
    Toissa viikolla teimme
Lasnamäen seurakuntalaistan
kanssa ikimuistoisen kesäretken
Saarenmaalle. Kolmeen päivään
mahtui paljon nähtävää - ehkä
liiankin kanssa, kun ohjelmaa oli
iltaan asti. 
     Historialliset kirkot ja
linnoitukset avasivat toisenlaista
perspektiiviä kirkon historiaan.
Retkemme osui Kuressaaren
Laurentiuksen seurakunnan
juhlaviikolle ja pääsimme mukaan
juhlistamaan 500 vuoden
virstanpylvästä. Mietin siellä
kirkonpenkissä istuessani, että
mahtavatko tulevat polvet viettää
vuonna 2514 vastaavaa juhlaa
Lasnamäellä – 500 vuotta
ensimmäisestä kokoontumisesta
Lindakiven kulttuuritalolla... 
     Simojoen Pekan laulunsäe
pyörii mielessäni: "Tänä päivänä
kaikki on uutta, mutta huomenna
historiaa..." Nyt on meidän
aikamme toimia, olla omalla
paikallamme Jumalan historiassa.
Kiitos sinullekin, että olet tavalla
tai toisella mukana rakentamassa
seurakuntaa Lasnamäelle!
Tarvitsemme siihen Jumalalta
rohkeutta, uskoa, viisautta ja
uskollisuutta.

Juhlat vuonna 2514?
Elokuinen tervehdys Tallinnasta!
Mitenkä sinun kesäsi on mennyt?
Keräilin tähän kirjeeseen kuvia
omasta kesästäni. Kahteen viime
kuukauteen mahtui monenlaista.
     Aloitan suuresta kiitosaiheesta:
venäläinen pastori Pavel ja
vaimonsa Nina saivat heinäkuussa
myönteisen turvapaikkapäätöksen
ja sen myötä kolmen vuoden
oleskelu- ja työluvan Viroon! Nyt
pyydänkin rukoilemaan meneillään
olevien neuvottelujen puolesta
hänen asemansa virallistamiseksi
Viron kirkon pappina. Rukoillaan
sitäkin, että löytyisi riittävä rahoitus
sekä palkkaukseen että Lasnamäen
seurakunnan toiminnan
käynnistämiseen uudenlaisella
vaihteella. 
     Tarkoitus on aloittaa syyskuun
alussa viikottaiset venäjänkieliset
jumalanpalvelukset sekä
loppukuusta lisäksi pyhäkoulu ja
partiotyyppinen nuorten
"eloonjäämiskoulu". Pavelilla on
aiempi kokemus kristillisestä
partiotyöstä Siperiassa. Vakuutuin
siitä viimeistään, kun purimme
heidän viikonloppuna saapunutta
muuttokuormaansa, jossa oli paljon
erilaisia retkeilyvarusteita. Jumala
siunatkoon nämä uudet avaukset! 

Vasemmalla viime kirjeessä ollut kuva
kylvöpuuhista. Nyt viljelylavan keskellä

komeilevat Paen puutarhan korkeimmat kasvit!
Maissirivi liehuu tuulessa kuin purje.

Satoakin näkyy olevan tulossa.

Üheskoos vennaga laulan ma oma teel... 
Yksi Lasnamäen srk:n Saarenmaan retken kohokohdista oli vierailu uskollisen ystävämme ja esirukoilijamme

Andreksen luona. Laulu raikui elokuun illassa ryhmäkodin terassilla. (Kuva: Pavel Zajakin)

Kuressaaren seurakunnan 500-vuotisjuhlien
ohjelmassa oli mm. Mika Waltarin Valtakunnan

salaisuus -kirjaan pohjautuva näytelmä.

Kasvun ihmeitä
yhteisöpuutarhalla:

Mainio kesäapulaisemme Matleena sai
piirakkafesrtivaaleilla Ninalta päivän

ensimmäisen kasvomaalauksen. 
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käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen Kansanläh.
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

Voit tukea työtäni

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti

Kiitos- ja rukousaiheita     Ensimmäisenä iltana kävimme
kylässä kehitysvammaisen
Andreksen luona, joka oli kattanut
meille mehut ja kakut ryhmäkodin
terassille. Kuultuaan kuopuksemme
Kristoferin (Kaidon pojan)
rumpuharrastuksesta Andres haki
huoneestaan marssirummun, jolla
Kristofer loihti mainion kompin
yhteislauluihin, vähän epävireisen
kitarani rinnalle.
     Oma osallistumiseni Saarenmaan
reissuun oli yllättäen edeltävän
viikon vaakalaudalla. Olin palannut
Suomesta 29.7. osallistuakseni srk:n
kanssa lauantaina Lasnamäen
Piirakkafestivaaleille. Intensiivisen
aktiopäivän päätteeksi vein Pavelin,
Ninan, Matleenan ja Aiven vielä
kiitosaterialle – Matleena oli ollut
seurakunnalle tervetullut apu
lomani aikana ja myös hyvä
kotivahti. Sunnuntaiaamuna
saattelin Matleenan kotimatkalle.
Samana iltana ilmaantuivat
ensimmäiset vilustumisoireet.
Maanantaiaamuna koronatesti näytti
positiivista... Onneksi en ollut
tietämättäni tartuttanut ketään
edellä mainituista.
     Kiitos Jumalalle, selvisin viikossa
ja melko kevyin oirein, joista suurin
oli voimattomuus. Leiriydyin koko
viikoksi olohuoneen sohvalle, josta
oli lyhyt matka vessaan ja
jääkaapille. Ruska oli kärsivällinen ja
tyytyi lyhyisiin lenkkeihin. Viikon
puolivälissä siirryin päiväsaikaan
takapihalle riippukeinuun.
Turvaetäisyydeltä seurustelin ja
viestittelin välillä naapuritalon Helin
kanssa, joka oli myös sairaana.
Jumalan johdatus kai tuokin, että
kummankaan ei tarvinut ihan yksin
potea. Naapurin yskänkohtauksia
kuunnellessa oli mielessä rukoilla
hänen puolestaan. Helin yskä on
helpottanut, mutta kurkku taas
kipeä. Rukoillaan yhdessä, että hän
parantuisi kokonaan pitkittyneestä
vaivastaan.
     Koronaa tuntuu olevan liikkeellä.
Saarenmaan retken seniorit Evald ja
Juhan sairastuivat reissun jälkeen,
mutta selvisivät samoin lievin oirein.
Siitäkin kiitos Jumalalle!

* Kiitos Pavelin ja Ninan työluvasta
sekä ensimmäisen tavarakuljetuksen
onnistumisesta. Rukoillaan, että heille
järjestyisi Virossa riittävä toimeentulo.
Voimia viron kielen oppimiseen.
* Venäjänkielisen ja vironkielisen
viikkotoiminnan käynnistäminen 
Lasnamäellä. Rukoillaan, että
kahdesta kieliryhmästä kasvaisi yksi
seurakunta.
* Venäjänkielinen pyhäkoulu 5-11v.,
kielikahvilasta tuttu ukrainalainen
Tanja on lupautunut Ninan työpariksi.
Ensimmäinen kokoontuminen 18.9.
* Venäjänkielinen eloonjäämiskoulu
12-16v. Pavelin johdolla 22.9. alk.
* Keskiviikon kielikahvilatoiminta, 
uusia osallistujia on tullut mukaan
pitkin kesää. 
* Kiitos Matleenan työpanoksesta
kesällä, siunausta hänen elämäänsä.
* Kiitos Saarenmaan retkestä ja että
selvisimme koronasta lievin oirein.
* Naapurin Helin terveys
* Kiitos virkistävästä kesälomasta 
mökillä, äänikirjoista, puusavotasta
ym.
 
 
 
 
 
 
 

Pavel ja Nina saivat positiivisen päätöksen
turvapaikkahakemukseen!

Iloa ja varjelusta!

Oli mukava tavata tuttuja Kansanlähetyspäivillä,
tässä olemme siskoni Anna-Maijan vierellä.
Ruska viihtyy siellä, missä saa rapsutuksia. Mitä
enemmän ihmisiä, sitä enemmän rapsuttajia :-)

Koko loman vietin mökillä. Innostuin
maalaamaan takaseinän ikkunanpielet ja
raivaamaan kuusikkoa ilta-auringon tieltä. Tässä
viimeisen illan uusi näkymä pihapiiriin.

Kun voimat alkoivat palautua, uskaltauduin
taas uimaan läheiseen luonnonkylpylään (ihana
joenpoukama 600 m päässä kodistani!).

Saarenmaalta palattuani lennähdin Ryttylään
Lähettipäiville. Lähettipäivien mainio lavastus
oli juontajaparini Asta Vuorisen käsialaa.
Pääsin siis kuuluttamaan lentoja!

Hellepäivän vilpoisa karanteenipesä takapihalla.
Tämä on seinänaapurini Luulen piilokameraotos!

Raamattu rakkaaksi -
 
evankeliumi kaikille
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