
Ukrainan luterilaisessa kirkossa, ei
voinut kotimaassaan vaieta
Ukrainan sodan todellisuudesta.
Siksi hän päätyi piispan kanssa
neuvoteltuaan turvallisuussyistä
poistumaan maasta. Venäjän
kansalaisten turvapaikka-
anomuksen käsittely voi viedä yli
puoli vuotta. Pavel ei halunnut
odotella toimettomana, vaan
tarjoutui palvelemaan
vapaaehtoisena Viron kirkossa.
Lasnamäen seurakunta oli luonteva
sijoitus, koska täällä asuu paljon
venäjänkielistä väestöä.
     Niin sitten tapasimme
ensimmäisen kerran huhtikuun
lopulla. Sovimme, että kokeilemme
ainakin kesän ajan tarjota viikottain
venäjänkielistä toimintaa. Jo
samalla viikolla Pavel oli mukana
kahdessa yhteisöpuutarhan
tapahtumassa, joissa sai jakaa
kutsuja. Vapun jälkeen alkoivat
iltahartaus ja raamattutunti
keskiviikkoisin sekä messu joka
kuukauden 3. sunnuntaina. 
     Muutamia uusia on jo ollut
mukana. Eilen, 22.5. osallistuimme
Lasnamäen kevätmarkkinoille Paen
puistossa. Nina teki ammattilaisena
taidokkaita kasvomaalauksia n. 30
lapselle ja Pavel jakoi lähes 200
kutsulehtistä. Aika mahtava tiimi!

Iloja, surua ja kielten sekamelskaa
Tervehdys Tallinnasta keväisen
linnunlaulun, tuomen tuoksun ja
ikkunan takana ilahduttavien
parisenttisten tammenlehtien kera!
Sammaleisen pihanurmen seassa
kukkivat kevätesikot ja keltavuokot.
Talitiaiset ovat asettuneet taloksi
linnunpönttöön, jonka viritin
vesirännin kylkeen parvekkeen
kupeeseen. En tiedä, säästyvätkö
mahdolliset munat ja linnunpojat
pihan kissojen, tikan ja oravien
hyökkäyksiltä. Kiva on tuota
kaikkea seurailla.
     Viime kirjeestä on vasta
kuukausi, mutta monenlaista on
tapahtunut, iloja ja suruja. Aloitan
suuresta ilosta, vaikka siihenkin
liittyy sodan varjo. Tuli tässä
kirjoittaessa mieleen toissa kesänä
kertomani kalajuttu, kun sain
"siunauksia syvyyksistä" (voit etsiä
arkistosta kirjeen 7-8/2020, jos
kiinnostaa lukea tarkemmin). 
     Ehkä tässäkin on syvyyksistä
noussut siunaus: Saatoimme näet
yllättäen aloittaa toukokuussa
venäjänkielistä työtä, kun saimme
tiimiin vahvistusta Novosibirskistä.
Siperian luterilaisen kirkon pappi
Pavel Zajakin tuli vaimonsa Ninan
kanssa sodan ajamana Viroon pari
kuukautta sitten. Pavel, joka on
palvellut hiljattain pari vuotta myös

Ninalla riitti markkinoilla asiakkaita!

Kaidokin ehti iltapäivällä vähäksi aikaa mukaan
markkinoille..

Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja
jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Rm 8:28 

Tyytyväinen hymy peilikuvalle.

Kevätretkellä jokilaaksossa Pavelin ja Ninan kanssa.
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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     Iloitsen suuresti näistä uusista
työtovereista, heidän tavastaan
tarttua työhön ja kohdata ihmisiä.
Heidän kanssaan on ollut hyvä
tehdä työtä, vaikka keskustelumme
on aikamoista kielten sekamelskaa,
kun ei ole yhtään vahvaa yhteistä
kieltä. Google-kääntäjä on ollut
hyvänä apuna. Jospa vaatimaton
venäjän taitoni karttuisi. Pavel ja
Nina ovat kyllä motivoituneita
oppimaan viroa. 
     Nyt onkin hyvä syy käynnistää
keskiviikkona kielikahvila, jota
olimme kaavailleet jo aiemmin.
Olemme mainostaneet sitä myös
ukrainalaisille. Kellonaika 16 voi
tosin olla epäsuotuisa työssä
käyville, mutta kokeillaan sitä
ainakin kesän ajan. Kiinnostuneet
voivat sitten jäädä venänkieliseen
iltaan klo 18. Tarkoitus on opetella
viron puhekieltä hyvin käytännöllisin
keinoin. Tarvitsemme vielä lisää
virolaisia vastuunkantajia mukaan,
että toiminta voi jatkua myös
kesälomani aikana. 
     Kuten huomaat, täällä Virossa
toimitaan aika spontaanisti... tosin
venäjänkielisen työn alkaminen on
ollut jo vuosia Lasnamäen työn
tukijoiden rukousaiheena.
Rukoillaan johdatusta ja viisautta
tulevaan.
Suru-uutinen
     Pyysin viimeeksi rukousta Virven
palveluasumispaikan puolesta.
Yllättäen hän saikin kutsun taivaan
asuntoihin ja niinpä saatoimme
hänet vapunaattona viimeiselle
matkalle. Muistotilaisuus oli Paen
seurakuntakodilla – ensimmäinen
laatuaan, kuten oli pari vuotta
aiemmin myös Virven kastejuhla.
Olemme olleet lesken ja pojan
tukena hautajaisjärjestelyissä ja
muissa käytännön asioissa.
Äitienpäivänä kävin heidän
kanssaan piknikillä Virven haudalla.
 
Vietän yhden kesälomaviikon heti
kesäkuun alussa ja loput sitten
heinäkuussa Kasnanlähetyspäivien
jälkeen. Tervetuloa keäspäiville
Ryttylään 1.-3.7.!
 

* Venäjänkielinen työ Lasnamäellä on
käynnistynyt. Rukoillaan, että
kahdesta kieliryhmästä kasvaisi yksi
seurakunta.
 
* Keskiviikon kielikahvilatoiminta,
jonka kautta toivomme voivamme olla
avuksi myös ukrainalaispakolaisille.
 
* 9.5. venäläisten voitonpäivä sujui
Virossa rauhallisesti. Rukoillaan
rauhaa kansanryhmien välille ja että
Ukrainan sota päättyisi pian.
 
* Pavelin ja Ninan turvapaikkahakemus
ja tulevaisuus Virossa.
 
* Virven lähiomaiset Heino ja Indrek
odottamattoman surun keskellä.
Voimia, lohtua ja johdatusta
uudenlaiseen arkeen.
 
* Lasnamäen srk:n naapuritalon
tulipalossa kotinsa menettäneet.
Kaikki 60 asuntoa ovat
asumiskelvottomia. Osalla ilmeisesti
puuttui voimassaoleva vakuutus. 
 
 
 

Ruskan ja rentukankukkien kera toivotan Sinulle
siunattua alkukesää! Sydämellinen kiitos
matkaseurasta ja kaikenlaisesta tuesta!

Heino, Indrek ja Virve viimeisessä
perhekuvassa.

Osallistuin toukokuun alussa Kansanlähetyksen
työntekijäseminaariin Ryttylässä. Sain sieltä
mukaani tällaisen kunniakirjan kiitokseksi 
20 vuoden palveluksesta Kansanlähetyksessä. 
Ensi keväänä tulee tosiaan jo ´täyteen 20 vuotta
Kansanlähetyksen lähettinä täällä Virossa.
Ensimmäinen palvelusvuoteni oli 80-luvun
lopulla Lappeenrannassa Nuorten Kesän
projektisihteerinä ja toimistoapulaisena.
Lähetysvuosista kuuluu kiitos myös teille
uskollisille lähettäjille!

 
Tänne saakka on tultu Hänen voimassaan, 

huomispäivästä vielä en tiedä.
Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan,
vieköön Hän, minne tahtoo vain viedä!

(Pekka Simojoki)

Ketunleipä on viroksi jänesekapsas eli
jänönkaali :-)

Raamattu rakkaaksi -
 
evankeliumi kaikille
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