
     Nyt sotaa on kestänyt jo lähes
kuukauden. Maailma on muuttunut
monella tavalla. Äidin lapsuuden
evakkotarinat ovat saaneet tämän
ajan kasvot. Jo 3,3 miljoonaa
naista ja lasta on paennut sotaa.
Heistä yli 21 000 on saapunut
Viroon. Pakolaisten kuljetus on
järjestäytynyt: yhdeksän bussillista
joka päivä. Osa saapuneista on
jatkanut matkaa muihin maihin,
mutta aika monilla on täällä
sukulaisia ja loput on majoitettu
alkuun pääasiassa hotelleihin.     
     Monet lapset ovat jo päässeet
kouluun ja osa aikuisista saanut
töitä mm. niistä samoista
hotelleista. 
     Ensin ihmetytti, miksi lapset
halutaan ohjata nimenomaan
vironkielisiin kouluihin, mutta
kuulin sitten, että toisin kuin
Virossa, Ukrainassa opetuskieli on
kaikilla ukraina. Täällä on myös
kokonaan venäjänkielisiä kouluja,
jotka saattavat olla tällä hetkellä
tulenarkoja paikkoja. Oppilaiden
joukossa voi olla pikkuputineja,
joiden käytös heijastaa Venäjän
linjaa puoltavien vanhempien
asenteita. Kouluja on ohjeistettu,
että opettajien tulee puhua sodasta
lapsille valtion linjan mukaisesti.
Myös pakolaisten joukossa on
paljon opettajia, joille löytynee
täällä tuttua työtä.
     

"Olemme saaneet huonoja uutisia..."
Näin alkoi Yleisradion aamuhartaus
Viron itsenäisyyspäivän aamuna,
kolme päivää edellisen kirjeeni
jälkeen. Olin käynyt puoli viiden
maissa vessareissulla laittamassa
uuniin pienen jouluna paistamatta
jääneen kinkun, jonka olin juhlan ja
lähestyvän laskiaisen kunniaksi
ottanut sulamaan, ja jatkanut sitten
unia vielä muutaman tunnin. 
     Tapani mukaan kuuntelin vielä
vuoteessa Areenasta
aamuhartauden. Ihmettelin, miksi
niitä oli siellä tarjolla kaksi, ja
valitsin sitten viimeisen. Arkkipiispa
Tapio Luoman vakavasävyisen
puheen jälkeen oli pakko etsiä esiin
uutissivut, jotka vahvistivat Venäjän
aloittaneen aseellisen hyökkäyksen
Ukrainaan sinä aikana, kun kinkku
paistui uunissa... 
    Aamuyön uutiset toivat
itsenäisyyspäivän viettoon sini-
musta-valkoisten värien rinnalle
sini-keltaisen. Tuntui turvalliselta,
että puolustusvoimien paraatissa
olivat mukana myös Naton joukot. 
     Kriisi herätti ihmisissä nopeasti
halun auttaa. Jotkut lähtivät jopa
omalla autolla hakemaan pakolaisia
rajalta. Ukrainan tueksi järjestetty
mielenosoitus kokosi Vapauden
aukiolle ennätysmäärän ihmisiä.
Viime viikolla yhden
hyväntekeväisyyskonsertin aikana
kerättiin peräti 700 000 euroa. 

Kävimme Liisan kanssa laskiaismäessä.
Iltataivaskin oli silloin Ukrainan väreissä.

Venäjän lähetystön edustalla on osoitettu mieltä
sotaa vastaan.

Olge kindlad, ja saagu
tugevaks südamed teil kõigil,

kes ootate Issandat!
Psalm 31:25
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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

Voit tukea työtäni

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

Kiitos- ja rukousaiheita

     En ole itse vielä kohdannut
pakolaisia lähemmin, kun olin välillä
viikon lomalla mökin rauhassa.
Seurakuntana olemme lukeneet
Psalmia 31 yhdessä ukrainalaisten
kanssa ja osallistuneet kirkon
diakonian hätäapukeräykseen.
Varmasti löytyy vielä ihan
käytännön keinoja palvella ja
ystävystyä. Ajattelin mm. tarjota
Suomesta saatuja lasten villasukkia
Ukrainan lapsille joko täällä Virossa
tai etelämpänä. Vaikuttaa siltä, että
kriisi ei mene ohi hetkessä.     
    Tuli lomaviikolla mieleen, olisinko
ehkä tarvittaessa valmis jakamaan
muutaman viikon vierassohvani ja
kotini pakolaisperheen kanssa?
Kuulostelen vielä ja luotan Jumalan
johdatukseen. Aloin joka
tapauksessa eilen opetella ukrainan
kielen alkeita Duolingo-sovelluksen
avulla. Sanat tarttuvat mieleen
vähän heikonlaisesti, mutta ainakin
opin vähän ymmärtämään ja
tunnistamaan eroja venäjän kieleen,
jota en kyllä juurikaan osaa. 
     Vieressä muutama kuva töistä.
Ennen lomaa aloitimme luovasti
mosaiikkitöitä ja lomalta palasin
suoraan Viron kirkon lähettien
kokoontumiseen. Seuraavana
päivänä oli vuorossa pari
kirkkotuntia kehitysvammaisille.
Teimme ensimmäisestä
videotallenteen, sillä koronan vuoksi
emme päässeet tällä kertaa Juksin
päiväkeskukseen.
     Tänä iltana kävin striimaamassa
musiikkihetken Pyhän Hengen
kirkossa ja nyt yritän viime tingassa
saada kirjeen valmiiksi...
 
Jeesus on voittanut pimeyden vallan
minun, sinun ja Putininkin sisällä!
Jumalan käsivarsi on edelleen
väkevä! Häneen saamme
turvautua, kävi mitä kävi!

* Kiitosmieli virkistävästä lomasta
mökillä ja terveydestä. Nyrjäytin
lomallelähtöaamuna nilkkani, kun
kompuroin rappukäytävässä. Olen
kiitollinen Jumalalle, että pystyin silti
liikkumaan ja sain myös nopean avun
lomalla iskeneeseen virtsiittiin.
 
* Rauhaa ja toivoa Ukrainaan. Apua
piiritetyille. Lohtua kärsiville ja
sureville. Rohkaisua pelkäävile. Suojaa
lapsille. Jumalan väkevän käsivarren
puuttumista tilanteeseen.
 
* Viroon saapuneet pakolaiset sekä
heiitä auttavat vapaaehtoiset ja
viranomaiset. Rukoillaan rauhaa
rajoille ja rauhaa eri tavoin ajattelevien
ja eri kielisten kesken.
 
* Lasnamäen seurakunnalle johdatusta
ja avoimuutta uudenlaisessa
tilanteessa ja kohtaamisissa sotaa
paenneiden kanssa. 
 
* Pyydän edelleen rukoilemaan Virven
puolesta, että hän pääsisi taas
jaloilleen ja saisi sopivaa apua arkeen.

Virve

Maaliskuun kirkkotunnilla puhuimme kahdesta
talonrakentajasta.

Lähetit koolla Lasnamäellä.

Keskeneräisiä mosaiikkitöitä (saumaus jäi
toiseen kertaan).

Nuoret muusikot Violetta ja Helis musisoivat
tänään Pyhän Hengen kirkon musiikkihetkessä.
Huilisti Helis on Tarton aikaisen ystäväni Liisin
tytär, joka tuli syksyllä musiikkilukioon
Tallinnaan. He soittivat helmikuun lopulla
yhdessä myös Lasnamäellä. Löydät illan videon
FB-sivultani!

Hyviä uutisia!

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
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