Paikka paratiisissahan ilman muuta tuntuu
kuuluvan oikeauskoisille hyville.

Terveisiä Itä-Karjalasta!
Hyvää joulua! Ensimmäisenä jouluna
Jumala tuli ihmiseksi. Meidän
Herramme Jeesus Kristus syntyi
maailmaamme.

Teeman pohdintaa kirkossamme Novie
Peskissä.
Saarna on menossa. Aiheena on joulun
odotus. Kuka liikkuu: lähestyykö Jumala
meitä vai me Jumalaa? Vedän porrasjakkaran
esiin saarnastuolin sisältä. Nousen askel
askeleelta ylemmäs. Opetan. Olen jo lähellä
kattoa. Sanon: ”Raamattu ei opeta näin. Me
kristityt emme yritä kiivetä Jumalan luo.
Meidän ei tarvitse. Jumala itse tuli meidän
keskellemme.” Hyppään korkealta tasajalkaa
koko ruhollani alas puiselle lattialle niin että
tömähtää. Alttarin kukistakin kirpoaa
terälehtiä.

Elämän tarkoitus
Tuntuisi luontevalta ajatella, että tässä
elämässä ihmisen tehtävänä olisi pyrkiä kohti
Jumalaa. Tällaista yritystä maailmassa kyllä
on, mutta moiseen eivät tietenkään kaikki
ryhdy - ainakaan ateistit. He saattavat silti,
ehkä ihan vain hyvän hyvyyttään, tavoitella
yleistä humaanisuutta - ilman sen
kummempaa toivoa kuolemanjälkeisestä
palkkiosta.
Palkaksi Paratiisiin
On aika yleistä sellainenkin ajattelu, että
ihminen voi ihan hyvin päästä lähemmäs
Jumalaa, jos vain haluaa. Pitää menetellä
oikein: pitää tehdä hyviä tekoja, pitää antaa
almuja, pitää käydä pyhiinvaelluksella, pitää
noudattaa oikeita tapoja, pitää kiusata
vääräuskoisia, pitää sanoa pyhiä sanoja, pitää
varoa huonoja aikoja – esimerkiksi
ajankohtaa, jolloin vaikkapa Saturnus sattuu
olemaan sellaisessa huoneessa, että horisontti
on vinossa ja horoskoopit kallellaan.
Silloinhan rakkausasiat eivät tietenkään voi
onnistua, eivät suju bisnekset eikä Lotosta ole
odotettavissa täysosumaa.
Uskotellaan, että fiksu ihminen voi porras
portaalta lähestyä Jumalaa. Lopuksi ihmisen
taito, kilvoitus, askeettisuus, kieltäymys,
yleishyvyys sekä maailman hylkääminen ovat
vieneet hänet niin korkealle, että hän saa
hyvin ansaitsemansa palkkion: paikan
paratiisista. Aika järkeenkäyvältä tuntuu.

”Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus Nasaretilainen
on tämä Jumala ja ihminen.” Jos kerran
Jumala jo on tullut meidän luoksemme, niin
mihinkäs me sitten hyvyydellämme
yritämme? Tarvitaanko enää hyviä tekoja?
Pitääkö ollenkaan kiivetä ja pyrkiä?
Vasta viikko sitten on ollut puhetta
viimeisestä tuomiosta:” Sit Häi vastuau heile:
Toven sanon teile. Kaiken, midä tüö jätittö
ruadamattah (raatamatta, tekemättä ) ühtele
nämis vähävägizimis, sen tüö jätittö
ruadamattah minule. I nämä mennäh
ilmanigäzih muokkih, a oigiet – ilmanigäizeh
elaigah.”
On huomattava sekä hyvien että pahojen
ihmisten hämmästys: ”Izändü, konzubo
(konsa, milloin) müö näimmö Sinuu n´älläs
libo (tai) juomanjalos, libo (tai) vierahannu,
libo (tai) alasti olijannu, libo voimattomannu
libo türmäs…”
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Vaaka on huono symboli
Emme mahda mitään sille, että Matteus on
evankeliumiinsa tallentanut Herramme suoran
puheen ja selvät sanat. Tämä viimeisen
tuomion kuvaus löytyy luvusta 25. Jo
pyhäkoulussa pääsin tutustumaan aiheeseen
joka vuosi. Jossain kirkossa näin myös
viimeisen tuomion symbolina vaa´an.
Viimeisellä tuomiolla tekomme punnitaan.
Vaaka on tämän asian yhteydessä huono
vertauskuva. Pikkupoikana mietin, kuinka
harmillista olisi, jos omalla kohdallani
kävisikin niin, että viimeisellä tuomiolla
hyvien tekojeni vaakakupista puuttuisi vain
yksi pienen pieni hyvyys, rehellisyys tai
laupeus - ja siksi vaaka kallistuisi kadotuksen
puolelle.
Siis, jos kävisi niin, että vaaka näyttäisi
kohdallani olevan hyvin lähellä tasapainoa,
niin lähellä, että jos olisin tullut elämäni
aikana tehneeksi vaikkapa vain yhden ainoan,
aivan mitättömän pienen hyvän teon
enemmän, niin vaaka kallistuisi pelastuksen
puolelle.
Viimeisellä tuomiolla on myöhäistä
harmitella, jos se viimeinen, se pelastava hyvä
työ puuttuu. Jos syntiä on kertynyt enemmän
kuin hyvyyttä, niin hiilihanko odottaa - vähän
ikävä juttu, mutta ymmärrettävä ja
oikeudenmukainen. Niinpä niin.
Takaisin kirkkoomme Novie Peskiin.
Seison yhä porrasjakkaran vieressä. Astelen
kirkkosalin pätshin taakse. Tuon sieltä laudan.
Avaan hieman karjalankielistä Uutta
testamenttia. Siinä ovat kovat kannet. Panen
kirjan selkämys ylöspäin porrasjakkaralle
pystyyn, vähän niin kuin isoksi A-kirjaimeksi.
Asetan laudan tasapainoon kirjan
selkämyksen päälle, vaakasuoraan. Sanon:
”Tämä kuvaa viimeisen tuomion vaakaa.”

Astun taas uunin luo. Avaan luukut. Koivuiset
halot palavat. Punaiset ja keltaiset liekit
loimottavat. Nostan mustan hiilihangon
nojalleen luukkujen eteen. ”Tuolla on
kadotus. Siellä Helvetin liekeissä Perkele
odottaa suu virneessä: tervetuloa, Pekka.”
Otan vasemmasta taskusta pieniä kiviä:
”Nämä kuvaavat syntejäni.” Asettelen kiviä
vaakalaudan uuninpuoleiseen päähän,
vasemmalle. Vaaka painuu. Kaivan
lompakostani 10 ruplan seteleitä puoli
tusinaa, siis melkein euron verran. ( Kurssi 1€
= 70 RUR ) Ladon niitä yksi kerrallaan
laudan toiseen päähän, oikealle. Ei oikene
vaakalauta tasapainoon. Lisään oikein sadan
ruplan setelin. Ei auta. Vaaka on yhä vinossa
Helvettiin päin. KAIVAN VIISSATASEN!
Se on jo jotain seitsemän euroa! Ei vieläkään
tulosta: kun ei, niin ei. Lauta pysyy vinossa
pahaan suuntaan. Synnit painavat enemmän
kuin hyvät työni. Liekit loimottavat.
Hiilihanko nojaa uuniin niin kutsuvasti, niin
kutsuvasti.
Mikä neuvoksi?
Loikkaan porrasjakkaran ohi takaisin
saarnastuolin eteen. Siirrän kukkatelinettä
sivummalle. Sieppaan ylhäältä ikkunaseinältä
raskaan, metalliin valetun pienoispatsaan.
Siinä Jeesus on ristillä. Patsas kädessä kipitän
vaakalaudan luo. Oikea pääty rahoineen
sojottaa ylöspäin. Lyödä länttään raskaan
krusifiksin laudalle setelien sekaan. Lauta
heilahtaa rajusti. Vasen pää ponnahtaa ylös.
Syntikivet sinkoilevat: ”Tässä on hyvä teko
minun puolestani! Tämä teko riittää!”
Nostan hiilihangon paikoilleen. Suljen
uuninluukut.
Siirrymme uskontunnustukseen.
Kolehtivirtenä veisaamme virren 413: ”Ah
miksi taivaan valtakunnan, niin moni hylkää
tahallaan”
HYVÄÄ joulua
Niin, arvoisa Karjalan ystävä: HYVÄÄ
joulua! Ymmärtänet, että emme ole tämän
kuluneen parinkymmenen vuoden aikana
vieneet Karjalaan yht’ainutta tonttulakkia.
Olemme keskittyneet joulun varsinaiseen
sisältöön:
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”Teille on syntynyt vapahtaja, joka on
Kristus, Herra.”

kuukauden 1. maanantaina kello 18
Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa,
os. Helsingintie 10.
-

Lähetystyön ytimeen kuuluu kertoa, miksi
meille syntyi vapahtaja, siis miksi Jumala tuli
ihmiseksi.
Tähän sanomaan ei ole ollut helppoa liittää eikä oikeastaan tarpeellistakaan - ns.
suomalaisen joulutradition osasia, esimerkiksi
laulua ”Porsaita äidin oomme kaikki”. Emme
vielä ole kääntäneet sitä venäjäksi.
Opettamatta on sekin laulu, jossa kerrotaan
elämän pituudesta ja laadusta: ”Hetken keestä
elämää, seekin synkkää ja iikävää – hei
tonttu-ukot hyppikää…”. Hauska ja perhettä
yhdistävä piirileikki on myös jäänyt sivuun,
siis se leikki, jossa hieman kumarassa ollen
nostellaan vuorotellen vasemman ja oikean
käden etusormea ja sanotaan: ”Tip tap, tip tap,
tipe tipe tip tap, tiip,tiip,tap.”
Kirkollemme saapuu vieraita, jotka vielä
toistaiseksi ovat uskosta osattomia, mutta
Raamatusta jo hieman kiinnostuneita. En ole
yrittänytkään selittää heille, millä tavalla
nämä kauniit ja arvokkaat jouluperinteet
vievät meitä lähemmäs joulun sanomaa.
Kuinka piirileikki ja ”Porsaita äidin” auttavat
Kristuksen sovitustyön ymmärtämistä – siis
sitä, miksi Jumala tuli ihmiseksi.
Osaisitko Sinä kertoa? Lähtisitkö
lähetysmatkalle mukaan?

joulukuussa 5.12.,
tammikuun kokoontuminen jää pois
vuodenvaihteen matkan takia,
helmikuussa 6.2.,
maaliskuussa 6.3 on myös. ItäKarjalan Abuniekkain vuosikokous,
huhtikuussa kokoonnumme 3.4.,
toukokuussa vapun takia vasta 8.5. ja
kesäkuussa 5.6.

SÄHKÖPOSTI: Kirjeemme ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Jos tahdot
näitä kirjeitä sähköpostina,
ilmoittaudu:

ollipalosaari65@gmail.com
KUMMIT:
Jos tahdot lähettää joululahjan, tuo se vaikkapa
Leppävaaraan Raitin Pysäkille 9.12. kello 12 – 18
tai 21.12. kello 13 – 16. Osoite on
Konstaapelinkatu 1, Terveysasemaa vastapäätä..
Suositeltava paketin maksimipaino on kilo.
JOULULAHJAT
Sodderin seurakunnan joulujuhliin kootaan
nykyisin perillä Karjalassa. Vuoden aikana
olemme saaneet hyväsydämisiltä ihmisiltä paljon
pehmoleluja ja villasukkia. Suomen Idäntyö UP
r.y. on lahjoittanut runsaasti koulutarvikkeita:
vihkoja, värikyniä, lehtiöitä, reppuja, laukkuja,
myös kynttilöitä, ylenpalttisesti namusia ja uutta
vaatetavaraa. Materiaalia siis on. Pulaa on
pikemminkin lähtijöistä: kuinka saadaan tavara
rajan yli.
VAATEAPU:

Sodderin seurakunnan vanhempi pappi
Maruntie 37 B, 03430 Jokikunta, lankapuhelin 09
– 54 15 610

Hyvin on nyt syksyllä jälleen saatu vaatetta
perille: satoja, satoja kiloja. Reippaanlaisesti on
tamineita taas kertynytkin: toista tonnia pitkälti.(
Tonnihan on tuhat kiloa, kuten muistamme.)
Kiitos lahjoittajille! Tällä hetkellä kaikki
varastotilamme ovat täpösen täynnä. Jos vain
suinkin voit odottaa, niin tuo seuraavan kerran
vaatetavaraa vasta huhtikuussa 2017. Poikkeus:
miesten talvikenkiä saa tuoda koko ajan.

Karjala-illat:

Terveisiä
Itä-Karjlan Abuniekat ry:n
HALLINNOLTA

Pekka Palosaari,
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TALOUSTILANNE
Kirjannut Esko Vepsä
Yhdistyksen säännöt:
Merkittävin asia hallinnon kannalta on hallituksen
valinta. Tällä hetkellä vuosikokouksemme, jossa
valinta tehdään, pidetään maaliskuussa.
Maaliskuun kokouksen aikaan olemme toimineet
jo reilut kaksi kuukautta uutta toimikautta kun
hallitus kyseiselle kaudelle valitaan.
Jos meillä on isoja asioita päätettävänä ja
hallituksessa tapahtuu henkilövaihdoksia,
saatamme olla tilanteessa, jossa päätöksen teko ja
vastuu niistä on osin eri ihmisillä.
Voisi olla hyvä, että meillä olisi esimerkiksi
marraskuussa kokous, jossa hallitus valittaisiin,
niin uusi hallitus olisi koossa, kun vuosi alkaa.
Yhdistyksen kokoukset
Kuukausittain kokoonnumme Kauniaisiin Suomen
Raamattuopiston ruokalaan. Saamme
viimeisimmät kuulumiset Karjalasta, vietämme
Pekka-papin johdolla hartaan hetken ja nautimme
runsaista kahvipöydän antimista.

Tärkeintä lienee kuitenkin yhteys; yhteys
toisimme eli ns seurustelun sakramentti, yhteys
Karjalan työhön vierailijoidenkin kautta ja yhteys
menneeseen, kun kuulemme vanhoilta, miten
kaikki alkoi
Vaikka meitä onkin koolla mukava joukko, niin
lisää mahtuu. Opiston Ruokala on tilava.
Karjala-illan yhteydessä voimme pitää tarvittaessa
yhdistyksen asioista päättäviä ja hallitukselle
ohjeita antavia ”virallisia” kokouksia.
.Maaliskuun Karjala-illan yhteydessä pidetään
yhdistyksen vuosikokous. Tervetuloa.

Edellinen vuosi oli todella tiukan talouden aikaa.
Nyt päättyvän vuoden osalta voimme panna kädet
ihan kyynärpäitä myöten ristiin ja kiittää siitä
runsaasta tuesta, jota monet uudet ja ahkerat
tukijamme ovat kohdentaneet työlle Karjalassa.
Yhdessä vuosia ja vuosikymmeniäkin varoja
toimintaamme osoittaneiden ystävien kanssa ovat
he saaneet vakiinnutettua talouden sellaiseen
tilanteeseen, että voimme alkaa ajatella vakavasti
uuden rakennuksen suunnittelua tai ainakin
nykyisten merkittävään kunnostusta.
Porakaivo saatiin. Palohälytysjärjestelmä on saatu
lakien ja viskaalien edellyttämälle tasolle.
Lämpöeristystä pitää parantaa. Ikkunoita uudistaa.
Kattojakin pitänee korjata. Savupiippujen
korjaamiseen on onneksi saatu ”oma mies”,
paikallinen nuori mies sai ammattikoulutuksen
muurariksi tuellamme. Nyt hän maksaa
”velkaansa” kunnostamalla savupiippumme
turvallisiksi.
Seurakunnan nuoret aktiivit pystyvät kantamaan
toiminnasta yhä suurempaa vastuuta.
Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan maassa
mahdollista omaehtoisen talouden merkittävää
nousua. Sodderin seurakunta on hamaan
tulevaisuuteen täysin riippuvainen tuestamme.
”Onneksemme” Venäjän hallinto on ”helpottanut”
taloudellisen tuen antamista hoitamalla asioita
niin, että ruplan arvo on laskenut merkittävästi.
Pari vuotta sitten kurssi oli noin 40 ruplaa eurosta
ja tällä hetkellä olemme noin 70 ruplan tasolla.
Rupla kävi vuosi sitten hetkellisesti jopa sadan
ruplan kurssissa eurosta.
Hallitus toivottaa Siunattua Joulujuhlaa ja
Uutta Vuotta kaikille Abuniekoille.

VUOSIKOKOUS KAUNIAISISSA 6.3.2017 KLO 19.oo. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Varainkeräys tapahtuu Poliisin
antaman luvan mukaan: Lupa:
RA/2016/280, myönnetty 23.06.2016
koko maahan paitsi Ahvenanmaalle.
Lupa on voimassa 31.12.17 asti
Keräystili: FI70 5305 0020 0151 04

VIITTEET:
1025 = yleinen tuki
1106 = kummirahat
1119 = koulutus ja opintotuki
1122 = toimitilat ja rakennukset
1151 = pyhäkoulutyö
1164 = diakonia
1177 = lapsi- ja nuorisotyö
13 henkilöjäsenmaksu
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