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Lähetystyössä palvelumielellä
Keväinen tervehdys täältä Virosta! Pääsiäisen
viesti on kaikunut jo kaikissa kirkoissa. Virossa
ortodoksikirkot viettivät juhlaa viikkoa
myöhemmin, juliaanista kalenteria
noudattaen. Siihen mennessä oli jo huhtikuun
alun takatalven lumikin sulanut pois ja
keväinen lintujen kuoro saanut vahvistusta
etelän paluumuuttajista. Olen bongannut
kotipihassa jo monta peipposta ja västäräkkiä,
joten kesä ei voi olla enää kaukana!
    Viime viikonloppuna sain kevätvieraita
pohjoisesta! Uusimman nimikkoseurakuntani,
Sipoon suomalaisen seurakunnan lähetystyö
järjesti tutustumismatkan luokseni
Lasnamäelle. Kymmenhenkinen seurue ei
tullut – Jeesuksen esimerkin mukaisesti –
palveltavaksi vaan palvelemaan. Kokeneiden
vironkävijöiden ansiosta ryhmä oli ihanan
omatoiminen kaikkien matkajärjestelyjen
suhteen ja liikkui sujuvasti paikasta toiseen
paikallisliikenteen linja-autoilla. Minun
tehtäväkseni jäi keksiä sopivia palvelutehtäviä.
     Kyselin vinkkiä sosiaalikeskuksesta ja
päätimme järjestää perjantaina piknikin
sosiaalikeskukselle kuuluvan lasten
päiväkeskuksen lapsille. Täkäläinen
nuotiomestarimme Jüri
tuli mukaan nokipannulaitteiden kanssa. 

Merja Rantakankaan ja Tiia Kasesmaan johtama Sipoon suomalaisen seurakunnan retkikunta talkoissa 14.4.2018

Tänu Sulle, Taevaisa,
kõige armu, abi eest,

mida kogu eluaja
olen saanud Sinu käest.
Tänu Sulle, et Sa andsid
rõõmu kevadpäevades.

Tänu valu eest, mis saatsid
süngeis sügistormides.

 
Tänan Sind, et palved mõnda

oled kuulda võtnud Sa.
Tänu ka, et soovid nõnda

kõik ei saanud täituda.
Tänan Sind, et mitmes hädas

veelgi Sa mind lohutad.
Tänu, et Sa omas Pojas

pattudest mind vabastad. 
 

Tänu Sulle igal päeval,
iga elutunni eest.

Tänu Sulle päiksest taeval
kui ka pimedamast ööst.

Tänu Sulle võitlusrajal
ristivaevas, Issand, viin.
Tänu, et Su armu najal
veelgi tohin seista siin.

 

Tänu Sulle õiekestest,
mida teelt ma kogunud.
Tänu okkaist valusatest,
mis mu käsi haavanud.

Tänan Sind, et tahad saata
igavesse ell mind.

Kõige, kõige eest ma ikka
tänan, Issand, üksi Sind!

Otimme vieraat vastaan Katlerin bussipysäkillä
ja ennen nokipannupiknikkiä ehdimme vielä
käväistä tutustumassa Paasikun sosiaalitaloon.
     Lauantaina treffasimme Priislen lähiössä
epävirallisen torin luona. Pidimme parin
tunnin kevättalkoot kaupunginosan
kiinteistöosaston kanssa sovitulla paikalla ja
välinein. Iloksemme muutama paikallinen
tarjoutui avuksi roskia keräämään! Aurinko
lämmitti mukavasti ja työn tulokset hivelivät
silmää. Tämä säkkikasa oli meidän pieni
lahjamme 100-vuotiaalle Viron valtiolle!
     Uudenmaan kansanlähetyspiirin pj Veikko
Halme tuli illalla mukaan myös Kiviklubi-
nuorteniltaan, jossa tällä kertaa minä pidin
raamattuopetuksen. Uudenmaan piirihallitus
päätti äskettäin ottaa 5 % kannatusvastuun
minun työstäni Virossa!

Tunnistatko virren, jolla aloitimme talkoot?

Palju õnne, Eesti 100!
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla

viitteen 22208  
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan

Ev.lut. Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65

Kymenlaakson
Ev.lut. Kansanlähetys

FI59 5750 0140 1569 03 
Uudenmaan

Ev.lut. Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03

 
Lähettävät seurakunnat:

Sammonlahti, Luumäki, Hamina,
Miehikkälän ja Virolahden kappelit,

Sipoon suomalainen

Lähettäjä:   Kirsti Malmi  *  sähköposti: kirsti.malmi@sekl.fi   *  Instagram: vilkaisu_viroon
Lasnamäen srk:n postiosoite: EELK Lasnamäe, Pae 21, 11415 Tallinn, Estonia  *  verkkosivu: www.markuse.ee

Auto-onnettomuudessa 6.2. vakavan
aivovamman saaneen Danielin toipuminen
on ollut suuri Jumalan ihme!! Kolmen viikon
kuntoutusjaksolla tapahtui myös paljon
edistystä, mm. tasapainoon tuli varmuutta,
muisti kehittyi rakentamaan uusia yhteyksiä.
Kesäkuussa on edessä uusi kuntoutusjakso
Haapsalussa ja syksyllä paluu kouluun. 
     Pääsiäisaamuna Kaili ja Daniel tulivat
Haapsalusta linja-autolla Lasnamäelle
jumalanpalvelukseen! Oli rohkaiseva käynti
puolin ja toisin, myös meille, jotka olimme
rukoilleet Danielin puolesta. Jatketaan!
     Välitän toisenkin akuutin rukouspyynnön
samasta perheestä: Danielin isosisko Kerli sai
viikko sitten syöpädiagnoosin! Toukokuun
lopulla selvinnee kohdunkaulan syövän
laajuus ja hoito. Kevättalven tapahtumat ovat
vahvistaneet luottamusta rukouksia
kuulevaan ja kaikkivaltiaaseen Jumalaan!

Terveiset rukousrintamalleDanielin terveiset:
"Tosi hyvä, että
rukoilitte puolestani
kun olin teholla!"
Daniel ja Kaili-äiti
pääsiäiskirkossa
Lasnamäellä.
 
Alla Kerli-sisko ja
juuri kuntoutuksesta
palannut Daniel.

Olgaa saattamassa
Tämä on ollut erikoinen Tarton
ystävien kevät. Kerroin vuoden
ensimmäisessä kirjeessä naapurini
Heinon hautajaisista. Heinon
kuoleman jälkeisenä päivänä
tapahtui tuo ystäväperheen auto-
onnettomuus. Maaliskuun
lomaviikon jälkeen sain kutsu 93v.
Olga-ystävän hautajaisiin. Olga oli
Tarton kerrostalokotini pihasiivooja.
Ystävystyimme lähemmin jouluna
1998. Juuri Olgan kautta tutustuin
seuraavana keväänä hänen iäkkään
Anni-tätinsä naapureihin Kailiin ja
Silveriin. Kuva on otettu Olgan 75-
vuotispäivänä v. 1993. Viimeisen
kerran käväisin hänen luonaan
helmikuussa itsenäisyyspäivänä.
     Ortodoksikirkkoon kuuluva Olga
oli uskollinen esirukoilijani. Olin ensi
kertaa mukana ortodoksisissa
hautajaisissa. Kaunis hetki! Useaan
kertaan rukoiltiin anteeksiantoa.
Mieleeni jäi papin kehoitus omaisille
huolehtia omasta sielustaan – se
olisi paras lahja vainajalle!

Hyvän Paimenen sunnuntaina pidimme
sipoolaisten kanssa yhteisen kaksikielisen
jumalanpalveluksen Lasnamäen Pae
palvekodassa. Lähetyspappi Tiia Kasesmaa oli
liturgina, minä sovelsin kaksikielisessä
saarnassa lattiakuvaa, jota olimme käyttäneet
viime viikolla kehitysvammaisten
kirkkotunneilla. Rakensimme pöydälle
yhdessä keväisen niityn ja kaikki
saivat asettaa oman lampaansa paimenen
luo. Lasmaäellä lauloimme jokaiselle nimeltä:
"Hyvä Paimen rakastaa myöskin Kirsti-
karitsaa, hänen paimenolallaan suojan 
maailmassa saa." – Laula omalla nimelläsi!
     Lampaat olivat peräisin jouluseimestä, joka
oli meillä esillä adventin ajan. Nyt Pae
palvekodassa oli vielä mahdollisuus ihailla
Maija-Liisa Kutvosen toista upeaa asetelmaa,
joka kuvasi pääsiäisen tapahtumia
palmusunnuntaista pääsiäisaamuun.
Muutama kulkija kävi katsomassa asetelmaa
hiljaisen viikon aikana ja yksi koululaisryhmä
ennen ortodoksien pääsiäistä. Käytimme
siitä otettuja kuvia sosiaalitalojen
pääsiäishartauksissa, kun emme voineet ottaa
mukaan koko valtavaa asetelmaa.
Löydät kuvia seurakunnan verkkosivulla!
     Tiistai-iltojen huhtikuun tutustumiskäynnit
suuntautuivat metodistikirkkoon ja
adventtikirkkoon. Ensi tiistaina
vietämme seurakunnan nimipäivää,
markuksenpäivää. Iloksemme pari uutta
lasnamäellä asuvaa on tullut mukaan
toimintaan sitten viime kirjeen!

Tiistai-illan tutustumisvuorossa Tallinnan metodistikirkko.
Täällä metodisteilla on käytössä useita kastekäytöntöjä –
tutusta lapsikasteesta upotuskasteeseen.

Õnnistatud kevadet!
Kirsti
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