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Tänu Jumalale!
     Nyt on paljon kiitosaiheita jaettavana, eikä
vähiten Narvasta, jonne olin juuri lähdössä
edellistä kirjettä kirjoittaessani. Aloitan
kuitenkin ihan tuoreimmista ja säästän
Narvan kuulumiset toiselle sivulle. Olin
nimittäin viikonlopun kehitysvammaisten
rippikoululeirillä, joka päättyi tänään
konfirmaatioon Tallinnan tuomiokirkossa.
Arkkipiispa Urmas Viilma konfirmoi
seitsemän uutta kirkon jäsentä, joista neljä
myös kastettiin samassa juhlassa. Saanko
esitellä: Eduard, Kristiina, Maarika, Kati, Elar,
Priit ja Garry – upeita ja ainutlaatuisia veljiä ja
siskoja Jumalan perheessä! 
 

Kehtysvammaisten rippikoulun konfirmaatio Tallinnan tuomiokirkossa 21.10.2018

Syyskuun puolivälissä sain pitää
yhden päivän vieraina kirjanpitä-
jäämme Pirkko Kuuluvaista
puolisonsa Karin kanssa. Teimme
ensin pienen kiertoajelun
Lasnamäellä ja haastelimme sitten
tovin Pae palvekodassa. Ennen
matkan jatkamista näytin vielä
keittiötä ja takahuonetta. Silloin
huomioni kiinnittyi erikoisen äänen
putkistossa. Kävi ilmi, että vessan
lavuaarin putki oli juuri alkanut
vuotaa kovalla paineella! Saimme
suljettua hanat ja kuivasimme
lattian. Mikä ihmeellinen Jumalan
varjelus, että olimme ihan vieressä
juuri silloin! Muuten putki olisi
saattanut vuotaa useamman päivän
ennen seuraavaa tiistaita ja kastella
koko kellarin...

     Lasnamäelläkin on rippikoulusyksy.
Lokakuusta alkaen suoritamme tiistai-iltaisin
avointa aikuisten iltarippikoulua. Neuvosto-
aika katkaisi Virossa vanhan perinteen, jossa
rippikoulu oli yksi askel aikuistumiseen.
Kiellosta huolimatta järjestetyt rippikoulut
kutistuivat tuolloin useinmiten lähinnä
konfirmaatioon. Kun 80-luvun lopulla tilanne
vapautui ja ihmisiä alkoi yllättäen tulvia
sankoin joukoin kasteelle ja konfirmoitavaksi,
jäi opetuspuoli silloinkin monesti aika vähälle. 
     Pienessä aktiivijoukossamme on ollut
mukana muutamia, joilla ei ole ollut aiemmin
mahdollisuutta saada opetusta kristinuskon
perusasioista. Osa taas totesi, ettei muista
omasta rippikoulusta juuri mitään. Totesimme,
ettei kertaus tee pahaa kenellekään, joten
opiskelemmekin nyt kaikki yhdessä, uudet ja
vanhat. Opetuksista vastaavat Tallinnan Pyhän
Hengen seurakunnan papit Gustav Piir ja Eha
Kraft, jotka ovat myös kesästä alkaen
huolehtineet kerran kuussa Pae palvekodan
ehtoollisjumalanpalveluksista.
Rippikoululaisten ikähaitari on 22-71 vuotta. 
     Tervetuloa konfirmaatiojuhlaan
Lasnamäelle loppiaisena kello 17!

Ihmeellinen varjelus

Rippikoulutunti Pae palvekodassa 16.10.
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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

Varsinais-Suomen
Ev.lut. Kansanlähetys

FI39 4309 1520 0011 71
 

Lähettävät seurakunnat:
Sammonlahti, Luumäki, Hamina,

Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, Hyvinkää

sekä Turun Maaria!

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

Rukousaiheita
Lasnamäeltä

* Aloitamme Lasnamäellä
marraskuussa suomen kielen
alkeiskurssin. Tällä hetkellä
ilmoittautuneita on 9, tuttuja ja
tuntemattomia. 
* Rukoile viisautta Lasnamäen
joulunajan tilaisuuksien
suunnitteluun. Pyhäinpäivänä
aloitamme musiikki-iltojen
sarjan urkukonsertilla! 
* Marraskuussa on tarkoitus
toteuttaa kirjekampanja
yhteistyössä Tallinnan
seurakuntien kanssa. Ainakin
Pyhän Hengen srk on
luvannut lähettää kirjeen n.
200 Lasnamäellä asuvalle
jäsenelleen rohkaisten heitä
tutustumaan Lasnamäen
työhön ja mahdollisesti
tulemaan mukaan toimintaan.

     Sydämellinen kiitos esirukouksista Narvan
aktioviikon ja kirkkopäivien puolesta!  Kiitos
Jumalalle onnistuneista tapahtumista,
kristittyjen yhteydestä ja yhteistyöstä yli
kirkkotuntien ja kielirajojen!  
     On vierähtänyt tasan kolme viikkoa siitä,
kun palasin väsyneenä ja onnellisena kotiin
kymmenen päivän maratonilta. On vaikeaa
valita kuvia tähän kirjeeseen – olisi niin paljon
kerrottavaa. Jo ensimmäinen päivä Narvassa
oli  täynnä yllätyksiä. Emme päässeet
raivaamaan Aleksanterin kirkon sakastia tiimin
ja esiintyjien ruokailutilaksi, sillä työmies Elmo
sai kirkkosalissa urakkansa päätökseen vasta
lauantai-iltana. Leiriydyimme aktion ajaksi
tornin 6. kerroksen saliin. 
     Saimme kokea eri kirkkokuntien vieraan-
varaisuutta: työtoverini Kirsi ja Liisa saivat
lainaksi ortodoksinuoren Marian yksiön,
miesväki majoittui Narva-Joensuun baptisti-
kirkolla. Itse kallistin ensimmäisenä iltana
pääni metodistikirkon kerhotilan sohvalle...
Sunnuntaina metodistien venäjänkielinen
nuorisotyöntekijä Lena kutsui minut ja Lainen
kotiinsa (yläkuvassa). Asuin Lenan ja hänen
tyttärensä luona koko viikon ja saimme
tehokasta kieliharjoitusta puolin ja toisin
etenkin sen jälkeen, kun aamukahvipöydässä
tulkannut Laine lähti tiistaina kotiin. 
     Jumalan avulla monimutkaisen palapelin
palaset loksahtelivat paikoilleen. Meillä oli
hieno tiimi, myös muutamia paikallisia oli
mukana. Muutamassa päivässä oli jaettu yli
2500 heijastinta ja aika monta venäjnkielistä
Raamattua ja lastenraamattua. Sadesäällä
saimme luvan jakaa Fama-kauppakeskuksessa.
Kirkkon muodonmuutos juhlakuntoon oli
hämmästyt-tävä. Sakastissa pestiin vielä
ikkunoita, kun kirkkopäivien ensimmäistä
ateriaa tarjoiltiin. Lauantai-iltana kirkkosali oli
täynnä ihmisiä!  
     Netistä instagram.com/suuressamukana
löytyy lisää kuvia ja tarinoita 21.-30.9.joka
päivän kohdalta. Niitä voi katsoa, vaikket olisi
Instagramin käyttäjä! Nelja Tuule ristirännak
Facebook-sivulta löytyy myös pari Liisan
kasaamaa videonpätkää.

Iloa ja valoa
pimenevään syksyyn!

Kirsti

Tämän vuoden "Neljän Tuulen
ristivaellus" vaellettiin

poikkeuksellisesti
pystysuunnassa – kirkon hissillä!

Otimme oivan työparini Liisa
Rossin kanssa kirkkopäivien

jälken vielä yhteiskuvan
rakkaaksi tulleen hissin ovella!

Kaarina Kahila-Pekkonen,
tuleva talkoolaisemme, kielikurssin

vetäjä

10 päivää Narvassa
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