
     Brassical-yhtye soitti alkavassa
vesisateessa riemullista sävelmää, kun
Lasnamäellä oli eilen sytytetty kolmas
adventtikynttilä. Kirjeen kääntöpuolelta
löydät lisää kuvia näistä eri puolilla
Lasnamäkeä pidetyistä
adventtitapahtumista.
     Seinälläni olevan adventtikalenterin
pussit ovat vähentyneet päivä päivältä.
Tälle päivälle oli Liisa-ystävä piilottanut
lucianpäiväkynttilän sekä linkin
kauniiseen musiikkivideoon. Laskin
juuri jäljellä olevista pusseista, että
jouluun on enää 11 päivää!
     Tämän adventin suurin yllätys taisi
olla tuo otsikon uutinen. Sain kuun
alussa vuokraisännältä ilmoituksen
vuokrasopimuksen irtosanomisesta,
sillä koko talo on menossa myyntiin. Ei
se tieto ihan täytenä yllätyksenä tullut,
mutta en arvannut asian etenevän näin
nopeasti. Olen iloinnut suuresti tästä
kodista, jossa olen asunut lähes kolme
vuotta. Aloin sitten heti katsella,
löytyisikö sopivasti varusteltua kotia
tältä samalta alueelta - täällä kun
vuokrataan usein täysin kalustettuna,
jolloin omia tavaroita on vaikea
mahduttaa. Koirakaverikin rajoittaa
vaihtoehtoja. 
     Irtisanomisaikaa olisi kyllä ollut
helmikuun loppuun, mutta Jumala
vastasi rukouksiin jo ennen kuin ehdin
pyytää teitä rukoustalkoisiin. Eilen
allekirjoitin vuokrasopimuksen ja saan
ylihuomenna avaimet.

Jouluksi uuteen kotiin!
     Uusi koti sijaitsee rauhallisella
kadulla tämän saman omakotialueen
reunamilla noin kilometrin päässä
Lasnamäen suuntaan. Omasta
pihasta ja sisäänkäynnistä joudun
kyllä luopumaan, mutta toisaalta
toisen kerroksen korkeassa
tupakeittiössä on valoa ja avaruutta
ja ullakkokerroksessa kaksi
makuuhuonetta. Saan siis pitkästä
aikaa erillisen työ- ja vierashuoneen!
Tutut joenrantapolut ovat edelleen
ihan vieressä, Lasnamäen kaupat ja
puistot entistä lähempänä. Kutsun
teidät joskus ensi vuoden puolella
"tupaantuliaisiin" etänä!
    Olen aika innoissani, että pääsen
jo jouluksi uuden kodin takkatulen
loisteeseen, vaikka muutto osuukin
tähän joulunalusaikaan videoiden ja
adventtitapahtumien keskelle.
Onneksi muuttoa ei tarvitse tehdä
kerralla, kun palautan vanhan kodin
avaimet vasta loppiaisen tienoilla.
Liisa on luvannut tulla torstaina
pakkausapuun ja Jüri kuskata
huonekalut sunnuntaina viimeisen
adventtitapahtuman jälkeen. 
     Käväisen siinä välissä vielä
lyhyesti Lohjalla saattelemassa
rakkaan kummitätini Kaarinan
haudan lepoon. Sain 18 vuotta sitten
kummeiltani lahjaksi työtuolin,
"kummien sylin", jolla tätäkin kirjettä
kirjoitan. Nyt on kuudesta kummista
neljä jo Jeesuksen luona.

Kummien syli, seinällä adventtikalenteri.

Joy to the World, the Lord is come!  Hõiska maailm, pea tulemas on Issand sinule!   Riemuitse maa, kun Kuningas jo saapuu kansojen!

Vielä kerran vilkutus riippukeinusta
pihapuiden välillä. Ensi kerralla täytyy

viritellä keinu metsään.

Uusi tupani on tuolla yläkerran
keskimmäisten ikkunoiden takana.

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 
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viitteen 22208

Voit tukea työtäni

Kiitosaiheita
* Hyvä koti, jossa olen saanut asua
viimeiset kolme vuotta.
* Ihmeellinen johdatus uuden kodin
löytymisessä.
* Adventtitapahtuma, hyvä yhteistyö,
kaunis talvisää.
* Nukkevideoiden editointi on sujunut
hyvin, ja palaset ovat loksahdelleet
paikoilleen.

Rukousaiheita
* Muutto, uuden kodin naapurit,
asettuminen.
* Nukkevideoiden valmistuminen ja
levittäminen, niiden katsojat.
* Viimeiset adventtitapahtumat ja
joulukirkko Lasnamäellä.
* Lasnamäen tuleva uusi
kaupunginosan johtaja.
* 9.1. on tarkoitus aloittaa uusi
iltarippikoulu. Rukoillaan siihen
osallistujia.
* Tarton lähellä ystäväperheen Kerli-
tytär odottaa jouluvauvaa. 
 
 
     

     Tässä vielä kuvaterveisiä
adventtitapahtumista, joita olemme
viettäneet vaihtelevassa talvisäässä.
Tähän asti joka kerta on ollut maa
valkoisena, mutta saa nähdä, kuinka
käy ensi sunnuntain tapahtumien
kanssa, jos vesisadetta jatkuu koko
viikon. Toissa viikonloppuna satoi lähes
puoli metriä ihanaa höttölunta, ja
postikorttimaisemia riitti koko viikoksi.
Eilen oli kaksi tapahtumaa peräkkäin,
jälkimmäisen alussa alkoi sataa vettä.
Ensi sunnuntain kahdessa
tapahtumassa esiintyy käsikelloyhtye.
Toivotaan, että sää on suotuisa. 
     On mahtavaa, että nyt on jokaisessa
tapahtumassa ollut Kaidon puhe ja
rukous. Olemme saaneet pitää joulun
evankeliumia esillä myös pelin avulla.
Nukkevideon jaksoista poimitut kuvat
tuli järjestää tapahtumajärjestykseen.
Palkinnoksi oli tarjolla ystävien
neulomia villasukkia ja lapasia sekä
kauniita kovakantisia kuvaraamattuja
viroksi ja venäjäksi. Eilen meni
toistakymmentä venäjänkielistä kirjaa
ja monta paria neuleita.
     Kiitos rukouksista nukkevideoiden
puolesta! Editointi on sujunut ilman
suuria teknisiä vastoinkäymisiä. Kolme
jaksoa on jo julkaistu ja kolme tulossa.
Tänä aamuna jatkoin viidennen
palapelin kokoamista. Se kertoo
paimenista ja ilmestyy jouluaattona.
Tietäjien seikkailuja pääsee katsomaan
loppiaisena. Siinä on vielä vähän
palaset levällään, mutta kaikki jo
"työpöydällä". Käykääpä
katsomassa Lasnamäe Püha Markuse
Facebookissa tai YouTubessa (pääset
suoraan soittolistalle viereisellä QR-
koodilla)! Videot löytyvät myös
seurakunnan kotisivulta markuse.ee.
     Sydämellinen kiitos kuluneen
vuoden yhteisestä matkasta! Kirjeiden
lukijoiden joukkoon on tullut myös
uusia "soutajia" - olette kaikki tärkeitä,
uudet ja vanhat. Monien kanssa on
kuljettu tätä yhteistä lähetysmatkaa jo
parikymmentä vuotta. Kiitos kaikesta
tuesta ja muistamisista!

Meidän tiimiimme kuuluivat mm. Kaido-pappi,
nuotiomestari Jüri sekä Aive ja Ruska.

Kun järjesti jouluevankeliumin kuvat
tapahtumajärjestykseen, sai palkinnoksi sukat/
lapaset tai kuvaraamatun.

Kolmantena adventtina Kaido sytytti kynttilän
vt. kaupunginosan johtajan, Anu Ausin kanssa.
Uutta johtajaa ei ole vielä nimetty.

Ensimmäinen adventtikynttilä syttyi Lindakiven
aukiolla. Ensilumi oli juuri satanut.

Toisena adventtina lunta oli ruhtinaallisesti ja
pakkastakin oikein sopivasti.

Nokipannuglögi lämpiää.

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