Ystäväkirje. Joulu 2017
Enkeli taivaan lausui näin:
Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan
maan kansoille nyt tulevan.VK.21

Hyvää Joulua!
Rakas Vienan työn ystävä, me vietämme suurta juhlaa, Jeesuksen syntymäpäivää.
Ja vaikka Jumalan Poika on syntynyt kauan, kauan sitten, niin kuitenkin meille –
ihmisille on kallisarvoinen tämä talvinen juhla. - ”Valo tuli maailmaan”.
Jesaja ennusti Hänen tulemuksesta: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren
valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus” (Jes.9). Tämä
ennustus on osoitettu meidän esi-isille. Pakanauskon - pitkän ja likaisen elämän
jälkeen tuli lumisen loistava ensimmäinen joulu. Jumala on niin rakastanut maailmaa
että antoi oman Poikansa syntisten puolesta, Näin lain vaatimukset täyttyivät. Viaton ja
pyhä Mies on maksanut velkamme omalla verellään. Voiko olla jotain tätä suurempaa
joululahjaa? Voit olla siis joulupukkiakin paljon parempi, jos kerrot Vapahtajasta muille
ihmisille. Sillä sanottu on: ”ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastumaan.” (Ap.T.4)
Vienan
Karjalan
luterilaisissa
seurakunnissa vietetään joulua yhtä aikaa
Suomessa vietettävän joulun kanssa.
Siellä missä pyhäkoulut toimivat,
pyhäkoululaiset
tulevat
jumalanpalvelukseen. Se tietää paljon
kiirettä ja melua. Juhlassa nautitaan
juhla-ateria ja seurakuntalaiset saavat
lahjat. Tämä aika on uskoni koetus, sillä
yksin, huonoa tietä ja vanhalla autolla
kiirehdin kylästä kylään, jotta juhla
onnistuisi kaikilla ja joka seurakunnassa. Siis tänäkin jouluna itse panen kädet ristiin ja
pyydän Sinuakin rukoilemaan.
Mujejärven kirkon tilanne huononi, sillä Petroskoissa Tasavallan tuomiokokous
päätti vapauttaa lastenkoti kirkostamme, jossa olemme olleet vuokralla jo n.20 vuotta.
Käsky pitää panna toimeen viimeistään 27 joulukuuta.
Mutta seurakuntamme työryhmä löysi uuden paikan. Kolme pientä huonetta, jossa
on kaukolämmitys ja se on tien toisella puolella lastenkodilta. Tila tarvitsee korjausta.
Toivomme, että muutos onnistuu jo tänä vuonna. Sinne tulee pieni sali, pikku keittiö ja
pastorin huone. Tämä on vuokratila. Mahdollisia leirejä varten on paikallinen
kulttuuritalo ja lasten kerhokeskus valmis antamaan omat tilat leiriajaksi.
Muista joulunajan tapahtumista eri kylissä mainitsen Kauneimmat Joululaulut.
Tänä vuonna niitä laulettiin Erkki Kilposen kanssa Kalevalassa. Hän esitti myös pienen

urkukonsertin. Erkillä on kulttuuriviisumi, mikä on sopiva tälle kulttuuritapahtumalle.
Tiksan kyläläiset laulavat Kauneimpia lauluja pastori Antero Rasilaisen ja muiden
Vienan Kemiin joulumatkalle menevien suomalaisten kanssa. Anterolla on oikea,
hengellisen työn viisumi.
Itsekin olen saanut Inkerin Kirkolta sopivan dokumentin, missä on kirjoitettu, että
voin tehdä lähetystyötä Venäjän Federaatiossa ja toivomuksena, että poliisi ja FSB:n
edustajat auttavat minua tässä työssä. -No, kiitos jos eivät häiritse, sekin riittää.
Merkittävä vuosi 2017 päättyy vähitellen. Uusi kirkkoherra Vladimir Jakusov on
nimetty Mujejärven-Tiksan seurakunnille. Teologiharjoittelija Ville on auttanut
Kalevalan seurakunnassa talvella ja keväällä. Pietarin nuoret pitivät lastenleiriä, rohkeat
Yli-Kiiminkiläiset viettivät aikaa Tiksan kylän lapsien kanssa ja suomalaiset motoristit
kävivät seurakunnissa. Kaiken ohessa sakotettiin useita ystäviä Suomesta ja lisäksi oli
tämä Mujejärven tilaongelma... On sitä mitä muistella, mistä kiittää Herraa ja pyytää
apua.
Kiitos Sinulle, ystävä vuodesta 2017 jota ollaan eletty. Kiitos avustasi ja
rukouksistasi. Me katsomme etenpäin niinkuin metsässä oleva ihminen, joka näkee
paljon esteita tiellä, mutta sydämellänsä on jo kotona!
Me kaikki luterilaiset Vienasta toivotamme Sinulle rauhallista ja Herran Hengen
täyttämää vuotta 2018.
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Swift-tunnus OKOYFIHH
Viitenumerot:
Työntekijöiden palkkaukseen
Lapsi-nuorisotyön tukeminen
Musiikkityön tukeminen
Diakoniatyön tukeminen (mm.joulukeräys)
Tärkeä ajankohtainen kohde
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