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Novosibirskin syksyisiltä lenkkipoluilta

Hyvää adventin ja joulun aikaa

Yllä olevassa kuvassa on joulun ajan maataidetta Altain vuoristosta,
Etelä-Venäjältä. Sen eteen on heitetty muutamia kolikoitakin. Onneksi
joulunsanoma on jotain sellaista, että siitä ei tarvitse maksaa tai jotain
itse sen eteen suorittaa, se on tarkoitettu vain vastaan otettavaksi.
Meille on syntynyt Vapahtaja. Jumala itse on tullut ihmiseksi ja
sovittanut meidät itsensä kanssa. Eikä Jeesus halua tänä vuonnakaan
pitää etäisyyttä vaan tulla lähelle –niiden elämän tilanteiden ja
sellaisten joulujuhlien keskelle, joissa nyt eletään.
Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen niin kuin jo kyllästymiseen asti on
kuulunut kaikista tuuteista. Ehkä nyt joulunvietto tuo erityistä valoa
tähän aikaan. On vielä kaikkein pimein vuoden aikakin. Ja erityisesti
silloin, kun omassa sisimmässä näyttää pimeältä ja syntiseltä,
Vapahtaja tuo ainoan toivon ja valon. Vain Hänellä on anteeksi
antamuksen ja rauhan sanat. Parhaat juhlat ovatkin silloin kun Jumala
näitä aarteita sydämelle avaa vaikka hiljaisuudessa, eristyksessä,
karanteenissa tai sitten jouluvalmistelujen keskellä.

Novosibirskin joulusuunnitelmia
Tänä vuonna Novosibirskissakin on vähän erilaiset mahdollisuudet
järjestää joulun ajan ohjelmaa koronan vuoksi. Mutta tänäkin vuonna
seurakunnan diakoni Slava hankkii lahjat lasten tuberkuloosisairaalan
ja -parantolan sekä muille työn piirissä oleville lapsille ja paketoi ne
vankeja auttavan Puolimatkan kodin väen kanssa. Tänä vuonna
sairaalaan ja parantolaan ei pääse pitämään ohjelmaa, mutta toivotaan
ja rukoillaan, että lahjat voisivat osaltaan välittää Jumalan rakkautta ja
Joulun ilosanomaa.
Seurakunnassa joulua vietetään perinteisin menoin ja olisi kiva kutsua
uusiakin mukaan, mutta tällä hetkellä niin ei voi rajoitusten vuoksi
vapaasti tehdä. Mutta seurakunnan sisällä kuitenkin joulua vietetään.
Venäjällä seurakunnan joulusta tuli itsellekin vielä tärkeämpi, se oli se
paikka mihin joulua kokoonnuttiin yhdessä viettämään, ei niinkään
kotona.

Rukousaiheita
-Rukoillaan, että Joulun sanoma
syntyneestä Vapahtajasta saisi
koskettaa niin täällä kuin Venäjällä
- Koronaan sairastuneet venäläiset
ystävät. Parantumista, varjelusta
myös muille ja tämän korona-ajan
hellittämistä.
- Seurakunnan ja Karasjovan
kylätyön suunnitelmat.
-Kansanlähetyskoulun opiskelijat
- Johdatusta askeleille ja
Jeesuksen lähellä elämistä.

Kiitosaiheita
- Kiitos siitä, että meille on
syntynyt Vapahtaja!
- Kiitos kaikesta
huolenpidosta ja avusta
kuluneena vuonna!
- Kiitos rukouksista ja tuesta
kuluneena vuonna.

"Valo loistaa pimeydessä, pimeys
ei ole saanut sitä valtaansa",
Joh. 1:5
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Novosibirskin kiitos-ja rukousaiheita
Muutama päivä sitten olin yhteydessä pyhäkoulutyöstä vastuuta
kantavan Olgan kanssa. Oli kiva kuulla, että pyhäkoulut ovat taas
alkaneet pyöriä. Olga sanoi, ettei hän voinut vain katsella vierestä, kun
lapset olivat tylsistyneinä kirkossa ja lapsetkin olivat tulleet kysymään
häneltä, koska meillä on pyhäkoulu. Hän koki sen kutsuksi jatkaa työtä.
Rukoillaan hänelle jaksamista ja iloa palvella näin.

Jouluvieras

Novosibirskissa ollessa joulun aika
kului aika pitkälti seurakunnassa,
mikä oli itsellekin tärkeää ja oli ilo olla
viemässä viestiä syntyneestä
Vapahtajasta eteenpäin töiden
merkeissä.Lähettien kesken myös
ehdimme vähän joulua juhlia.
Karasjovan kylän työstä meillä oli yhteinen zoom-tapaaminen. Timur ja Sattui kuitenkin niin, että jotakin
suunnitelmia peruuntui, ja minulle
työssä paljon mukana ollut Aleksei miettivät, miten työtä olisi
hedelmälllistä jatkaa ja minkälaista vastuuta kyläläisillekin voisi antaa. jäikin aikaa viettää vähän myös omaa
joulua. Mietin viitsinkö itselleni sitä
Rukoillaan työn jatkon puolesta. Ajaminen sinne ei myös ole ilmaista
sen kummemmin laittaa. Niinpä
paikallisille. Rukoillaan senkin puolesta, että varat siellä käymiseen voisi ajattelin, että kutsun yhden
järjestyä ja voisi herätä halua antaa omasta.
turkmeeniystävän kylään. Se antoi
enemmän motivaatiota laittaa
kotiinkin joulua. Ystävälle kuitenkin
Timur on toiminnan mies ja viime
tuli muutoksia, hän joutuikin
päivinä häntä kiireisenä on pitänyt
menemään töihin ja perumaan
urkujen tekeminen. Urut ovat
tulonsa. Olin kuitenkin ehtinyt jo
olleet pitkäaikainen Timurin ja
valmistella kaiken ja pöytäkin oli
katettu. Niinpä istuin yksin pöytään
monen seurakuntalaisen haave.
perinteiset suomijouluruoat edessäni
Timur pyysikin muistamaan
ja ajattelin ensin, että onhan tämä
urkuprojektiaan. Musiikkipuolelta
vähän tylsää. Mutta aika nopeasti tuo
oli kiva kuulla, että seurakuntaan
mieli haihtui ja tuli sellainen olo, etten
on nyt perustettu myös gospeltaidakaan olla yksin. Katselin
koristeita, joita olin saanut lapsilta ja
kuoro. Jospa näin saadaan lisää
kortteja teiltä lähettäjiltäkin. Ennen
ihmisiä palvelemaan musiikillisilla
muuta oli tunne kuin Jeesus istuisi
taidollaan ja laulutkin saisivat
vastapäätä. Yksinäisyyteen sainkin
hoitaa ja puhutella.
parhaan jouluvieraan.

Viime aikojen puuhia
Viimeisen kuukauden aikana olen ollut enemmän täällä Ryttylässä
hommissa Kansanlähetyskoulun koordinaattorin tittelillä. Olen lähetellyt
sähköposteja ja järjestellyt Kansanlähetyskoulun seuraavaa
viikonloppua, joka alkaa jo huomenna 11.12. Tässä koulussa opiskelee
joukko innokkaita vapaaehtoisia muun muassa evankeliointia,
hallinnollisia tehtäviä, sielunhoitoa ja yhteisöjen kasvuun tähtääviä
juttuja. Koulutus kuulostaa tosi tarpeelliselta ja hyödylliseltä. Toivotaan
ja rukoillaan, että heistä jokainen saa hyvää varustusta ja saa laittaa
lahjansa likoon juuri heille sopivalla tavalla, missä Jumala haluaa heitä
käyttääkin.
Helsingin Kansanlähetyksellä
olen ollut yhdessä muiden kanssa
miettimässä lähetystyön juttuja,
miten sitä voitaisi pitää esillä ja
järjestelemässä lähettivierailuita.
Parilla seurakuntavierailulla olen
saanut itsekin pistäytyä
tapaamassa teitä lähettäjiä.
Venäjälle lähtö ei näytä vielä
ainakaan vähään aikaan olevan
mahdollista, niinpä suunnitelmia
Lähetyksen hyväksi askartelimme on ajateltu näin syksyyn saakka.
Herra ohjatkoon askeleita. Kiitos
joulukortteja pienellä porukalla.
kaikesta kuluneena vuonna,
Kortin myötä oikein hyvää ja
rukouksista ja kaikenlaisesta
siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaa ja uutta vuotta! tuestasi!
Saara

Lähettävät tahot
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylän, Kallaveden,
Juvan, Oulunsalon,
Savonlinna, Niiniveden
seurakunta sekä Turun
Martinseurakunta

Tue työtä
Viitenumero kaikille tileille
21270
Etelä-Savon Kansanlähetys:
FI38 5271 0420 0493 23
Helsingin Kansanlähetys:
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetys:
FI21 8000 1600 5736 21
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys:
FI83 2070 1800 0238 25
KIITOS LAHJASTASI!
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