
munankoristelupajan iltapäivällä
ennen jumalanpalvelusta, jota
juhlan kunniaksi vietimme
viereisessä yhteisöpuutarhassa.
Kaupungin menovinkkipalstan
perusteella munia tuli
koristelemaan kaksi ensikertalaista,
mutta jumalanpalvelukseen ei
kutsuista ja mainonnasta
huolimatta uskaltautunut uusia
tulijoita. Videon välityksellä
osallistujia on tosin ollut enemmän.
Videotallenne löytyy seurakunnan
kotisivulta www.markuse.ee, jos
haluat itsekin katsoa saarnani ja
nähdä, kuinka kamerakin vähän
huojui napakassa tuulessa. ;-) 
     Ne sata munaa lähetettiin
kirkkovieraiden matkassa
jaettavaksi. Viimeiset jaoin itse
tiistaina seurakuntakodin ja
soppakeittiön kulmilla sekä
kehitysvammaisten kirkkohetkessä.
     Hiljaisen viikon alla puhkesi
seurakuntakodin naapuritalossa
toistaiseksi tuntemattomasta syystä
suuri tulipalo, joka tuhosi katon
sekä ullakolle rakennetut
huoneistot. Koko talo on tällä
hetkellä asumiskelvoton.
Henkilövahinkoja iltapäivällä
syttyneessä palossa ei tullut, kaikki
paikallaolleet saatiin evakuoitua.
Kävin katsomassa paikkaa illalla.
Sammutustyöt kestivät siellä
aamuun asti. 

Kristus on üles tõusnud!
Terveiset Emmauksen tieltä! Otin
ylläolevan kuvan aamupäivällä
Piritan metsäpolulla palatessani
Ruskan kanssa metsän halki kotiin
rengashuollosta (nyt on uudet
renkaat sekä kesäksi että talveksi).
Edellämme kulki kaksi ihmistä
tasatahtiin, kädet selän takana.
Jotenkin heidän olemuksensa toi
mieleen Emmauksen tien kulkijat,
jotka saivat tietämättään seuraksi
ylösnousseen Jeesuksen. Kohdalle
tultuamme tervehdin kulkijoita.
Eläkeläispariskunta, kaiketi jo
pitkään yhteistä matkaa astelleet,
kun niin saman oloiset ja samassa
rytmissä olivat. Kerroin, mitä
heidän kulkuaan seuraillessa oli
noussut mieleeni ja toivotin hyvää
pääsiäistä: Kristus on ylösnoussut!
Hymyilivät ja kiittivät. Jospa Jeesus
kohtaisi heidätkin.
     Pääsiäissunnuntaina toivotin
samalla tervehdyksellä hyvää
pääsiäistä eräälle nuorehkolle
miehelle rappukäytävässä. Hän
totesi siihen, että ei tiedä mitään
tuosta asiasta (ylösnousemuksesta),
vaikka sitä joka vuosi selitetään.
Tunnustan, että olin hidas ja arka
jatkamaan keskustelua kysyäkseni,
olisiko hän kenties halunnut tietää. 
     Viron pääsiäisperinteisiin kuuluu
vahvasti kananmunien koristelu eri
tekniikoin.Järjestimmekin
Lasnamäellä pääsiäisenä

Sidoin tulipaloiltana uuden ristin Lasnamäen
seurakuntakodin ovenpieleen.

Seurakuntakodin naapuritalon ullakkokerroksen
asunnot tuhoutuivat palossa ja vesivahinkoja
kärsi koko rakennus.

Nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise 
ja kõndis nendega kaasas.  Luuka 24:16

Pääsiäisjumalanpalvelusta vietimme viereisessä
Paen yhteisöpuutarhassa.

Instagram: vilkaisu_viroon  Kirjearkisto: www.markuse.ee/vilkaisu_viroon (Lasnamäen srk:n vironkieliset sivut)
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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

     Uutisten mukaan tulipalosta
evakoitujen asukkaiden joukossa oli
myös kymmenkunta sotaa
paennutta ukrainalaista. Emmepä
tienneet, että lähimmät pakolaiset
olisivat olleet niin lähellä... Olin
käynyt aiemmin viemässä yhden
villasukkakassin Lasnamäen
kaupunginosan kautta pakolaisille
toimitettavaksi, mutta emme ole
Lasnamäellä osuneet vielä
henkilökohtaisesti tutustumaan
pakolaisiin. Heitä on tullut Viroon jo
yli 32 000. Ukrainan kielen
harjoittelua olen silti jatkanut
päivittäin. Rukouksin toki olemme
saaneet kantaa sekä sodassa
kärsiviä, pakoon lähteneitä että
kaikkia tuossa tulipalossa kotinsa
menettäneitä.
    
Maistuisiko nokkospannari
ja koivunmahla?
     Täällä on kevät jo aika hyvässä
vauhdissa, lunta löytyy enää vain
hyvin varjoisista paikoista. Poimin
aurinkoiselta joenvarren rinteeltä
pieniä nokkosenversoja ja paistoin
äsken nokkospannarin iltapalaksi.
Koivunmahlaa ostin naapurikadun
pikkupoikien mahlapuodista.
Tarjoan sinullekin palasen ja
lasillisen! Kiitos, että olet taas
viettänyt hetken seurassani ja sillä
tavalla mukana elämässä ja työssä
täällä. Kiitos myös kaikille, jotka
jaksatte kantaa rukouksin tai tukea
työtämme taloudellisesti. 
     Rukoilen sinulle iloa heräävästä
keväästä ja pääsiäisen
evankeliumista: Kuolema on
voitettu ja synnit sovitettu!
 

* Jeesus elää ja hallitsee! 
 
* Edelleen rauhaa ja toivoa Ukrainaan.
Apua piiritetyille. Lohtua kärsiville ja
sureville. Rohkaisua pelkäävile. Suojaa
lapsille. Jumalan väkevän käsivarren
puuttumista tilanteeseen.
 
* Viroon saapuneet pakolaiset sekä
heitä auttavat vapaaehtoiset ja
viranomaiset. Rukoillaan rauhaa
rajoille ja rauhaa eri tavoin ajattelevien
ja eri kielisten kesken erityisesti 9.5.
voitonpäivänä, joka on perinteisesti
ollut Viron venäläisille tärkeä juhla.
 
* Lasnamäen seurakunnalle johdatusta
ja avoimuutta kohtaamisissa sotaa
paenneiden ja muidenkin kanssa. 
 
* Pyydän edelleen rukoilemaan Virven
puolesta. Hän on nyt sairaalassa ja
näyttää siltä, että tarvitsisi jatkossa
hyvän palveluasumispaikan. 
 
* Lasnamäen tulipalossa kotinsa
menettäneet. 
 
* Siunausta naapurilleni "Taistolle"
(helmikuun kirjeessä mainitsin hänet) 
 

... ja pääsiäisen. Muutama talkoissa
riisitekniikalla värjätty muna, joista osa päätyi
seinänaapureilleni.

Hiljaisen viikon tunnelmaa kotona...

Rakas Saara-kummi sai taivaskutsun pari
viikkoa sitten. Saaran sukkapuikot kilisivät
vielä silloinkin, kun sanat olivat käyneet vähiin
ja kuuluva ääni muuttunut kuiskaukseksi. Sain
olla serkkutyttöjen avulla videoyhteydessä
vielä lähtöaamuna. Siunausta matkaan! 
Mahtavasta "kummikerhostani" on jo 5/6
siirtynyt ajasta iäisyyteen.

Toisen pääsiäispäivän melontaretkellä Soomaan kansallispuistossa.

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