Ystäväkirje. Pääsiäinen
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä
turvaan."... Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta,
et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää.Ps.91
Kristus on ylösnoussut!
Maaliskuussa suljettiin kaikki rajat. Venäjän
luterilaisissa seurakunnissa ei ole julkista toimintaa
koronaviruksen vuoksi maaliskuun loppupuolelta
alkaen ja tähän asti. Viimeisen työmatkan jälkeen
olen ollut kotona karanteenissa 14 päivää. Koko
Vienan toiminta on siirretty internetiin, missä
Kalevalan seurakunnalla on oma sivu ja sen
jäseninä ovat myös aktiiviset seurakuntalaiset
Tiksasta ja Mujejärveltä.
Ivan auttaa minua paljon paikan päällä kun soittaa
seurakuntalaisille ja lohduttaa heitä. Ivanin kanssa
teemme hartaudet ja jumalanpalvelukset Kalevalan nettisivulla. Meidän osoite
https://vk.com/marian_kirkko_kalevala
Sivumme on venäjänkielinen.
Vaikka iäkkäät eivät osaa katsoa
nettiä, mutta monet muut ihmiset ovat
mukana. Meillä on yli 100 katselijaa.
Heistä osa myös niitä seurakuntalaisia,
jotka käyvät kirkossa harvoin. Tämän
palvelun kautta useat ihmiset tulivat
jäseniksi sivulla ja osa heistä ovat
kalevalaisia. Olisi mukava nähdä heitä
kirkossa
silloin
kun
reaaliset
jumalanpalvelukset kylässä jatkuvat.
Kuhmossa teen videot sekä kotona että
seurakuntakeskuksen kappelissa.
Paikallinen kanttori Dmitri Gogolev
soittaa. Dmitri on ystäväni 90-luvulta.
Hän oli kanttorina Petroskoissa silloin kun minä olin suntiona siellä. Hänestä tuli
Kuhmon kanttori kun hän sai kutsun työhön 5 vuotta sitten. Helmikuussa ja maaliskuussa
kävin Iisalmessa, Vaalassa, Iissä ja Ristijärvellä. Silloin mukana oli Vienan työn sankarit
Olavi Raassina, Erkki Kilponen, Kerttu Kokkonen ja Ivan Malikin.

Minulla oli tälle keväälle suunnitelmia niin kuin monilla meistä. Halusin käydä
muissa ystävyysseurakunnissa
Suomessa. Olisi ollut hyvä
järjestää
urkukonsertti
Kalevalassa ja tehdä vaellus
”Via Dolorosa”, kuten oli tehty
vuonna 2019.
Silloin useat kalevalaiset tulivat
muistelemaan Jeesuksen tietä.
Mutta Herra tahtoi antaa meille
kaikille koetuksen ajan.

Rajat ovat kiinni ja kirkkojen ovet ovat lukossa. Me
nöyrästi otamme vastaan kaikki. Jobin tavoin sanomme:
”Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän
on otettava myös paha”. (Job.2:10)

Mutta jokaisen yön sijaan tulee uusi aamu. Hengellisen
hämärän tilaan tulee kirkas usko. Apostoli Paavali
sanoo:
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka
hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut” (Room.8).

Voit tukea työtämme Vienan Karjalassa omilla lahjoituksilla ja rukouksilla.
”Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa
yhä useammat kiittämään Jumalaa.” (2 Kor.9)
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