«Auta meitä Sinä, pelastuksemme Jumala,
nimesi kunnian tähden, pelasta meidät
ja anna meidän syntimme
anteeksi nimesi tähden”
(Ps.79)

Joulua odottaessa.
Kalenterivuotemme lähestyy loppupäiviään. Viimeisenä kirkkojuhlana kalenterissa
on Jeesuksen syntymäjuhla. Vaikka Raamatussa ei ole tietoa tuosta päivästä, on kirkko
pyhittänyt viisasti talven auringonseisauksen päivän Jeesus-Lapsen kunniaksi. ”Valo on
tullut maailman” (Joh.3:19) - julistaa Johannes. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon
maassa, niille loistaa valkeus” (Jes.9:2) – ennusti
Jesaja. Israelin kansa oli vielä tietämätön, että ”niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
Pimeyttä oli paljon juutalaisten elämässä ja uskon
asioissa, kunnes nuori Jeesus on julistanut: ”Minä olen
maailman valo. Se, joka seuraa Minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh.8:12).
Karjalan tiet ovat pimeitä aikaisemmin kuin Suomessa. Aikaero vaikuttaa.
Tienmestariksi tuli ”Herra Pakkanen”. Matkat ovat joskus oikein mukavia ja nopeita.
Joskus tietä ei ole aurattu, joskus se on kuoppainen ja liukas. Kaikki on siellä
mahdollista.
Työautoni parka on joutunut jo kerran ojaan, se pysyy huonosti liukkalla tiellä.
Kuoppa oli syvä, mutta Herran Enkeli ei antanut auton kiepahtaa ympäri. Ohikulkeva
nosturi veti sen tielle takaisin ja työmatkani taas jatkui.
30.10.2016 Kalevalan kirkko täytti täydet 15 vuotta. Silloin oli paljon vieraita.
Karjalan läänirovasti Aleksei Krongolm palveli alttarilla, suomalaiset avustivat monissa
tehtävissä.
Kuhmolainen lastenohjaaja
Tarja Koistinen on käynyt minun
kyydissä Tiksassa ja Kalevalassa,
missä
pidettiin
pyhäkoulua
marraskuussa.
Paljon muutoksia odotamme
vuodelta
2017.
Helsingin
yliopiston opiskelija Ville on tulossa harjoitteluun Kalevalaan. Rukoilemme että tämä
projekti onnistuu, sillä paikallinen byrokraattia on tässä asiassa esteenä. Kesäkuuhun
asti meillä on suomalainen nuorimies apulaisena.

Mujejärven seurakunnan tilat on vapautettava kesäkuun mennessä toiseen
käyttöön. Seurakunnalla ei olisi silloin enään omaa tilaa kylässä. Nykyiset tilat olivat
vuokrala Mujejärven lastenkodilta 20 vuottaa. Mutta lastenkodista tuli sosiaalikeskus
joka ei enää kuuluu kylään vaan Karjalan Tasavaltaan. Uusi johtokunta pyytää
vapauttaa rakennuksensa kirkosta. Vaatimus on laillinen, sillä ei saa olla muuta
organisaatiota saman katon alla lastenlaitoksen
kanssa. Kylän viraston edustajat harmittelevat
asiaa. Useat vuodet olivat niin hyvät suhteet,
että he ”panivat silmät kiinni” tähän lakiin.
Mutta Petroskoi on Moskovan valvonnan alla.
He haluavat auttaa meitä löytämään
seurakunnalle toisen vuokraa mahdollisuuden.
Mitä on tulossa? Taas panemme kädet ristiin.
Kaunis Joulujuhla on tulossa. Kauniiden
joululaulujen sävelet täyttävät sydämet.
Entinen Vienan työn pastori Ari Huotari on lähdössä Muejeärveen ja Tiksaan laulamaan
joululauluja vanhojen tuttavien kanssa. Kalevalassa on jo laulettu.
Rauhallista Jouluaikaa toivotamme kaikille Vienan Työn ystäville. Herran Henki
teitä siunatkoon ja Pyhä Enkeli varjelkoon maailman pahuudesta. Kiitos Herralle ja
teille vuodesta 2016. Siunattua vuotta 2017!
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra
meille ilmoitti" (Luuk.2:15).
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