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Jumala abiga!
     Tällä kertaa saat kuulumiset ja
rukoushaasteet keskeltä hektistä työputkea! 
     Aika osuva kehotus tuo piirakkafestivaalin
kylttimme: lepuuta jalkoja ja juo vettä! Viime
päivät on ollut aikamoista lentoa Narvan
aktioviikon valmistelujen ja Lasnamäen
syyskauden käynnistämisen merkeissä. Olen
sellainen järjestelijäluonne, että tällaisena
aikana sitä vaan porhaltaa eteenpäin, eikä
ole niin helppoa rauhoittua lepäämään. Tänä
aamuna huomasin, että olin unohtanut
kahtena aamuna ottaa verenpainelääkkeet...
Yritän olla huolellisempi huomenna alkavan
aktioviikon aikana. 

Lasnamäen piirakkafestivaaleilla jäi helteen ja kulovaroituksen vuoksi nokipannuteet keittämättä,
mutta nuotiotynnyristä tuli oiva kukkateline ja  kylmä piparminttutee teki hyvin kauppansa! 

Sain eilen yllättävän viestin
Lihulan hoitokodista: Kelly,
kehitysvammainen kummityttoni,
oli saanut taivaskutsun lauantain
vastaisena yönä nukkuessaan!
Tapasimme viimeisen kerran
keväällä, kun kävin hänen 24v
synttäreillään. Olin koonnut
lahjaksi albumin vuosien varrelta.
Ensimmäinen kuva oli 6v
synttäreiltä. Viisi vuotta sitten
Kelly kastettiin. 
Kiitos Taivaan Isälle Kelly-ystävästä
ja siitä, että hän sai nukahtaa
turvallisilla käsivarsilla! 

     Kävin aamupäivällä pakkaamassa osan
aktiovarusteista Jürin pakettiautoon. Jüri on
ollut vapaaehtoinen nuotiomestarimme
Lasnamäen tempauksissa. Hän on luvannut
tuoda meidän nokipannulaitteemme Narvaan
ja jäädä myös lauantaiksi keittämään kahvia ja
teetä Narvan joenrantapromenaadilla.
Venäjältä on tulossa seitsemän hengen tiimi
mukaan. Nykyään Virossa asuva marilainen
Anna oli kymmenen vuotta sitten
ensimmäisessä Nelja Tuule ristirännak -
aktiossa Venäjän ryhmän mukana. Nyt hän on
ollut verraton apu valmisteluissa, samoin
virolainen Kaire, jotka molemmat ovat mm.
soitelleet venäjänkielisiä puheluita puolestani
ja olleet mukana valmistelukäynneillä. 
     Ennen elokuun lomaa olin kirkkopäivien
valmistelukokouksen sihteerinä, mikä oli aika
haasteellista tällaisena kielivammaisena –
venäjän taitoni on edelleen surkea.
Rukoillaan, että Jumala antaisi meille kaikille
rohkeutta, yhteyttä ja rakkautta yli kieli- ja
kirkkokuntarajojen! Toivotaan, että
Narvan seurakunnista ilmaantuu vielä viikon
aikana vapaaehtoisia ihanien
ortodoksinuorten ja uskollisten eläkeläisten
lisäksi. 
     "Jumala abiga!" eli Jumalan avulla lähden
aamulla matkaan kohti Narvaa. Kiitos
rukoustuesta aktioviikon ja Narvan
kirkkopäivien puolesta!

Taivaskutsu

Narvan seurakuntien pastoreita ja vastuunkantajia
kirkkopäiväpalaverissa heinäkuun lopulla.
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Lähettävät seurakunnat:

Sammonlahti, Luumäki, Hamina,
Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, uusina tulossa

Hyvinkää ja 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
* Lasnamäellä alkaa 2.10.
aikuisrippikoulu tiistaisin.
Konfirmaatio loppiaisena, jos
Luoja suo.    
* Marraskuun alussa on tarkoitus
aloittaa suomen kielen
alkeiskurssi, Kaarina Kahila-
Pekkonen on tulossa
talkoovoimin sitä pitämään.
* Heldurin asuntoasia ja
muutenkin.
* Daniel aloitti seiskaluokan
uudestaan, nyt samalla luokalla
pikkuveljensä Gabrielin kanssa.
* Aktioviikko Narvassa 21.-27.9.
Narvan kirkkojen päivät
28.-30.9.

     Lisään vielä muutaman kuvan Narvasta.
Kovia kokenut Aleksanterin suurkirkko on
tällä hetkellä käytössä vain osittain. Se on
Viron ainoa kirkko, jonka tornissa on hissi!
Edellisen sivun kokouskuva oli tornin 
6. kerroksesta. Syyskuun alkupuolella
Niemeläisen Seppo valmensi narvalaisia
evankelioimistyöhön. 4. kerroksen saliin
kokoontui vai kymmenkunta osallistujaa,
mutta uskon, että päivä silti kannatti. Mukana
ollut helluntaiseurakunnan jäsen Petro tarjosi
käytännöllistä apua. Tarjous muistui mieleeni,
kun pohdimme, mistä saisimme kirkolle
jääkaapin aktion ja kirkkopäivien ajaksi. Tällä
viikolla Petro toi kirkolle jääkaapin! 
     Viron-, suomen- ja venäjänkieliset
jumalanpalvelukset pidetään tällä hetkellä 
2. kerroksen kappelissa, josta on viereinen
aktiopalaverikuva.
     Alakerran suuri kirkkosali on ollut
käyttökiellossa varisemisvaaran vuoksi. Viime
viikot yksi työmies on naputellut katosta
irtonaisia kiviä ja rappauksia. Vain Jumalan
avulla työ voi valmistua ajoissa ja
pelastuslaitos myöntää käyttöluvan ennen
ensi viikon kirkkopäiviä!! Olemme luvanneet
aktiolaisten kanssa auttaa kirkon siivouksessa.
Pölyistä puuhaa luvassa!
     Tässä vielä tämän aamun tunnelmia
Lasnamäen seurakuntakodin edustalta. 
Auto on lastattu vesipulloilla, kottikärryillä
heijastimilla (3000 ristinmuotoista heijastinta
jaettavaksi), nokisilla kannuilla, teltalla,
pöydällä...

Siunausta syksyysi!
Kirsti

Iloisia kohtaamisia erityisten
ihmisten laulujuhlilla
   Elokuun viimeisenä lauantaina teimme
Doriksen ja Andreaksen kanssa retken
Viljandiin, jossa pidettiin jo perinteiseksi
tulleet vammaisten laulu- ja tanssijuhlat. 
Olin vahingossa merkinnyt juhlat kalenteriin
jo heinäkuun lopulle, mutta onneksi Doris
huomasi viime hetkellä, että juhlat ovat vasta
elokuussa... 
     Viljandin laululavalle oli kokoontunut
tuhatkunta laulajaa ja tanssijaa eri puolilta
maata. Kulkuetta katsellessa tapasin monia
tuttuja eri hoitokodeista. Kuvassa Vääna-Viti
Kodin juhlaväkeä. Erityisesti ilahduin, kun
näin kulkueessa Liisin, jonka tukihenkilönä
toimin 19 vuotta sitten Tartossa. Hän oli
musiikkilukiossa ja tuli mukaan seurakuntaan.
Nyt Liisi on ollut mielenterveysongelman
vuoksi laitoshoidossa jo useamman vuoden.
Hienoa, että hänkin oli päässyt juhlille!

Sinun
puolestasi

Vähän pikaisesti kirjoitettu kirje,
pahoittelen jos jää virheitä...
Kiitos, kun luit tänne asti ja olet
omalla tavallasi mukana työssä!
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