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Juhlasta arkeen 

 

Tammikuun lopun tervehdys Tallinnasta! Kiitos vielä kaikista jouluposteis-

ta, ne ilahduttivat kovasti! Joululoma sujui melko rauhallisissa merkeissä. 

Jouluruokaa oli pöydässä, luin paljon kirjoja ja kävin retkillä Kirsti-

ystäväni kanssa. Ensimmäistä kertaa Virossa oloni aikana loma kului 

kokonaan meren tällä puolen, sillä koronaluvut olivat täällä ennen joulua 

jatkuvassa nousussa enkä uskaltanut siksi ottaa riskiä kuljettaa tautia 

mukanani. Heti joulun jälkeen Tallinnan seudullakin vihdoin tulivat tiu-

kemmat rajoitukset voimaan. Vielä eivät käyrät ole kääntyneet toivottuun 

laskusuuntaan, mutta tilanne on sentään tasoittunut. Kyllähän tämä tilan-

ne ja sen epävarmuus aika lailla kärsivällisyyttä ja voimavaroja syövät, 

mutta olen koettanut olla siirtymättä siihen joukkoon, joka ei enää jaksa 

piitata. 

 

Tammikuun alkupäivinä alkoi lumisade ja ihanan talvisista maisemista 

saimmekin nauttia kolmisen viikkoa ennen vesikelejä ja nopeaa hankien 

hupenemista. Nyt ehkä talvi on taas palailemassa, toivotaan parasta 

senkin suhteen! Mutta odotellessa saatte kirjeen kuvissa ihastella alku-

kuun maisemia. Ne ilahduttivat ja piristivät ainakin minua kovasti. 

 

Muista rajoituksista huolimatta jumalanpalvelukset ovat saaneet jatkua 

täällä läpi joulukauden ja alkuvuoden, toki turvallisuusohjeet huomioiden. 

Joulukirkkoihin pelättiin syntyvän ruuhkia – ainoa aika vuodesta, kun Vi-

rossa sellaista voi pelätä – joten itsekin kävin ”joulukirkossa” jo neljänte-

nä adventtina ja pyhät osallistuin netin kautta niin Suomen kuin Viron 

jumalanpalveluksiin. Otin itselleni oikein haasteen adventin- ja joulunai-

kana etävierailla erilaisissa tilaisuuksissa kaikissa nimikkoseurakunnissa 

ja mahdollisimman monessa Sleyn toimipisteessä. Oli kiva käydä, kiitos 

kun järjestitte mahdollisuuden! Nyt arjen alettua on täällä kirkoissa taas 

ollut hyvin tilaa käydä… 

 

Kurkistus koulutustyöhön 

 

Työrintamalla on edelleenkin aika rauhallista. Lähetyskeskuksen koulu-
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tusten suhteen olen palaveerannut, miettinyt esittelytekstejä, suunnitellut 

seurakunnan motivaatiopäivän runkoa ja aloittanut paastonajan netti-

kurssin suunnittelun. Välillä turhauttaa se, kuinka hankala töistä on saada 

otetta tässä tilanteessa, jossa ei tiedetä, koska päästään palaamaan 

normaaliin. Mutta toisaalta nyt on aikaa tehdä taustatyötä ja lukea ja ko-

ettaa muistaa enemmän aikaa myös rukoukselle. Eiköhän se pitkien työ-

listojenkin aika taas koita. 

 

Kokoontumisten turvallisemmaksi muuttumista odotellessa päätin tosiaan 

ottaa työn alle toisenkin nettikurssin, koska paastonaika tarjoaa siihen 

hyvän mahdollisuuden. Adventtikurssista ei tullut kovin paljon palautetta, 

mutta sen voimalla, mikä tuli, uskallan tarttua haasteeseen hyvillä mielen 

uudestaankin. Eräs opetuksia kuunnellut nimittäin kirjoitti olleensa aivan 

innoissaan siitä uudesta, mitä oli oppinut ja siitä, kuinka selkeästi olin 

asiat selittänyt. Ei ollut siis turhaa työtä! 

 

Toivo hiljaisuudessa 

 

Olen miettinyt viime aikoina rukousta. Minua puhutteli Valitusvirsien to-

teamus ”Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta.” (Valit. 3:26) Jos-

kus meistä tuntuu, että olemme paikalleen pysähtyneessä hiljaisuudessa, 

ehkä jopa jonkinlaisessa tyhjiössä, jossa ei tunnu tapahtuvan juuri mi-

tään, ja Jumalakin kuulostaa kovin hiljaiselta. Sellaisessakin hiljaisuu-

dessa me saamme toivoa apua Herralta. Vaikka Jumala tuntuisi olevan 

hiljaa, Hän ei silti ole kaukana. Vaikka Raamatun lukeminen voisi tuntua 

tylsältä emmekä koe sanan puhuttelua, se ruokkii meitä silti. Jaksetaan 

siis hiljaisuudenkin keskellä toivoa apua Herralta. Kyllä Hän kuulee ja 

auttaa! 

 

Tavattaisiinko? 

 

Järjestän ensi viikon torstaina 4.2. klo 18 lähetysrenkaan tapaamisen 

Teamsissa. Jos siis haluat tulla kyselemään tätä kirjettä enemmän kuu-

lumisia ja juttelemaan ”kasvotuksin”, olisi tosi mukava nähdä! Mukaan 

pääset tästä linkistä: http://bit.ly/liisanrengas. Jos Teams ei ole vielä väli-

neenä tuttu, niin tietokonetta käyttäessäsi riittää, kun klikkaat ensi tors-

taina itsesi tuosta linkistä sisään nettiselaimen kautta. Et siis tarvitse eril-

listä ohjelmaa tai tunnuksia. Puhelimella tai tabletilla pääset mukaan 

Teams-sovellusta käyttämällä. Jos sinulla on tuttuja, jotka eivät kuulu 

renkaaseeni, mutta joita tekemäni työ ja elämäni täällä voisi kiinnostaa, 

voit kutsua heidätkin mukaan.  

Siunausta tähän alkaneeseen vuoteen! 

 

Liisa 

http://bit.ly/liisanrengas


  

liisa.rossi@sley.fi   

 

taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi-virossa  

Instagram: liisa_vironmaassa 

Aiemmat lähettikirjeet: mediakirjasto.sley.fi   

Sleyn lähetyksen Facebook-sivu:  

https://www.facebook.com/kolmellamantereella 

 

 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Koronakriisin loppuminen ja normaalin elämän palaaminen 

 Viisautta koulutusten valmisteluun ja ajallaan toteuttamiseen 

 Seurakunnille intoa tarttua koulutusmahdollisuuksiin 

 Yhteistyökuviot Tuomiokirkkoseurakunnassa 

 Oma terveys ja jaksaminen  

 Että pian alkava paastonaika saisi koskettaa ihmisiä 

 Kiitos kauniista talvesta ja ulkoilumahdollisuuksista 

 Kiitos ystävistä vieressä ja etänä 

 Kiitos rukouksen voimasta ja esirukoilijoista 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Liisa Rossin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille: IBAN: 

FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Liisa Rossin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausi-

lahjoittamisesta saat tietoa osoitteesta taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. Muut lahjoitusmuodot: MobilePay: 32711 (Sley Liisa Rossi), teksti-

viestilahjoitus: LÄHETYS20 numeroon 16499 ja lahjoituspuhelin: soitto numeroon 0600 0 2340 (hinta 40,06€+pvm) lahjoittaa 40€ Sleyn työhön 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 

Lumesta riemastuneena 
tein parvekekaiteelle 

lumiukkoja. :D 
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