Terveisiä Sodderista!

JO U L U K U U 2017

KIITOS
Arvoisa abuniekku - siis avustaja - kiitos rukoustuesta.
Syyskuun kirjeessä pyysin rukoustasi: venäjälle olisi
hengellinen herätys nyt oikein tarpeellinen lahja. Merkkejä
on jo alkanut näkyä. Rukousvastaus on jotenkin vähän outo
asia - herkkäkin ja myös hieman vaikeasti uskottava. Mutta
minkäs teet, kun näemme tapahtuvan juuri niin kuin olemme
Jumalalta pyytäneet – jopa paremminkin?

Mistä herätys alkaa?
Olisi varsin tervetullutta, että herätys alkaisi ylimmistä
viranomaisista. Taitaa kirkon historiassa kuitenkin olla
tavallisempaa, että tavallinen, köyhä rahvas ottaa Jumalan
sanan lupaukset vastaan ensin. Esimerkiksi Jeesuksen
syntymän aikoina paimenet luokiteltiin julkisyntisiksi.
Hehän eivät noudattaneet sapatin kaikkia määräyksiä.
Paimenet olivat töissä silloinkin, kun olisi pitänyt
kolmannen käskyn mukaan olla kirkossa: ”Muista pyhittää lepopäivä.” Silti Herramme syntymän
ensimmäisiksi todistajiksi Jumala valitsi juuri nämä paimenet. Omasta mielestään oikealla tavalla uskovat
ylimykset määrittelivät heidät syntisiksi. Ei syntisyyttä lieventänyt paimenten vetoomus: ”Jos me sapattina
kipittäisimme pois niityltä kirkkoon, niin kukas sitä laumaa sitten vartioisi - susiko?” Syntiset, alhaiset
paimenet ottivat Jeesuksen vastaan – korkea-arvoinen valtias Herodes ei. Itse asiassa hän rakasti valtaansa
niin paljon, että katsoi asialliseksi murhauttaa pienet vauvat, joiden joukossa saattoi piillä juutalaisten tuleva
kuningas.

Herätys auttaisi
Hengellisestä herätyksestä olisi oikein paljon iloa ja hyötyä Venäjällä juuri nyt: nähtäisiin raitistumista,
varastelu vähenisi, tienoot siistiytyisivät, elämisentaso kohenisi, ahkeruus toisi varallisuutta, vastuuntunto
paranisi, tulipaloja olisi vähemmän, loppuisivat myös itsemurhat ja tavallinenkin tappaminen. Liikenne tulisi
turvallisemmaksi, kun yleinen ”MÄ EKAKS”-asenne lievenisi. Voisi jopa näkyä sellainenkin ihme, että
varakkaiden ylimielinen ahneus alettaisiin ymmärtää synniksi - myös rikkaiden ja valtaapitävien omissa
piireissä.

Eliitti ja rahvas
Entäpä, jos myös korkeat viranomaiset alkaisivat rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin omaa
itseä? Tällöin järjestelmällisen valehtelun ja turhan suurvaltauhon tilalle tulisi aitoa rauhantahtoa. Jonkin
verran tällaisia merkkejä kyllä voidaan havaita jo nytkin. Arvokkainta olisi tietysti se, että he alkaisivat elää
ihmisiksi, koska hekin tahtoisivat saada iankaikkisen elämän toivon. Vähitellen he rupeaisivat ratkaisemaan
suuria kysymyksiä siltä perustalta, että he itse - ja muutkin - ovat Taivaan valtakunnan kansalaisia
nimenomaan Herramme Jeesuksen työn takia.
Tätä siis rukoilemme. Liity joukkoomme.

Entäs ne jo nyt näkyvät herätyksen merkit?
Kello on jo yli 23. Näin iltayöllä on marraskuussa pimeää
– varsinkin, kun ei ole lunta. Sataa tihuuttaa jääkylmää
vettä. Olemme väsyksissä. Tyhjennämme autoa kirkon
pimeällä pihalla. Kiirehdimme. Pitäisi päästä nukkumaan.
Nostelemme avustuspaketteja liiteriin. Taskulamppuja
saisi olla useampia. Vesi litisee märässä maassa.
Yritämme olla nopeita. Pimeydestä automme viereen
liitää, liukuu, ilmestyy pitkä, laiha, vakava, hiljainen
mies. Pysähdymme. Tunnistamme miehen.
Hämmästymme! Hänhän on se, jonka poliisit olivat
vieneet torstaina Prääsään. Häntä epäiltiin
murtautumisesta kirkkoon. Nyt hän on tässä. Hän on tullut
pyytämään anteeksi! Lopetamme työnteon heti. Suljemme
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auton ovet. Panemme liiterin lukkoon. Menemme kirkkosaliin.
Hoidan ripin.
Keitämme teetä. Tunnelma on rauhallinen. Mukit höyryävät. Olemme kaikki märkiä ja väsyneitä. Varas on
hiljainen, mutta näyttää jotenkin helpottuneelta. Syrjäsilmin hän vilkaisee kirkon ikkunaan. Se on korjattu.

Seuraavana päivänä
Aamulla kello kymmenen hartaudessa mies istuu taas kirkossa. Jotkut mulkoilevat häntä hämmentyneinä.
”Mistäs nyt toikin tohon tuli?” ”Ai nyt se on jo päästetty vapaaksi!” ”Mitähän se nyt hautoo mielessään?”
Miehen toikkarointi on ollut kyläläisten puheenaiheena jo kolme päivää: ”Sitä se viinanhimo teettää. Pitää
oikein tulla kirkosta varastamaan.”
Aamuhartauden synnintunnustukseksi valitsemme Daavidin psalmin: ”Syvyydestä minä huudan Sinua Herra.
Herra, kuule minun ääneni. Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, niin kuka silloin kestää? Mutta Sinun
tykönäsi on anteeksiantamus…”
Hartauden jälkeen on kirkkosalissa kahvi- ja teetarjoilu, kuten aina. Vapaa keskustelu on tällä kertaa hieman
väkinäistä. Meidän hyvin kilvoittelevien joukossammehan juo teetä myös murtovaras, syntinen. Hänkin
popsii hyvällä ruokahalulla Suomesta tuotuja, hampaattomille sopivia, erityispehmeitä, kalliita Pirkkakolmioleipiä.
”Mitään estettä ei saa panna katuvan syntisen ja Kristuksen armon väliin.”

Monimutkaista
Jumala armahtaa. Entä me? Suostummeko näkemään Pyhän Hengen vaikutuksen siinä, että syntinen
kääntyy? Iloitsemmeko hänen hengellisestä herätyksestään? Onko meidän mielestämme oikein, että
juopotteleva, luihu juippi pääsee taas konnuuksistaan kuin koira veräjästä?
Oliko Jerusalemin vallanpitäjistä kivaa, että Kristuksen syntymästä kerrottiinkin ensin likaisille paimenille?
Tiedämme, että sekä Herodes että ylipapit pelkäsivät sitä, että he menettävät valtansa uudelle kuninkaalle.
Pelon takia vallanhaltijat torjuivat aivan käsillä olevan herätyksen. He päättivät tappaa Jeesuksen – ja
onnistuivatkin lopulta. Heille ihmisten antama kunnia oli tärkeämpää kuin Jumalan antama.
Me emme torju meille tarjolla olevaa herätystä – emmehän? Kuitenkin tuntuu oikealta, että Venäjän laki
määrää hengellisen herätyksenkin saaneelle murtovarkaalle asiallisen maallisen rangaistuksen. Viidestä
vuodesta puhutaan: ” Onhan sillä jo pohjia ennestään.” ”Kalliiksi taitaa tulla viinapullo.” ”Julistakoon
evankeliumiansa kavereilleen kaltereiden takana.”
Mitä opimme?
Mitä aikaisemmin alamme kiinnostua Jumalasta, sitä parempi. En kehtaa muistuttaa varkaalle, että on vain
muutama viikko siitä, kun edellisen kerran toin hänen perheelleen vaateapua - ja samalla vakavasti
moitiskelin häntä ja rouvaansa juopottelusta. Ihmettelin sitä, että vaikka he ovat jatkuvasti diakoniamme
asiakkaita, he eivät koskaan viitsi tulla sanankuuloon eivätkä lähetä lastaan pyhäkouluun.
Jumalaan tutustuminen, uskosta kiinnostuminen ja rippikoulun suorittaminen olisivat varjelleet perhettä
tältäkin väärältä valinnalta. Rippi ja synninpäästö vapauttavat viimeisellä tuomiolla - se on varmaa, mutta
sitäpä ei maallisen valtion laki ota huomioon. Odotettavissa oleva viiden vuoden linnareissu perheen isälle
on hirvittävä hinta viinapullosta.

Herätys vai vallankumous?
Joka puolella Venäjää tapahtuu aivan valtavasti kaikkea hölmöä ja typerää pelkästään sen takia, että ei
tunneta Jumalaa - eikä edes tahdota tuntea. Samana yönä kuin humalainen varas kävi Peskin kirkossamme,
niin kymmenen kilometrin päässä Sodderissa kolme kännipäistä hampparia hakkasivat neljännen
nuorukaisen henkihieveriin. Viikkoa aiemmin Jessoilassa nuori nainen hyppäsi juovuksissa kolmannen
kerroksen ikkunasta asvaltille. Alkoholi on Perkeleen parhaita työkaluja. Venäjän kansan syvien rivien
pelastamiseksi hengellinen herätys olisi jo sata vuotta sitten ollut tuhat kertaa parempi vaihtoehto kuin
vallankumous. Niin on myös nyt. Siksi tarvitaan lähetystyötä.

Pilarit
Pöydässä on neljä jalkaa. Kristillisessä kasvamisessa on neljä tukea: Raamatun lukeminen,
jumalanpalvelukseen osallistuminen, rukous. Siinä on kolme. Neljäs on venäjäksi ISPOVED,
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synnintunnustus. On tärkeää miettiä, kuinka tänään olemme onnistuneet elämään Jumalan tahdon mukaan –
ja kuinka emme.

Onko hyviä uutisia?
Jumalan sanaa julistetaan. Sunnuntaisin on kolme jumalanpalvelusta: kello 11 vuoroviikoin Sodderissa ja
Jessoilassa. Kello 13 kokoontuu paikallinen seurakunta pääkirkkoomme Novye.Peskiin ja kello 16
Veskelyksen toimitilaamme. Pyhäkoulu pidetään Veskelyksessä, Jessoilassa, Metshälässä ja Peskissä.
Raamattupiiri on viikoittain Veskelyksessä, Sodderissa ja Peskissä, rukouspiiri Sodderissa ja Peskissä Nuoret
kokoontuvat viikoittain Jessoilaan ja Peskiin. Aamuhartaus on Peskissä kello 10 aina suomalaisten ollessa
paikalla. Kotikokouksia vietetään invalidien luona viikoittain.
Nuorisotyömme on vahvaa. Monet pyhäkoulunopettajamme ovat seurakuntamme omia kasvatteja. He ovat
aikaisemmin ottaneet uskon vastaan. Nyt he siirtävät uskoa omille ja naapurin lapsille. Vaikka ikäluokat ovat
pieniä, pyhäkoulujen olemassaolo rohkaisee mieltä. Parikymmentä vuotta sitten kylvetty siemen tuottaa nyt
satoa.
Jessoilaan toivotaan kirkkoa. Sodderin lahonneiden parakkien asukkaat ovat saaneet uudet kodit Jessoilaan
juuri rakennetuista kerrostaloista. Paikallinen kunnanhallinto on kirkkohankkeellemme myönteinen. Jos
Jessoilaan joskus luterilainen kirkko nousee, vahvistuu Jumalan sanan julistus Karjalassa aivan olennaisesti.
Diakonia-työmme on rohkaisevaa. Vähävaraiset opiskelijat arvostavat sitä, että heille maksetaan
kuukausittain kullekin ruokarahaa tuhat ruplaa, siis 15 €. Samoin koululaisten vanhemmat ovat
huojentuneita, kun he tietävät, että kaikki lapset päästetään koulun ruokalaan. Olemme sitoutuneet
maksamaan kouluun lapsille kertyneet ruokavelat sitten, kun lumi on maassa, eivätkä työttömät vanhemmat
enää voi kerätä soilta karpaloita ja ansaita niillä. Nyt se aika vuodesta on jo käsillä.
Kroonikkovaipat ovat kalliita. Eläkeläisen koko kuukauden eläke riittää viiteen vaippapakettiin. Olemme
saaneet Suomesta vaippoja. Viemme niitä tarvitseville ilmaiseksi. Saajat ovat aina vakavia, kun kiittävät.
Apu on tärkeä ja varsin tuntuva. Pyykinpesu helpottuu.
Vaatepaketit tuovat perheisiin hyvää mieltä. Olemme jälleen onnistuneet saamaan perille satoja kiloja
täsmäapua sekä aikuisille että lapsille. Kun saaja avaa paketin, hän löytää kauniita ja puhtaita tamineita. Ne
voi pukea päälle heti: kaikki on oikean kokoista - tilaajan toiveen mukaisesti.
Peskin kirkollamme on uusittu lastenhuoneen vetoisa ikkunaseinä. Sakastin lämmöneristystä on parannettu.
Puuliiterit ovat kuivaa koivuhalkoa täynnä: tulkoot talvi ja pakkanen!
Kirkon eteen, tien varteen, istutettiin pitkä rivi pihlajia.
Abuniekoille Suomeen lähetetään paljon kiitollisia terveisiä, myös konkreettisia lahjoja. Esimerkiksi Upelle,
Suomen Idäntyö UP r.y.:lle saan kiitokseksi tuoda milloin karpaloita, milloin säilykkeitä, mehuja, kudottuja
tossuja ja lasten piirustuksia - samoin kuin Karjala-iltoihinkin.

Alkaa jo olla adventin aika ja joulupaasto.
Sisua ja Siunausta, arvoisat työmme ystävät. Hyvää joulua! Toiveikasta uutta vuotta!
Kuluneen vuoden yhteistyöstä kiittäen Pekka Palosaari
Sodderin seurakunnan vanhempi pappi. Suomen osoite: Maruntie 37 B, 03430 Jokikunta. Puh 09 –
54 15 610. Tämä puhelimemme on vanhanaikainen lankapuhelin. Siinä on vastaaja. Kuitenkaan se
ei osaa tallettaa soittajan numeroa. Siis: jos jätät viestin, sanele myös puhelinnumerosi piippauksen
jälkeen.

E rityiskiitos! Täytin 70 vuotta. A nnoitte runsaasti lahjoja – m yös rahaa. V oitteko kuvitella:
rahaa kertyi yli 3000 €! O len häm m entynyt - m elkein ujostelen. Sydäm elli
ell i set kiitokset! L ahjanne
on siirretty pääom aksi Jessoilan kirkon rakennusrahas
rakennusraha s toon.
KARJALA-ILLAT:
Yleensä kuukauden 1. maanantaina kello 18 Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa, os. Helsingintie 10.
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Joulukuussa 4.12. Tammikuun alussa olemme matkoilla, joten vuoden 2018 ensimmäinen kokoontuminen on
vasta Runebergin päivänä 5.2.2018. Maaliskuussa Karjala-illan yhteydessä on myös Itä-Karjalan
Abuniekkain vuosikokous 5.3. Huhtikuussa pääsiäisen takia keräännymme yhteen vasta 9.4.

MATKASUUNNITELMA: Vuoden vaihtuessa 28.12.2017 – 8.1.2018. Helmikuun lähtöpäivä Karjalaillan jälkeen 9.2. ja paluu 17.2. Pääsiäismatka ja eläkeläisten leiri 28.3. – 5.4.

VAATEAPU: Viime kirjeessä pyysin vauvanvaatteita. Varastomme täyttyi. Kiitos lahjoittajille.
Huomattava osa on jo saatu perillekin pienokaisia lämmittämään. Nyt on pulaa leikki-ikäisten vaatteista,
erityisesti 3 – 8 vuotiaiden. Helmikuussa kyseltäneen taas talvikenkiä.

”Autuaita ovat Herrassa nukkuneet, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä”
Työmme pitkäaikainen ystävä, munkkiniemeläinen Kirsti Berglund kuoli. Kirstin lapset päättivät kunnioittaa
äidin muistoa: he tahtoivat jatkaa edelleen sitä hyvyyttä, jota äiti eläessään välitti Karjalaan, Sodderin
seurakuntaan.
Helsingin Sanomissa julkaistiin Kirstin kuolinilmoitus. Siihen kirjoitettiin toivomus, että hautajaisvieraat
eivät ostaisi kukkia äidin arkun päälle. Heitä pyydettiin ennemmin lahjoittamaan kukkiin varatut rahat
Sodderin seurakunnalle. Tilinumero julkaistiin kuolinilmoituksessa.
Kaunis ajatus äidin muiston kunnioittamisesta tällä tavoin on jättänyt hyvän jäljen: kukat olisivat lopulta
kuihtuneet, mutta Sodderin seurakunnalle on kertynyt Kirstin ystävien kukkarahoista yli 3000 euron pääoma!
Tämä Sodderin seurakunnan saama lahja on osoitus Kirstin lähiomaisten rohkeasta ja ennakkoluulottomasta
oivalluksesta. Omaisetkin päättivät edistää sitä rakkautta, jota Kirsti oli tahtonut tuoda tähän maailmaan.
Näin usko Kristukseen ja iankaikkisen elämän toivo pääsevät Kirsti Berglundin tahdon mukaan edelleen
kasvamaan täällä maan päällä taistelevassa seurakunnassa, vaikka olemmekin jo saattaneet Kirstin itsensä
tuonpuoleisuuteen, riemuitsevan seurakunnan puolelle. ”Näin pysyvät nyt nämä kolme: usko, toivo ja

rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus.” 1.Kor. 13.
SÄHKÖPOSTI: Kirjeemme ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Josisotahdot
näitä
Suojun
silta Sodderissa
kirjeitä sähköpostina, ilmoittaudu: ollipalosaari65@gmail.com

Suojun iso silta Sodderissa
Kovakaan pakkanen tai
elämän koettelemukset eivät
pysäytä elävää virtaa.
Jumalan virrat antavat
voimaa elämään, vaikka
tuntuisikin ahdistavalta

aina
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Talven valkea vaippa on käärinyt N Peskin kylän
suojaansa. Näkymä kirkkomme keittiöstä. Mitä
mahdamme nähdä Jessoilan tulevan kirkon ikkunoista

tilille aiemmin kuluvana vuonna syntymäpäivänsä
yhteydessä
Työmme uskollinen ystävä Kirsti Berglund sai kutsun
ajasta lokakuussa ja hänen lapsensa pyysivät omaisia ja
ystäviä osoittamaan osanottonsa tukemalla työtämme
Sodderin seurakunnassa. Näidenkin osanottojen myötä
saimme reilut 3000 euroa käytettäväksi tulevan
toiminnan tarpeisiin.
Nämä esimerkit osoittavat, että tällä tavalla
saatamme saada merkittäviäkin summia työllemme.
Muistakaa tätä mahdollisuutta, kun vietätte
merkkipäiviänne tai haluatte muistaa jotakuta.

TALOUS KUNNOSSA
HAASTETTA KERRAKSEEN

Itä-Karjalan Abuniekat saattaa olla historiansa
suurimman haasteen edessä, kun näyttää siltä, että
seurakunta on saamassa tontin kirkolleen Jessoilan
keskustaan.
Moni seurakunnan vanhuksista on joutunut
muuttamaan tai saanut muuttaa Sodderin kylän
vanhoista parakeista Jessoilaan kerrostaloasuntoihin.
Pappila on ollut Jessoilassa jo pitkään ja näyttää siltä,
että toiminta on viriämässä laajemminkin tuossa
toiminta-alueemme keskuspaikassa.
Mitä sitten kirkko tulisi maksamaan ja millainen sen
tulisi olla, siitä keskustellaan ja tehdään suunnitelmia
juuri näinä kuukausina. Tärkeintä on pitää suunnitelmat
sen kokoisina, että tilat riittävät kehittyvälle ja
monipuoliselle toiminalle, mutta eivät ole liiaksi
rasitteena seurakunnan taloudelle, mikä on yhä lähes
täysin riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta.

Edellä kerrottu on tuonut kiitettävän lisän
varantoihimme. Talous on muutenkin varsin hyvässä
kunnossa ja saatamme näin olla rauhallisin ja kiitollisin
mielin ajatellessamme toimintamme lähitulevaisuutta.
Säännöllisiä kuukausitukijoita on tullut lisää.
Jos et ole vielä mukana, niin harkitsepa
mahdollisuutta liittyä joukkoon. Pienikin summa
kuukaudessa tekee vuodessa jo merkittävän tuen
työllemme.
Tilimme on: FI70 5305 0020 0151 04

DIAKONIAN TARPEET KASVAVAT

Yksillä onnitteluilla saatiin lapsille
leikkipihan kalusteet, jotka tuovat kirkon
äärelle kylän lapset päivittäin
ONNITTELUJA SURUNVALITTELUJA
Kesällä pappimme Pekka täytti vuosia. Pyysimme
onnittelijoita tukemaan työtämme, osoittamalla
onnittelunsa tilillemme. Olemme näin saaneet varoja
tulevaisuuden varmistamiseksi Sodderin seurakunnassa
noin 3200 euroa. Kiitämme kaikkia Pekkaa onnitelleita
tuesta, jonka Sodderin seurakunta sai tätä kautta.
Myös Jukka Kivimäki ohjasi onnittelut Abuniekkojen

Rauhallista Joulua ja
Siunausta vuodelle 2018

Vanhusväestö tarvitsee jatkuvaa tukea ja apua. Toinen
joukko, jota tuemme yhä voimallisemmin, on
koululaisten ja opiskelijoiden ryhmä. Monella
perheellä ei ole rahaa edes koululaisten
ruokamaksuihin, joten käytämme näihin yhä kasvavan
summan vuosittain.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
ITÄ-KARJALAN ABUNIEKAT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
PIDETÄÄN MAALISKUUN KARJALAILLAN YHTEYDESSÄ
Raamattu-Opistolla 5.3 klo 19.oo
KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN
MÄÄRÄÄMÄT ASIAT.
TERVETULOA!!
Hallitus.
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