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Kadriorgin puistoon on Viron 100-vuotisjuhlan kunniaksi istutettu kaunis vironvyö, pirtanauhakuvioinen kukkapenkki.
Osuinpa sävy-sävyyn, pinkkiä ja harmaata molemmissa! ;-)

Armu teile ja rahu Jumalalt!
Terveiset taas täältä Suomenlahden
etelärannalta! Ja vähän pohjoiseltakin, sillä
sitten viime kirjeen olen tainnut viettää
puolet ajasta Suomen puolella – ensin
lomanpätkällä ja toissa viikonloppuna
Kasnanlähetyspäivillä.
Olipa mukava tavata uusia ja vanhoja
tuttuja Ryttylässä, kiva kun poikkesitte
lähetyskahvilassa tai rukousaamiaisella tai
nykäisitte hihasta muualla. Varmasti siellä oli
monia, joiden kanssa tällä kertaa ei osuttu
kohdakkain. En ehtinyt kovin usein itse
suureen telttaan osallistumaan ohjelmaan.
Iloinen jälleennäkeminen Kansanlähetyspäivillä: viisi
lähetysleidiä yhteiskuvassa. Alla vertailun vuoksi sama
viisikko keväällä 2012 oppimassa autonhuollon aakkosia
osana Kansanlähetysopiston lähetyslinjan opintoja!

Olen kuunnellut automatkoilla pääteltan
tilaisuuksia netin kautta jälkikäteen. Niitä
löytyy ainakin Youtubesta kuunneltavaksi ja
katseltavaksi teillekin, jotka ette päässeet
paikalle ollenkaan. Samalla tavalla käväisin
muuten kesälomalla myös virkistymässä
Sanan Suvipäivillä ja piipahdinpa tovin
lestadiolaisten suviseuroissakin!
Heinäkuun alussa tuli seurattua uutisia
tavallista ahkerammin. Thaimaan luolaan
loukkuun jääneiden poikien tilanne,
löytyminen ja vaarallinen pelastusoperaatio
puhuttelivat. Mahdottomalta tuntuvaan
tilanteeseen oli pakko tulla pikainen
muutos. Yksi sukeltaja kuoli. Kiitos Jumalalle,
että kaikki 13 kadonnutta pelastuivat.
Kuinka paljon maailmassa mahtaakaan
olla epätoivoisissa loukuissa tai pakottavan
muutoksen edessä olevia, joiden hätä ei ylitä
uutiskynnystä! Välimeren yli pyrkiviä
pakolaisia, terroristien sieppaamia tyttöjä,
koulussa tai työpaikalla kiusattuja, sairauden
tai työttömyyden masentamia...
Jumala näkee ja huomaa heistä jokaisen.
Sinutkin! Kaikkivaltias ja muuttumaton Isä
on läsnä myös mahdottomilta tuntuvissa
tilanteissa. "Armu teile ja rahu Jumalalt, meie
Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!" 1Kr1:3

Rukousterveisiä
On rohkaisevaa kuulla ja tietää
monien rukoilevan puolestani.
Erityisen ihmeellistä on, että
Jeesus itse rukoilee puolestamme!
Lauantaiaamun rukousaamiaisella
saimme tuoda Jumalan eteen
rukouksessa pieniä ja isoja
kiitoksen ja huolen aiheita ympäri
maailmaa. Jumala tietää,
minkälaisia aiheita kartalle
asettamamme helmet, kivet ja
höyhenet sisälsivät.
Lintu pieni, lintuseni,
lennä kauas, koko maailmaan!
Kerro meiltä terveisiä,
kerro, että täällä rukoillaan
ja uskotaan Jumalaan!

• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920
• Keräysluvat: sekl.fi/maksuinfo • Lisätietoa: sekl.fi • suuressamukana.fi

Pia Perkiö, Viisikielinen 307

Vilkaisu Viroon
Kirsti Malmin kuulumisia 6-2018
Palaan vielä parin kuvan verran kesälomani
ensimmäiseen jaksoon. Vietin sen pääasiassa
"Roodoksella" eli mökilläni Lappeenrannassa.
Juhannusviikolla luonto sai kauan kaivattua
sadetta, eikä harmittanut yhtään viettää
juhannusta sisällä, takan loimussa lueskellen!
Otin lomalukemiseksi Lasnamäelle lahjaksi
saamamme kirjan "Miten Suomesta tuli
Suomi?". Timo Junkkaalan sata lyhyttä tarinaa
Erkki Kuusaanmäen mainioin kuvituksin ovat
avanneet raikkaalla tavalla synnyinmaan
vaiheita. Täytyy tunnustaa, että koulun
historiantunneilla opitut asiat ovat päässeet
unohtumaan ja muutenkin kokonaisuus on
nyt hahmottunut selkeämmin. Havaitsin mm.
sen, että radio tuli suomalaisiin koteihin vasta
pari vuotta ennen äitini syntymää!
Hain Maila-äidin juhannuksen jälkeen
päiväseltään mökille. Päiväunet, kahvit ja
sauna tuntuivat maistuvan hyvin, kuten
kuvasta näkyy! Kiitos Jumalalle äidin hyvästä
hoidosta palvelukodissa ja siitä, että hän on
kotiutunut, eikä ikävöi kaupunkiin!
Kesäkuun lomaviikot olivat varsin tuulisia.
Ainoana tyynenä aamuna havahduin hereille
kolmelta, juuri ennen auringonnousua.
Tein kolmen tunnin veneretken peilityynellä
järvellä ihmetellen kesäaamun kauneutta ja
valoa! Kun elokuussa palaan jatkamaan
lomaa, yöt ovat jo pidentyneet. Mustikoita ja
vadelmia toivottavasti vielä löytyy. Suomen
historiakin jäi vielä kesken... Olen lomalla
6.-26.8., siksi seuraavan kerran kirjoitan vasta
kahden kuukauden kuluttua.

Lasnamäellä ja Veskimäellä
Kesäkuun lopussa 70-vuotisjuhlia viettänyt
Pirjo-serkku käväisi sisarensa Katrin kanssa
viikko sitten Lasnamäellä. Kiitos Pirjolle
juhlakeräyksestä Lasnamäen työlle!
Viime viikon tiistaina keittelimme Katlerin
sosiaalitalon pihassa nokipannukahvia ja
tarjoilimme sitä musiikin kera. Paikalle
uskaltautuneet olivat kiitollisia. Samana iltana
meillä oli kylässä iso ryhmä mikkeliläisiä, jotka
toivat tuliaisiksi mm. räsymattoja. Messun ja
yhdessäolon jälkeen vieraiden lähdettyä
levittelimme Andreaksen ja Doriksen kanssa
matot lattialle. Kylläpä ne toivatkin kivasti
väriä ja kodikkuutta!
Viime viikonlopun vietin taas Veskimäen
ystävien luona. Daniel odottelee jo kovasti
kouluun paluuta, aikoo opiskella tosissaan,
toisin kuin ennen onnettomuutta. Kerli-sisko
oli kohdunkaulan säästävässä leikkauksessa.
Perheen kaksi kissaneitiä yllättivät poikimalla
viime viikolla yhteensä seitsemän pentua!

Heldur
etsii
kotia
Lasnamäen aktiivimme Aiven
81-vuotias isä Heldur joutui viime
viikonloppuna muuttamaan pois
Tarton kodistaan ja asuu nyt
tilapäisesti Aiven tuttavan Siljan
luona Lasnamäellä.
Näkövammasta ja sydänvaivoista
huolimatta vielä aktiivinen Heldur
on ollut Lasnamäen seurakunnan
uskollinen esirukoilija ja välillä
myös (yli-)innokas organisoija.
Hän ei suostu vielä harkitsemaan
palveluasumista, mutta ei pärjää
myöskään täysin itsenäisesti.
Rukoillaan Jumalan johdatusta,
että asumiseen ja avustamiseen
löytyisi pysyvämpi ja kaikille
osapuolille sopiva ratkaisu! Aiven
perheelle rukoilemme voimia ja
kärsivällisyyttä uudessa tilanteessa.
Rukousaiheksi jätän myös Narvan
aktioviikon valmistelut.
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Siunattua kesää!
Kirsti
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
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