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Lähde Jumalan pulppuaapi,
virta Herran täynnä on...
Kaarinan Kahila-Pekkosen kanssa Jägalan putouksen kohinassa. Ihanasti sävy sävyyn! Kiitos Taivaan isälle Kaarinasta ja 4 kk loistavasta vapaaehtoistyöstä!

Viikko sitten meillä oli Lasnamäellä
mielenkiintoinen ja antoisa koulutuspäivä.
Lähettikolleega Joona Toivanen tuli Tartosta
Tuulinen tervehdys Suomenlahden
opettamaan evankelioivaa elämäntapaa.
etelärannalta! Kevät etenee vaihtelevalla
Suomessa ja maailmalla koulutus tunnetaan
vauhdilla. Takapihan lumikellot nostivat
nimellä L10T. Joona rohkaisi ennen kaikkea
urheasti päänsä jo helmikuussa tiaisten laulun turvautumaan itse Jumalan täydelliseen
säestämänä, kunnes jäivät uuden lumivaipan
rakkauteen, johon emme voi omin avuin
alle. Nyt on pihanurmi taas paljaana. Väliin on
lisätä mitään. Silloin siitä riittää jaettavaksi
mahtunut myös kauniita kevättalven päiviä,
muillekin. Jokainen Jeesuksen seuraaja voi
kuten yläkuvasta näkyy.
elää evankeliumia todeksi oman arkensa
Kaarina Kahila-Pekkonen piti tuhkapäivänä
keskellä.
viimeisen suomen kielen tunnin Lasnamäellä.
Ei tarvitse olla rohea ja taitava todistaja.
Hän tuli vapaaehtoistyöntekijäksi marraskuun
Ensimmäinen askel on rukoilla. Hiljaa
alussa. Kevätauringon innoittamana vein hänet mielessään voi siunata ihmisiä missä vain,
ennen viimeistä kurssi-iltaa retkelle Irun
vaikka liikenteessä tai kassajonossa. Toinen
kivikautisille asuinseuduille Lasnamäen
askel on ystävystyä, kolmas olla tarpeen
perukoilla sekä Jägalan putoukselle, joka oli
mukaan avuksi, missä voi. Jeesuksesta
suurelta osin jo vapautunut talven jäistä.
puhuminen tarvitaan sanoja ehkä vasta
viimeisenä.

Oppia ikä kaikki!

Suomen kielen kurssilaisia opettajaa kiittämässä.

Kaarina kirjoittaa:

Oppia ikä kaikki – kielioppiakin!
Opettaessaan oppii itsekin.
Parilla viimeisellä suomen
tunnilla otin esiin luonnon- ja
eläintensuojeluasioita, joista –
luvalla sanoen – ei Virossa paljoa
välitetä. Keskustelimme myös ns
turkiseläimistä ja niitten
nimistä. Luimme sadun ketusta ja
kalastajasta – muistattehan,
kuinka ovela kettu huijasi miestä,
joka luuli saavansa kuolleeksi
tekeytyneen ketun nahan
itselleen. Repolaisen (viroksi
"rebane") kettu-nimi merkitsee
nyljettyä – samaa kantaa kuin
vaikkapa suomen "kesiä"; nenä
kesii, kun on polttanut sen
auringossa.
No mitäpä se repolainen sitten
alkujaan merkitsee? Ainakin
punakellertävää väriä, sanoo
viisas kirja ja – heureka! – viron
Toinen askel: ystävysty. Joona Toivanen kouluttamassa. "rebu" (munankeltuinen) kuuluu
samaan porukkaan. Sitä en ollut
koskaan tullut ajatelleeksi
ennenkuin nyt tutkin asiaa.
Lasnamäen opiskelijoitten kanssa
oli tosi mukavaa, hyvä maku jäi
suuhuni. – Kaiken kaikkiaan
antoisa nelitoistaviikkoinen jakso
elämässäni!
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Maslenitsa-olkinukke Paen puistossa

Paastonajan violettia Lasnamäen kujilla, keittolautasella ja Pae palvekodan alttarilla.

Laskiainen

Samalla reissulla piipahdin Hyvinkään
Tällä kertaa emme järjestäneet mitään omaa seurakunnan vanhustenpiirissä ja yövyin
Tampereella rakkaan lähetyskurssitoverini
laskiaistempausta ja ihan hyvä niin, sillä
Kirsi Jokelan kodissa. Oli ilo tavata pitkästä
laskiaistiistaina oli aikamoinen lumimyräkkä.
aikaa! Sunnuntaina seurasimme kännykästä
Lasnamäen venäläisväestö vietti laskiaista
ortodoksisen kalenterin mukaan vasta viikkoa Viron itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia:
juhlajumalanpalvelusta tuomiokirkosta ja
myöhemmin ja minäkin piipahdin Paen
paraatia vapauden aukiolla. Presidentin
puistossa perinteisessä maslenitsassa.
juhlapuheen aikaan rantauduin jo Tallinnan
Väkeä oli liikkeellä paljon. Oli musiikkia,
kansantanssiesityksiä, poniratsastusta, blinejä, satamaan. Siunaa, Herra, Viron kansaa! Auta
vastavalittua parlamenttia muodostamaan
kaupustelijoita ym., kuten myös pari vuotta
sitten, kun kalenterit osuivat yksiin ja olimme toimiva hallitus ja johtamaan maata!
itsekin maslenitsassa nokipannuinemme.
Lunta oli enää vain nimeksi, mutta muutaman Kevade ootus
lapsen näin silti laskevan pyllymäkeä.
Kevät alkaa huomenna (20.3.) kello 21:58!
Karnevaali päättyy olkinuken polttamiseen.
Ensimmäisen kevätlauantain iloksi

Häähumua helmikuussa
Käväisin helmikuun lopulla juhlimassa
kummipoikani, Simolan Jannen häitä
Kangasalla. Kesällä 1982 ystävystyin Jannen
äidin Annin kanssa ollessani veljeni Timon
kutsusta isosena Kangasalan seurakunnan
rippikoululeireillä. (Timo oli siellä pari vuotta
nuorisonohjaajana.)
Olipa hienoa nähdä Jannea ja hänen viittä
isoasiskoaaan reippaina aikuisina! Kauniin ja
viehättävän morsiamen, nyt rouva Nenna
Saarenkedon, tapasin ensimmäistä kertaa
häissä. En ole tainnut ennen saada
hääjuhlassa sulhasen omin käsin tekemää
hääkakkua ja lihapullia! Hyvä, Janne! Tubli!
Siunausta matkaan, Janne ja Nenna!

järjestämme Pae palvekodassa klassisen
kevätkonsertin "Kevade ootus" ja avaamme
taidenäyttelyn. Musiikkia pianolla ja viululla
tarjoilevat kaksi alan ammattilaista, Maarit
Saarmäe ja Marie-Helen Aavakivi.
"Onnelliset kalat" on maalannut nuori
lasnamäkeläinen kuvataiteilija Juhan Rodrik.
Virittelimme viikonloppuna vuokraisännän
kanssa katonrajaan tangot näyttelyä varten.
Jospa tapahtuma ja näyttely toisivat uusia
kävijöitä Pae palvekodaan!
Tänä kesänä olemme ensimmäistä kertaa
mukana myös tiekirkkoprojektissa, ovet on
auki tiistaisin klo 16-20.

Siunattua kevättä ja paastonaikaa!
t. Kirsti
Pontšo on käytössä!

Kirsi ja kirsikook!

Tavattaisko 7.4.?
Tulen sunnuntaina 7.4. päiväksi
Suomeen ollakseni mukana
klo 10 messussa Olarin kirkossa
sekä klo 17 Kohti-illassa
Hyvinkään kirkossa. Tule Sinäkin,
jos asut tai liikut niillä tienoin!

Sest nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma
ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu. Jh 3:16

p.s.
Tästä ovesta
voit lukea
seraavassa
kirjeessä.

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,
Olari, Maaria ja Ruokolahti
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