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Kesätervehdys!
Kirjoitan 18.6. Suomenlahden laineilla
matkalla ensimmäiselle kesälomajaksolle.
Heinäkuun olen tällä kertaa töissä ja jatkan
lomaa elokuussa.
     Tavataanko Kansanlähetyspäivillä 
6.-8.7. Ryttylässä? Olet tervetullut mukaan!
Täna vuonna tapahtumassa vietetään
lähetystyön 50-vuotisjuhlaa. Luvassa mm.
mielenkiintoista ohjelmaa, vieraita ja makuja
läheltä ja kaukaa. Minut löytää varmimmin
Ilonkorjuu-kahvilasta pe 15-17, la 15-17, 19-21
ja su 11-13 sekä lauantaiaamun
rukousaamiaiselta 7.30-8.45 Puimalassa. Info
ja ohjelma: kansanlahetyspaivat.fi.
 

Olemme yhteisvoimin vähän uudistamassa Lasnamäen seurakuntakodin ilmettä, kun
Lappalaisten ja heidän myötään myös värivalojen ja äänentoistolaitteiden lähdettyä

tilat näyttivät kovin paljailta.

     Pari viikkoa sitten oli Lasnamäen
"kellarikirkossa", Pae palvekodassa
ylimääräinen yhteysilta! 
     Lopettelin evästaukoa keittiössä
ennen lasten päiväkeskukseen lähtöä,
kun olin kuulevinani ääntä ovella.
Naapuriin muuttanut pesula on
päiväsaikaan avoinna, joten yhteisessä
rappukäytävässä on usein liikettä.
Ennen lähtöä kurkistin vielä hämärään
naulakkonurkkaukseemme ja
löysin yllätyksekseni kaksi
tuntematonta kulkijaa istumassa
matalalla penkillä! 
     Andres ja Joel olivat tulleet
lämmittelemään, sillä ulkona puhalsi
tuona päivänä kylmä tuuli... istahdin
juttelemaan heidän kanssaan. Hetken
päästä ovi kävi jälleen ja sisään astui
kolmas mies, Aleksander, kylmissään
hänkin. Miehet eivät kuitenkaan olleet
keskenään tuttuja. Rauhallisia ja
kohteliaita kaikki kolme.
     Pirautin päiväkeskukseen ja siirsin
tuloni toiseen päivään. Keitin teetä ja
tällä erikoisella kokoonpanolla
istuimme yli kaksi tuntia pöydän
ääressä jutellen, laulaen ja rukoillen. 
     Meillä on aika harvoin ovi auki ja
vielä harvemmin satunnaisia
piipahtajia, joten kohtaaminen oli
monin tavoin odottamaton. Koin
vahvasti, että myös Jumala oli läsnä ja
rohkaisi meitä kaikkia! Tuli mieleen
Aabrahamin kolme vierasta...
Olivatkohan nämäkin enkeleitä?

      Mainitsin viime kirjeessä muutoksen
ajasta Lasnamäen työssä. Suurin myllerrys ja
muutos on liittynyt siihen, että Lappalaisen
perhe astui toukokuussa sivuun Lasnamäen
työstä. Sovimme, että Kai ja Mirva jatkavat
työkauden loppuun muissa tehtävissä.
Heidän osuutensa Lasnamäen seurakunnan
perustamisessa on ollut erittäin merkittävä!
Kiitos Jumalalle heidän unelmastaan ja
rohkeudestaan tarttua neljä vuotta sitten
toimiin yhdessä lasnamäellä asuneiden
Margus ja Rutt Sardiksen kanssa.
     Toukokuun lopulla neuvoteltiin Viron
kirkkohallituksessa Lasnamäen työn
suuntaviivoista ja tulevaisuudesta. Kirkon
johdon edustajat olivat yksimielisiä siitä, että
Lasnamäen työtä tulee jatkaa ja että työn
tavoitteena on itsenäisen seurakunnan
syntyminen mahdollisimman pian. 
     Uskollisen ydinjoukon vahvistamiseksi
Tallinnan seurakuntia kehotetaan
rohkaisemaan Lasnamäellä asuvia jäseniään
liittymään Lasnamäelle perustettavan
seurakunnan riveihin. Perustamiseen
tarvitaan vähintään 12 kastettua ja
konfirmoitua jäsentä. Emme tarvitse
tilastojäseniä, vaan sellaisia, jotka etsivät
paikkaansa ja haluavat oikeasti olla mukana. 

Kesäaikaan jumalanpalvelukset on luvannut toimittaa
Pyhän Hengen kirkkoherra Gustav Piir.  Kesäkuun messun
kanttorina oli urkujensoiton opiskelija Violetta.

Enkeleitä kylässä?
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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

Rukouspyyntö
Kerroin keväällä, että etelävirolaisen
ystäväperheeni esikoisella Kerlillä (26)
todettiin kohdunkaulan syöpä. 28.6.
on edessä leikkaus. Lupasin välittää
teille Kerlin rukouspyynnön. 
     Rukoillaan Jeesuksen
kokonaisvaltaista ja parantavaa
läsnäoloa Kerlin sielulle, mielelle ja
ruumiille sekä Raivo-puolisolle – nuori
avioliitto on ollut kovalla koetuksella.
     Kuva on Tarton Kolgatan kirkosta,
jossa kävimme keväällä Kaili-äidin ja
nuorison kanssa. Kannetaan rukouksin
koko perhettä!

Miksi olet masentunut, sieluni, 
miksi olet niin levoton? Odota

Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani. Ps 42:6

     Lasnamäen tiimiä johtaa nyt alusta asti
mukana ollut Margus Sardis. Viikko sitten
kävimme pienen johtokuntamme kanssa
Espoossa tapaamassa Olarin seurakunnan
kirkkoherraa Salla-Maria Viitapohjaa ja
kansainvälisen työn sihteeriä Markus Silvolaa.
Olarin seurakunta on ollut meille suureksi
avuksi oman toimitilan vuokraamisessa ja
kalustamisessa. Yläkuvassa Markuksen ja
Marguksen välissä Aime ja Aive sekä Iso
Omena -kauppakeskuseen meitä tapaamaan
tullut ystävämme Marja-Liisa.
     Toivon mukaan jo kesän kuluessa voimme
yhdessä Tallinnan rovastikunnan kanssa ottaa
askeleita oman virolaisen paimenen
löytämiseksi. Tiistain yhteysillat jatkuvat koko
kesän totuttuun tapaan. Vetovastuu on jaettu
minun ja vapaaehtoisten kesken. Pyhän
Hengen kirkkoherra Gustav Piir käy kerran
kuussa pitämässä messun, kuten viime
kesänäkin. 
     Syksyksi suunnittelemme rippikoulua
yhdessä Pyhän Hengen seurakunnan kanssa.
Jospa rippikoulu toisi uusia kiinnostuneita
mukaan! Meillä on jo nyt muutamia aktiiveja,
jotka eivät ole vielä käyneet rippikoulua.
Olemmekin ajatelleet, että voisimme käydä
tiistai-iltaisin kaikki yhdessä rippikoulua,
kertauskurssi ei liene kenellekään pahitteeksi!
Adventin aikoihin voisi olla konfirmaatio.
     9.6. osallistuimme lasnamäkeläisen koulun
pihalla olleeseen kirpputoritapahtumaan,
kaapintuuletusmarkkinoille. Piret ja Riina sekä
Doris ja Andreas tulivat avuksi. Sain luvan
laulaa vapaalla lavalla pari laulua. Vastaanotto
oli hyvä, vaikka etukäteen koulun edustaja
varovaisesti kyseli, ettei vaan ohjelmisto olisi
liian uskonnollinen... Lupasin, etten harjoita
propagandaa ;-)
     Samana päivänä kävimme vielä Doriksen ja
Andreaksen kanssa kuuntelemassa Violettan
opinnäytekonserttia Nigulisten kirkon uruilla.

Lomaterveisin, 
Sinua siunaten,

Kirsti

Narvan kuulumisia
Vietin hiljattain yhden perjantaipäivän
Narvassa osallistuakseni kirkkopäivien
valmistelukokouksessa. Menin jo
aamujunalla, sillä klo 12 oli sovittu
tapaaminen ortodoksien nuortenryhmän
kanssa. Nuoret tuntuvat odottavan innolla
yhteistä aktioviikkoa! Näytin kuvasarjan
edellisistä aktioista. Vahvaa yhteistä kieltä ja
tulkkia ei ollut, mutta viroa, englantia ja
venäjää sopivasti sekoittaen tulimme
toimeen. Vuokrapyörä oli kiva tapa tutustua
kaupunkiin!
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