänään kuvasimme Doriksen ja
Andreaksen kanssa rukousliven
heidän rappukäytävässään. Eilen
kävin kuvaamassa läheisellä
lähteellä, lauantaina Katrin luki
rukouksen oman talonsa edustalla ja
perjantaina tein livelähetyksen
tietokoneen äärestä, kun Margus
luki rukouksen kotonaan Teams-
palaverin päätteeksi. Huomenna on
Aiven lukuvuoro, kun tapaamme
Taimin luona talkoissa. 
     Tällainen verkkokalastusprojekti
on siis käynnissä, vaatimaton, mutta
päivittäinen. Soutuapu on tarpeen,
kiitoksia vaan sinne Suomeen ja
missä sitten luettekin ja olette
rukouksin mukana.
     Palmusunnuntaina olisi tarkoitus
kuvata rukous yhteisöpuutarhalla ja
samalla jakaa siellä ilmaiseksi
siemeniä. Saimme näet suuren
määrän vihannesten ja kukkien
siemeniä lahjoituksena. Haaveilen
myös koronaturvallisesta
pääsiäispolusta yhteisöpuutarhalla.
     Uutena tavoittavana etätyön
muotona ajattelimme kokeilla
Teamsissa ilosanomapiiriä
keskiviikkoisin klo 14, ensialkuun
hiljaisesta viikosta helluntaihin.
Rukoilethan, että osaisimme heittää
mainosverkkoja oikeisiin paikkoihin
ja kohdata niitä, joille tällainen
keskustelupiiri voisi olla tervetullut
ovi seurakuntaan ja Jumalan
tuntemiseen.

     Viro voitti maaliskuussa kultaa
kyseenalaisen lajissa: maailman pahin
koronatilanne suhteutettuna
väkilukuun! Viime perjantaina 14 vrk
ilmaantuvuusluku oli 1553. Tiheään
asutussa Lasnamäen kaupunginosassa
luku on peräti kaksinkertainen.
Tänään koko Virossa todettujen uusien
tartuntojen määrä oli pitkästä aikaa
alle tuhannen, mutta kestänee vielä
useita viikkoja, ennen kuin tiukkoja
rajoituksia päästään purkamaan.
     Kaupunki alkoi pari viikkoa sitten
toimittaa desinfiointiainetta ja
maskipaketteja niihin taloyhtiöihin,
joissa on edellisellä viikolla todettu
vähintään viisi tartuntaa. Lasnamäellä
sellaisia taloja oli ensimmäisellä
kierroksella 200.
     Maaliskuun alusta kaikenlaiset
kokoontumiset sisätiloissa on kielletty,
myös jumalanpalvelukset. Meillä
Lasnamäellä on kokoonnuttu etänä jo
koko alkuvuosi, joten tiistai-iltoihin
kiristyneet rajoitukset eivät tuoneet
muutoksia. Televisiossa alkoivat taas
sulkutilan ajaksi jokasunnuntaiset
studiojumalanpalvelukset sekä viroksi
että venäjäksi, kuten viime kevään
poikkeusolojen aikaan.
     Tallinnan rovastikunta aloitti
sulkutilan rukousringin: papit
kirjoittavat vuorollaan rukouksia, joita
julkaistaan seurakuntien nettisivuilla ja
somessa. Viime viikolla aloitimme
noiden rukousten lukemisen ääneen
meidän Lasnamäen some-kanavilla.

Lähellä etänä
Marianpäivänä kävin etäjumalanpalveluksessa ensin Keltossa ja sitten Turussa, jossa nimikkoseurakuntani Maarian

kirkkoherra Katri Rinne piti lähtösaarnan ennen eläkkeelle siirtymistä.

Lauantaina Ruskakin oli mukana Ryttylän
Idäntyöpäivillä. Inkerin kirkon innostavat
kuulumiset  tuntuivat kiinnostavan sitäkin!

Minä käytin puheenvuoroni Liisan sohvalta,
verkkoyhteys oli vakaampi kuin kotona.

Otimme aamun rukoushetken jälkeen vielä
yhteiskuvan Andreaksen ja Doriksen kanssa.
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Instagram: vilkaisu_viroon  Kirjearkisto: www.markuse.ee/vilkaisu_viroon (Lasnamäen srk:n vironkieliset sivut)
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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

     Poikkeusolot ja etäyhteydet ovat
merkinneet monenlaisen uuden
opettelua, mutta toisaalta tuoneet
mukanaan paljon hyvääkin, kuten
zoom-jumpparyhmät mukavasti kotona
ja ruokaostokset netin kautta kotiin
kuljetettuna. Helmikuun lopulla tein
viikonlopun nojatuolimatkan Israeliin ja
poikkesin samana päivänä seuraamaan
siskonpoikani Juuson vihkimistä
Raumalla! 
     Maaliskuun alkupuolella kävin reilun
viikon etätyö- ja vapaapäiväreissulla
mökillä. Liisa-ystävän kanssa matkattiin
yhtä matkaa, kuten viime keväänä. Oli
aika ihanaa päästä nauttimaan vielä
talven riemuista ja saunasta! Nyt
karanteenia kesti vain kolme päivää,
jonka jälkeen vein Liisan Kouvolaan,
jossa kävimme antamassa uudet
koronatestit ja jatkoin sitten
mökkilomaa kaksin Ruskan kanssa. 
     Ruska nautti täysin siemauksin
lumikylvyistä ja teki iloisesti tuttavuutta
pihatreffeillä ystäväperheiden koirien
kanssa. Tulipa meillä molemmilla
heitettyä lähtöpäivänä talvikurkkikin
Anni-serkun avantoon naapurimökillä,
Ruskalla tosin vahingossa, kun se kiersi
uteliaana avannon ympäri... Paksu
turkki suojasi ja ehti onneksi aika hyvin
kuivua ennen paluumatkaa.
     Äitiä tapasin kahdesti, mutta tällä
kertaa turvallisuussyistä vain ikkunan
läpi. Hyvä niinkin! Hoitaja piti puhelinta
korvalla, joten äiti kuuli puheeni ja
seuraili kiinnostuneena koiraa.

Siunausta yhteiseen matkaan, 
Juuso ja Riina!

Jättikokoinen jäälyhty syntyi mökillä
sivutuotteena, kun kaivosta nostettu vesi
jäätyi isossa soikossa. Siirsin lyhdyn
lähtöaamuna potkurin kyydillä omalta
laiturilta naapurin rantaan Anni-serkun
iloksi. Sillä reissulla Ruska pulahti
veteen. Itse kävin avannossa sitten
myöhemmin saunasta.
 
Tallinnan kodin lähellä virtaavasta joesta
lähtivät jäät jo helmikuun lopussa.
Olisipa ollut jännä päästä näkemään,
millaisen kevättulvan voimalla nuo isot
jäälohkareet päätyivät monien metrien
päähän rannasta! Taisin olla juuri silloin
nojatuolimatkalla Israelissa ;-). 
 
Kevättä kohti edetään, päivä kerrallaan!

Äitiä pääsin tällä kertaa tapaamaan vain
turvallisesti ikkunan läpi. Ääniyhteys toimi
puhelimen kautta. :-)

Aamun etäjumppa - olen osallistunut jo
muutaman viikon etäohjauksiin.

     Kiitos Jumalalle, olen ollut turvassa
ja terveenä! Toki pyrin itsekin olemaan
varovainen, noudattamaan turvaohjeita
ja välttämään ylimääräisiä kontakteja,
mm. julkista liikennettä ja turhia
kaupassa käyntejä.  Tämä koti
lenkkipolkuineen ja pihoineen on ollut
ihana lahja, samoin kuin oma mökki
Lappeenrannassa.  Kiitosmieli on
siitäkin, että sain viime viikolla
ensimmäisen koronarokotteen ja
kesäkuun alussa on varattu toisen piikin
aika.
     Mitenköhän sitä sitten joskus taas
tottuu siihen, että saa kokoontua,
kätellä, halata ja istua kirkonpenkissä
vieri vieressä?! On hyvä, että Jumala ei
pidä meihin etäisyyttä eikä väisty
toiselle puolelle katua. Rukoilen, että
voisimme kaikki kokea tahoillamme
Jumalan antamaa yhteyttä ja
läheisyyttä myös etäyhteyksien kautta.

Jumala ei pidä etäisyyttä

Pääsiäisen riemua sinulle!
Kuvat: Kirsti Malmi (ellei toisin mainita)

Karanteenipäivien iloja.

Tommi-veljen perheen valkea karvapallo
Iines oli vähän pieni peuhukaveriksi.

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