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Jah, tahan, 
Jumala abiga!
     Näin vastasivat Lasnamäen seurakunnan
ensimmäiset konfirmoitavat loppiaisena
kirkkoherra Gustav Piirin kysymykseen:
"Haluatteko jatkossa elää ja kasvaa tässä
uskossa, johon teidät on kastettu ja jota olette
oppineet tuntemaan, elää
evankelisluterilaisen kirkon jäsenenä
seurakunnan keskellä sekä kuulla Jumalan
sanaa ja ottaa osaa pyhästä ehtoollisesta,
julistaa hyvää sanomaa Jumalasta sanoin ja
teoin ja palvella kanssaihmisiäsi Jeesuksen
Kristuksen antaman esikuvan mukaisesti?"
     Loppiaisen konfirmaatiomessu oli meille
Lasnamäellä suuri juhlapäivä! Aime, Voldemar
ja Violetta ovat nyt emäseurakuntamme
Pyhän Hengen jäseniä. Seurakunnan kanslisti
näytti minulle uutta Lasnamäen omaa
arkistolaatikkoa, jossa on vasta kolme
ensimmäistä korttia! Hengellisessä mielessä
rippilapsemme ovat vielä lapsia, vaikka Aime
ja Voldemar ovatkin jo yli 70. Rukoilethan, että
osaisimme tarjota heille hyvän hengellisen
kodin ja kasvupaikan! 

     Tällainen historiallinen uutinen näin
vuoden ensimmäisen kirjeen alkajaisiksi! Tuo
otsikon lause sopii hyvin myös uuteen
vuoteen ja vaikka jokaiseen aamuun.
"Jumala abiga" eli Jumalan avulla saamme
käydä uusiin tehtäviin molemmilla puolilla
Suomenlahtea tai missä päin maailmaa tätä
kirjettä luetkaan!
     Erään kirjeensaajan toivomuksesta liitän
tähän usein laulamani Pidä mielessä -laulun
sanat, jotka itse joskus takavuosina viron
kielestä suomensin (Tuovisen Anne oli
kääntänyt aiemmin laulun saksasta viroksi).
Lauloin sen myös konfirmaatiomessussa. 
     Tässä vielä juhlapäivän yhteiskuva, jonka
otti työtoverini Piret Riim.

Pae palvekodassa Lasnamäellä vietettiin loppiaisena ensimmäistä konfirmaatiojuhlaa.

PIDÄ MIELESSÄ
Jürgen Werth, suom. Kirsti Malmi

 
Pidä mielessä: 

sinun syntymäs ei ollut vahinko, 
se suunniteltiin kauan sitten taivaassa! 

Pidä mielessä: 
sinun elämääs ei määrää kohtalo 

jokainen päiväsi on lahjaa Luojalta! 
 

Olet Taivaan Isän silmäterä, 
Hän sua paljon rakastaa, 
siitä riippumatta, onko  
aurinko vai sadesää. 

Hän on laskenut ja luonnostellut  
elinpäiväsi. 

Olet sinä, ainoa sinä. 
Sun vertaista toista ei oo! 

 
Pidä mielessä: 

ainutlaatuiset on ajatuksesi, 
sun tunteitas ei osaa kukaan matkia! 

Pidä mielessä: 
kukaan ei tiedä eikä muista niinkuin sä, 

sun teitäsi ei taida toiset astua! 
 

Pidä mielessä: 
hymyä, jonka sinä näet peilistä,  
ei koko maailmassa ole toisilla! 

Pidä mielessä: 
kaikki rikkaus ei näy tiliotteesta, 
on suurin aarteesi tämä elämä!

Violetta-Viktoria,
Voldemar,

Aime
– meie Issanda

Jeesuse Kristuse arm, 
Jumala armastus ja
Püha Vaimu osadus

olgu sinuga!
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Lähettävät seurakunnat:
Sammonlahti, Luumäki, Hamina,

Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, Hyvinkää,

Olari, Maaria ja Ruokolahti
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     Joulutorille ja joululauluiltaan ei ollut suurta
ryntäystä, mutta iloksemme paikalla oli
muutama ensikertalainen. Lasnaidee-ryhmästä
tuttu Anton yllätti tuomalla mukanaan
gramofonin ja vanhan joululevyn!
      Jouluviikon tiistaina valmistimme porukalla
virolaisen jouluaterian hapankaaleineen,
perunoideen ja makkaroineen ja istuimme
kaikki suuren pöydän ympärillä viettäen
samalla Pae palvekodan 2-vuotisjuhlaa.
     Muistelen ilolla keskiviikon kolmea
joululauluhetkeä sosiaalitaloissa sekä
perjantain jouluhartautta kehitysvammaisten
Loopealsen hoitoyksikössä, joka avattiin  
Lasnamäellä viime kesänä. Voldemar säesti
niissä haitarilla ja minä ukulelella. 
     Loopealsella oli apulaisena myös oma
kehitysvammainen Andumme, jonka poimin
mukaan koulun joulujuhlasta. Andu lauloi
sydämestäään mukana tuttuja lauluja ja
päätteeksi esitimme kolmestaan
siunauslaulun. Siinäpä mainio uusi trio!
     Samana iltana virisi vielä spontaani
joululauluhetki ruokapankin jonossa! Saamme
perjantai-iltaisin muutaman ruokapaketin
Lasnamäelle vietäväksi ja olin nyt itse ensi
kertaa Aiven, Doriksen ja Andun mukana
metodistikirkolla niitä hakemassa. Monet
jonossa seisseistä halusivat ottaa
laulumonisteita ja laulaa mukana. Jumala
siunatkoon heitä sekä Tabiita-mission
vapaaehtoisia, jotka siellä ruoka-apua jakavat.

Jumala abiga!  t. Kirsti

Joulukuulumisia

Jouluaaton lounashetki Jutan luona.

     Lauantaina oli sitten ihanaa olla ihan vaan
kotosalla ja laittaa kotiin omaa joulua. Toin
pienen kuusenkin tupaan. Sitten käväisin
Tarton seudulla "sukulaisissa". Veimme Kailin,
Danielin ja Gabrielin kanssa kynttilöitä
haudoilla – minullakin on siellä jo aika monta
kynttilän paikkaa – ja vietimme sitten
rauhallista aatonaattoiltaa yhdessä. Aattona
poikkesin ennen kotimatkaa vielä
alkuvuodesta leskeksi jääneen Jutan kodissa.
     Joulupäivänä lähdin hyvissä ajoin
Lasnamäelle keittämään riisipuuroa. Eha-
pappi toimitti perhekirkon ja piti
puurohetken päätteeksi vielä yhden
rippikoulutunninkin, kun yksi tärkeä aihe oli
vielä puhumatta ennen konfirmaatiota ja
kaikki kolme oppilasta sopivasti koolla! 
     Tällä viikolla Lasnamäellä vietettiin
Lappalaisten läksiäisiä. Oli hyvä tavata Kai ja
Mirva vielä Pae palvekodassa ja yhdessä
kiittää heitä heidän merkittävästä roolistaan
Lasnamäen työn käynnistämisessä!
Rukoillaan heille siunausta uusiin vaiheisiin!

Uusia lähettäjiä
     Kiitos Maarian seurakunnalle ja Turun
ystäville lämpimästä kohtaamisesta ja
nimikkolähetiksi siunaamisesta 30.12.! Oli
mukava tutustua! Myös Olarin ja Ruokolahden
seurakunnissa on hiljattain päätetty
nimikkosopimuksesta! Sydämellinen kiitos ja
tervetuloa mukaan yhteseen työhön!

Lappalaisten läksiäiset LasnamäelläKirkkokahvit Maarian pappilassa (Kuva: Rauno Maanpää)

Trio Kipa, Volli ja Andu Aatonaaton iltahetki Veskimän ystävien kanssa.

Talvinen kävelyretki Keila-Joan
puistossa eilen, 19.1.2019.

Gramofoni loi tunnelmaa!

Päivän tunnussana tänään:
Kuljen tai lepään, kaiken olet
mitannut, perin pohjin sinä
tunnet minun tekemiseni.

Ps 139:3
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