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Kiitos Jumalalle ja esirukoilijoille!!
"Ehkä Jumala sittenkin olla olemassa!" oli 6.2.
auto-onnettomuudessa pahan kallovamman
saaneen Danielin isoäiti todennut, kun Daniel
poikkesi viime viikolla tervehtimään matkalla
sairaalasta kotiin. Kaili-äiti vakuutti: "Ei ehkä,
vaan Jumala on ihan varmasti olemassa!"
     Pyysin viime kirjeessä esirukousta Elmingin
perheen puolesta ja välitän nyt Kailin ja Silverin
kiitokset kaikille, jotka olette kantaneet heitä
rukouksin. Nämä viikot ovat olleet ihmeiden
aikaa! 14-vuotiaan Danielin "uudestisyntyminen"
on edennyt hämmästyttävällä vauhdilla ja
ilonaiheet ovat kasvaneet sen mukana: veden
nieleminen pari millilitraa kerrallaan,
vapautuminen letkuruokinnasta, ensiaskeleet,
kännykällä soittelu ja videoiden katselu,
istuminen ilman huimausta, pyörätuolilla
vessaan ja suihkuun, vapaaksi vaipoista, omin
jaloin rappusissa, viikonlopuksi kotiin jne. Kaikki
tämä neljässä viikossa! 
     Olin viime viikon talvilomalla Etelä-Virossa ja
pysähdyin paluumatkalla viikonlopuksi Elmingin
perheen luo. Oli ihana nähdä koko perhe jälleen
kotona Veskimäellä! Lauantaina pelattiin
vaihtelevalla porukalla erilaisia sanaleikkejä.
Daniel oli niissä tosi hyvä.

Tarton kaakkoispuolella Veskimäen kylässä Elmingin vihreässä talossa iloitaan siitä, että Daniel on toipumassa aivovammasta ja jälleen kotona! 
Oikealla ylhäällä sisarusten yhteiskuva: takana valjekset Enrik, Erlend, Daniel ja Gabriel, keskellä siskot Kerli ja Lisandra. 

Vasemmassa alakulmassa EV100 itsenäisyysjuhla sairaalassa, keskellä Kaili, Silver ja pyörätuoli, jota tarvittiin vain viikko! 

Viime lauantaina luimme Kailin
kanssa Päivän Tunnussanasta
Ps 30:3 – kuinka osuva rukous!
 
 

Minä ylistän sinua, Herra. 
Sinä nostit minut

syvyyksistä, 
et jättänyt minua vihollisteni

pilkattavaksi.
 

Herra, minun Jumalani, 
sinua minä huusin avuksi, 

ja sinä teit minut terveeksi.
 

Herra, sinä pelastit minut
tuonelasta. Hautaan

vaipuvien joukosta sinä toit
minut takaisin elämään.

 
Laulakaa Herralle, 

te Herran palvelijat,
ylistäkää hänen pyhää

nimeään!
 

Hänen vihansa kestää vain
hetken, hänen hyvyytensä

läpi elämän. 
Illalla on vieraana itku 

mutta aamulla ilo.
 

Ps 30:2-6

     Hän tapaili myös kissanpolkkaa pianolla.
Lupasi tänään Haapsalussa alkaneen
kuntoutusjakson jälkeen palauttaa mieleen
Titanic-melodian ja muita aiemmin
harjoittelemiaan kappaleita.
     Eilen löysin pojan alakerran
tietokoneelta pelaamassa nettipeliä
pikkuveljen ja venäläisten pelikaverien
kanssa sujuvasti englantia puhuen. 
     Daniel on puhelias ja kohtelias kaveri ja
sosiaalisempi kuin ennen onnettomuutta!
Oli tainnut venähtää sairaalassa
maatessaan myös pituutta – hän on
ylivoimaisesti perheen pisin, kuten kuvasta
näkyy. 
     Lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat myös
olleet ihmeissään. Uusi MRT-kuvaus osoitti
myönteistä kehitystä kauttaaltaan
vaurioituneissa aivokudoksissa. Hoitavan
lääkärin mukaan tällaisia menestystarinoita
on harvassa. Yleensä tämänkaltaisesta
aivokudosten sekoittumisesta seuraa syvä
vammautuminen. Haapsalun
kuntoutuskeskuksen lääkärikin oli sanonut
tänään heidän odottaneen diagnoosin
perusteella ihan erilaista poikaa!
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla

viitteen 22208  
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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

Lasnamäen seurakuntakodin, Pae
palvekodan oven yläpuolelle ilmaantui
hiljattain uusi kyltti: Pesumaja (pesula).
Kyseessä ei ole seurakunnan uusi mainos,
vaikka ehkä kaukaa hakien voisi sellaistakin
vertauskuvaa käyttää – onhan meillä tarjolla
puhdistus synnin likaamalle sydämelle... 
Noh, ainakaan aivopesua ei ole tarkoitus
harjoittaa ;-)  Kyltin salaisuus on uusi
naapurimme: viereisessä toimitilassa on
nykyään pesula! Täytynee neuvotella
vuokraisännän kanssa, josko saisimme
seurakunnallekin jonkun näyttävämmän
kyltin tai vaikkapa ristin tuohon oven
viereen!
      Kuten viime kirjeessä kirjoitin, tiistain
yhteysiltojen ohjelmassa on kevään aikana
joka toinen viikko tutustuminen johonkin
kirkkokuntaan.
      Ensimmäinen retkemme suuntautui
Piritan kaupunginosaan Tallinnan Mähen
baptistiseurakunnan kirkkoon. Paikallisen
talonpojan lahjoittamalle tontille
v. 1939 valmistunut rukoushuone ehti
olla seurakunnan käytössä vain n. 10 vuotta,
kun syyskuussa 1950 seurakunta
pakkoliitettiin monien muiden
vapaaseurakuntien kanssa Olevisten
seurakunnaksi. Kirkon torni purettiin ja
rakennus muutettiin asunnoiksi. Siten se sopi
paremmin ympärille rakennettujen
puutarhamökkien joukkoon. 
     Monien vaiheiden, paperisodan ja
lähiseudun asukkaiden aktiivisen vastarinnan
jälkeen baptistiseurakunta sai lopulta
viime keväänä rakennusluvan. Rahoituksen
järjestymisessä oli Jumalan sormet pelissä ja
joulukuussa kauniisti remontoitu kirkko
siunattiin uudelleen käyttöön. Kirkonkelloja,
urkumusiikkia, alkoholisteja, vapautuneita
vankeja ym. pelänneiden vastustajien
nimenkeräyskampanja kääntyi lopulta
mainoskampanjaksi – nyt kaikki seudun
asukkaat olivat tietosia uudesta kirkosta!
Kaupunginosan nykyinen johto suhtautuu
seurakuntaan erittäin myönteisesti.
Lasnamäen seurakunnan blogista löydät
retkikuvia www.markuse.ee
     Toisen mielenkiintoisen retken teimme
Piritan luostariin ja huomenna saamme
vieraaksi Keilan kirkkoherran Marek Rootsin,
joka kertoo meille herrnhutilaisen
veljesseurakuntaliikkeen toiminnasta Virossa.

Sydänten pesua vai aivopesua?

Yllä: Lasnamäen seurakuntakodin sisäänkäynti.
 
Alla: Helmikuun viimeisenä tiistaina juhlimme Viron
itsenäisyyttä kauniisti katetun kahvipöydän ääressä.
Haitarimusiikkia, runoja ja arkkipiispan tervehdys,
kilohailivoileipiä, sini-musta-valkoista jäätelöä...

Munadepühad!
Pääsiäisviikko on kenties jo
alkanut, kun saat tämän kirjeen.
Täällä moni tuntee kevään juhlan
munapyhien nimellä. Munien
koristelemisen perinne on täällä
säilynyt vahvemmin kuin
tietoisuus juhlan kristillisestä
sanomasta. Siksi pääsiäinen on
joulun lailla otollinen aika tuoda
merkityksiä perinteisiin.
 
Olen sopinut Lasnamäen
sosiaalikeskuksen kanssa
pääsiäishartaudet kaikkiin neljään
Lasnamäen sosiaalitaloon, joissa
kävimme Violettan ja Aiven kanssa
laulattamassa joululauluja, sekä
eläkeläisten päiväkeskukseen:
ma 26.3. klo 13 ja 14.30 sos.talot
ma 2.4. klo 13 ja 14.30 sos.talot
ti 3.4. klo 14 päiväkeskus 
 
Tervetuloa mukaan rukouksin
näihin sekä muihinkin pääsiäisajan
kohtaamisiin!

Pääsiäisen iloa ja
siunausta sinulle!

Kirsti
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