Ulan-Uden uutisia 04/21 14.04.21
Kristus on ylösnoussut!
Saimme juhlia pääsiäistä melkein normaaliin
tapaan. Ennen palmusunnuntaita pidimme
seurakuntatilassa siivoustalkoot. Kiirastorstaiiltana vietimme ehtoollisjumalanpalveluksen
ja pitkäperjantainakin kokoonnuimme muistelemaan Jeesuksen ristinkuolemaa. Hiljaisena lauantaina pidimme viimeiset kuoroharjoitukset. Pääsiäisenä jumalanpalvelukseen kokoontui 33 aikuista ja 10 lasta.

Pääsiäisjumalanpalveluksen osanottajia.
Konsertti sujui hienosti ja teepöydän antimia
nautittiin hyvillä mielin. ”Tv-juontaja Marina
Malahova” oli koonnut ”studioon” ylösnousemuksen todistajia: Maria Magdalenan, Pietarin ja Tuomaksen. Lapset lauloivat ja soittivat
”Itku on vihdoin päättyvä”. Kuulimme runonlausuntaa ja lauluesityksiä. Ensi vuonna
seurakunta juhlii pääsiäistä uudessa kirkkorakennuksessa!

Ajatus tuntui hienolta, ja siitä lähtien Vladimirin syntymäpäivä on saanut komeat puitteet.
Juhlistimme pyöreitä vuosia seurakunnassa
sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen 11.4.
Paikalle oli kutsuttu Vladimirin sukulaisia ja
ystäviä. Pikkusisko Tatjana tuli Tunkan alueelta asti tätä juhlaa varten. Lapsuudenystävä Valeri istui Vladimirin vieressä ja mukana
oli viime kesänä kastetun Handa-serkun
isoveli Dashi, joka oli ensimmäistä kertaa
kirkossa.
Kuulimme muutaman musiikkiesityksen.
Diakoni Aleksandr lauloi tekemänsä kappaleen, joka kertoi anteeksiannosta. Daniil soitti
pianolla iloisen sävellyksen ”Shutotshka”.
Kuoro lauloi kaksi laulua. Lahjoitin Vladimirille burjatialaisen Kevätlaulun, johon olin
tehnyt myös suomenkieliset sanat. Vladimirin
sisarentytär Ljudmila säesti pianolla.
Juhlan tärkein osuus olivat onnittelupuheet.
Diakoni Andrei onnitteli Vladimiria seurakunnan puolesta ja luovutti seurakuntalaisten
keräämän lahjan. Muutkin antoivat rahalahjan. Vladimir iloitsi, että nyt hänellä on käyttövaroja ensi viikon matkaa varten Tunkan
alueelle ja Irkutskin lääniin.

Vladimirin 70-vuotisjuhla
Mieheni Vladimir on syntynyt joskus maaliskuun puolivälissä. Kun hän oli saamassa
ensimmäisen henkilötodistuksensa, niin
virkailija ehdotti, että hänen syntymäpäiväkseen merkittäisiin 12.4., joka on ensimmäisen
miehitetyn avaruuslennon merkkipäivä.

Diakoni Andrei onnittelee Vladimiria.
Onnittelupuheenvuoroissa toistui se, miten
positiivinen ja avulias henkilö Vladimir on
aina ollut. Lapsuudenystävä sanoi, ettei ollut
edes kuullut hänen koskaan kiroilevan. Raisa
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kertoi, miten Vladimir ja Andrei olivat kantaneet hänet viidenteen kerrokseen, kun
häneltä oli katkennut käsi ja jalka liukkaalla
talvikelillä ja hänen oli tarvinnut päästä lääkäriin. (Viisikerroksisissa taloissa ei yleensä ole
hissiä.) Seurakuntalaisten puheenvuoroissa
tuli esiin evankeliumin voima ja Kristuksen
rakkaus. Voimme rukoilla, että ne koskettavat kaikkien mukanaolleiden sisintä. Siskonpojan Andrein vaimo Arjuna oli leiponut
komean täytekakun. Heidän nuorimmalla
lapsellaan on terveysongelmia, minkä puolesta voi rukoilla.

Kiitos lahjoituksista kirkonrakennukseen!
Vladimirin lahjatilille kirkonrakennushankkeen hyväksi on kertynyt tähän mennessä
1260 euroa, mistä kiitos kaikille lahjoittajille!
Moni onkin kertonut tehneensä lahjoituksen
juuri tätä kautta. Suuri kiitos kaikista onnitteluista ja siunauksen toivotuksista! Vladimirilla on paljon vastuuta ja hän tarvitsee
esirukoustukea erityisesti terveyden
puolesta. Kiitos Herralle, että syöpä on
pysynyt aisoissa ja hoidot ovat auttaneet.
Lahjatili viitenumerolla 9050412022009 on
toistaiseksi käytössä, joten sinne voi vielä
tehdä lahjoituksen.
Viime päivinä rakennuksen lattioita on
tasoitettu. Julkisivumateriaalin hankinta on
seuraava suuri menoerä.
Kirkonrakennushankkeen keräys jatkuu
entiseen tapaan. Lahjoituksen voi tehdä
tekstiviestillä esim. KYLVAJA15 numeroon
16499. Viestiin tulee lisätä oma postinumero
ja sana: Kirkkohanke. MobilePaylla: 18437,
kommentiksi postinumero ja Kirkkohanke.
Pankkisiirron viitenumero on 3160 22002.
Tilinumero on sama kuin sivun alalaidassa.

anitta.lepomaa@flom.fi

Lisätietoja saa Kylväjän nettisivuilta
www.kylvaja.fi/lahjoita.
”Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot
kaikki, jotka etsivät Herraa!” (Ps. 105:3).
Jumalan siunausta kevääseen!
Anitta ja Vladimir
Kiitos- ja rukousaiheita:
- Juhlien osanottajat. Jeesuksen uskoa
Valerille, Dashille, Tatjanalle ja heidän
perhekunnilleen ja terveyttä Andrein ja
Arjunan nuorimmaiselle.
- Vladimirin, Andrein ja Marina D:n matka
Tunkan alueelle ja Irkutskin lääniin
perjantaista lähtien noin viikon ajan.
P.O. Box 9650, 670000 Ulan-Ude, Russia.
Puh. +7914 833 4964
+358 40 7188665 (+5h)
Kirjeen tilaukset ja osoitteenmuutokset:
osoitteenmuutokset@flom.fi tai ottamalla yhteyttä
Kylväjän toimistoon p. 09-25325400.
Taloudellisen tuen voi lähettää Kylväjän tilille, joka
näkyy sivun alareunassa. Viitenumeron saa
osoitteesta
www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri/ tai
kirjanpitäjältä irene.malinen@kylvaja.fi, p. 0445958252.
Viitenumeroita: Espoonlahti 5302145710.
Kajaani 5302143631.
Kalvola 5302141497.
Lappeenranta 5302143107. Messukylä
53021410176. Paltamo 5302143835. Valkeala
5302143453.
Ei srk-tietoa 5302147653.
Kiitos lahjastasi!

