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Orlovkan kylässä ihailin omenapuun nuppuja.

Kevättä!
Kevät on aina ihanaa uuteen puhkeamisen aikaa. Parvekkeelta
avautuva harmahtava värimaisemakin on alkanut ihanasti
vihertää. Kevätaamujen kaverinani on ollut teiltä lähettäjiltäni
saama pieni kirjanen, Aamun ensimmäinen. Se on ollut hyvä
kutsu siihen, että päivän ensimmäiset hetket viettäisi Herran
kanssa. Siitä on hyvä lähteä päivään. Silmiini osui siitä myös
sanat: "Rukoile itsellesi ja kansalle Pyhän Hengen vuodatusta,
Hengen kevättä, totista herätystä". Näihin pysähdyin. Ajattelin,
että tätä tosiaan tarvitsen itselleni ja tätä tarvitsisi kestävästi
rukoilla niin tänne Venäjälle kuin omalle kansallekin. Hengen
kevättä– mitähän kaikkea se mahtaakaan pitää sisällään? Veisikö
ainakin lähemmäksi Jeesusta?

Jotakin tästä Hengen
kosketuksen hedelmästä
olemme saaneet nähdä viime
aikoina täällä Siperiassa.
Pääsiäisenä Jeesuksen
ylösnousemusjuhlan lisäksi
vietimme Aleksanderin ja
Sofian konfirmaatiojuhlaa
ensimmäisen kristinuskon
peruskurssin päätteeksi. Sofia
ja Aleksander ovat ottaneet
osaa paljon seurakunnan
muuhunkin toimintaan.
Iloitsemme kovasti heistä.
Seuraavalla sivulla kuulet
Aleksanderin tiestä
Jeesuksen seuraajaksi.
Aleksander ja Sofia yhteiseen uskoon
tunnustautumassa.

Rukousaiheita
- Hengen kevättä itsellemme
ja kansoille. "Tule Pyhä Henki
Kristusta kirkastamaan".
- Huostaanotetut lapset sekä
heidän vanhemmat+ muu
kylän väki
- Kesän leirit ja seurakunnan
kesä
- Edellinen kirkkoherra sai
aivoverenvuodon. Rukoillaan
hänelle hyvää toipumista.
- Lähdön valmistelut

Kiitosaiheita
- Uusi sihteerimme Leena
- Viisumiasiat ovat nyt kivasti
vireillä.
- Kaste-ja konfirmaatiojuhlat
- Jumala tekee uutta luovaa
työtään.

" Minä vuodatan
vedet janoavaisen päälle ja virrat
kuivan maan päälle. Minä
vuodatan Henkeni sinun
siemenesi päälle ja siunaukseni
sinun vesojesi päälle.
Jes 44:3
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Karasjovan kylän kuulumisia

Neljä kylän lasta otettiin kasteessa
Jumalan lapsiksi. Rukoilethan heille
Taivaan Isän huolenpitoa ja läsnäoloa
jokaiselle päivälle.

Koskettava ja kiitollisuutta
herättävä päivä meillä oli
myös Karasjovan kylässä kun
ensin kastoimme pienen
kummityttöni Arinan ja sen
jälkeen hiljattain mukaan
tulleen perheen neljä lasta.
Samalla myös talon isäntä ja
emäntä konfirmoitiin
rippikoulun päätteeksi.
Jumala tekee työtään
täälläkin pienessä Siperian
kylässä. Täällä missä on
monesta puutetta, silmälasien
linssit ovat molemmat
keskeltä halki ja jääkaapissa
vain lähinnä valot ja elämässä
traagisiakin vaiheita. Mutta
tänne on tullut todellinen
elämä ja toivo. Näistä
ihmisistä on tullut Jumalan
lapsia.

Entistä kosketetumpi olin näiden neljän uuden lapsen kasteesta
paria viikkoa myöhemmin. Olimme menossa seurakunnan
porukan kanssa kylään pitämään jälleen ohjelmaa. Odotin myös
näiden lasten kanssa iloista jälleennäkemistä. Perille päästyä
kuulin hätkähdyttävän uutisen: Lapset olivat paria päivää
aikaisemmin huostaanotettu perheen vaikean tilanteen vuoksi. Isä
on jo pidempään ollut pois kuvioista, mutta nyt äitikään ei enää
pysty pitämään huolta lapsista. Sydän särkyi lasten ja aikuistenkin
puolesta. Lohduttavaa on se, että siellä he nyt ovat jossakin
kastelahjaksi saadut ristit kaulassaan nämä Jumalan lapset,
Hänen, joka on voimallinen pitämään heistä huolen.
Huomenna olemme menossa etsimään oikeaa lastenkotia toiveissa
tavata lapsia. Viisautta rukoilemme, että voisimme hyvällä tavalla
olla auttamassa ja rakastamassa heitä ja vanhempiaankin.

Alenksander:
"Jeesus veti
puoleensa"
Minulle jo lapsena isä kertoi
Jeesuksesta, vaikka meidän
perheemme ei ollutkaan aktiivisia
kirkossa kävijöitä. Kävin myös
ortodoksikirkon pyhäkoulua.
Minusta ei kuitenkaan heti tullut
kristittyä. Elämäni oli vähän
vuoristorataa–välillä menin
Jumalaan päin ja monta kertaa
Hänestä poispäin. Kyselin, onko
Jumala oikeasti olemassa? Ja
joskus yritin jopa kokonaan
kieltää Hänet.
Jeesus ei kuitenkaan jättänyt
minua, vaan veti aina uudelleen
puoleensa. Viimeisimmän kerran,
minulle tuli voimakas halu ottaa
näistä asioista selvää. Näihin
aikoihin näin mainoksenne
kristinuskon peruskurssista ja
päätin tulla mukaan. Kurssilla
ymmärsin paremmin, mistä
kristinuskossa on kysymys ja mitä
on pelastus. Me olemme
Jeesuksen kalliisti lunastamia.
Kurssin päätyttyä päätin myös
liittyä luterilaiseen kirkkoon.

Lähettävät
seurakunnat
Espoon ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylä, Kallavesi, Juva,
Oulunsalo, Savonlinna, Tervo,
Turun Martinseurakunta ja
Vesanto.

Tue työtä
Viitenumero kaikille tileille
21270

Kesän suunnitelmia
Kirjoittelen näitä terveisiä Omskista, jossa suunnittelimme lasten
leirejä kesäkuun alkuun sekä heinäkuulle. Itse en tosin ole
heinäkuussa enää täällä vaan jo kotimaanjaksolla Suomessa. Myös
Karasjovan kylään on leirisuunnitelmia. Pyydän rukoilemaan
näiden puolesta. Samoin kuin Siperian seurakuntien kesän
puolesta. Novosibirskissa on haaveissa tehdä kirkosta entistä
kutsuvampi remontoiden, mutta sisällöllisestikin. Rukoillaan, että
se voisi tapahtua oikein priorisoiden, oikeilla elementeillä. Ehkä
tarvitaan ennen kaikkea sitä Hengen kevättä.
Omassa mielessäni kangastelee jo aika paljon kuukauden päästä
alkava Suomen jakso valmisteluineen. Kohta siis voimme nähdä! :)

Näkemistäsi odotellessa, Saara
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