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Tuulinen tervehdys
Itä-Siperiasta!
Kevät on täällä aina tuulista aikaa,
varsinkin huhtikuun alku, kun lumi on
sulanut ja lätäköt kuivuneet. Tuulen
mukana lentää irtohiekka, jota on
paljon niin hiekoituksen jäljiltä kuin
muutenkin, sillä nurmikenttiä ei
oikeastaan ole lainkaan. Eilen uutisissa kerrottiin, että täältä yli 600 km
itään sijaitsevassa Tshitan kaupungissa puu oli tuulen voimasta
kaadunnut jonkun päälle. Onneksi
meillä tuuli on ollut hiukan heikompaa, alle 20 metriä sekunnissa.

täydellisen!” Vain Jeesus oli maksanut
sielusta täyden hinnan ja niin muodoin sai
omakseen sielun, joka ihmetteli, miten
hänen surkea elämänsä voi olla niin
arvokas. Raamattu kertoo meille, mikä
valuutta kelpaa Jumalan valtakunnassa:
”Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu
isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä
elämästä millään katoavalla tavaralla,
hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen,tuon
virheettömän ja tahrattoman karitsan,
kalliilla verellä” 1 Piet. 1:18.
Juhlan lopuksi nautittiin pöydän antimia ja
samalla käytiin perinteinen tietokilpailu
pääsiäisen tapahtumista.

Pääsiäinen seurakunnassa
Juhlimme pääsiäistä koko
seurakunnan yhteisvoimin. Ensin oli
yhteinen jumalanpalvelus ja sen
jälkeen konsertti, johon sisältyi yksi
musiikkiesitys pianolla, monta
runonlausuntaa ja neljä kuoron
esittämää kappaletta. Välissä oli pieni
näytelmä nimeltä ”Sielun huutokauppa”. Sielua tavoittelivat maailma,
paholainen ja Jeesus. Huutokaupanpitäjä oli tiukkana eikä huolinut
maailman lupaamia iloja maksuksi.
Paholaisen lupaukset olivat täysin
katteettomia, esim. ”Teen hänestä

Pääsiäisjuhlan kuorossa oli 7 laulajaa.

Matkoja maaseudulle
Maaliskuun alkupuolella teimme
Vladimirin kanssa matkan Horinskiin ja
siitä vielä kauemmas Uldurgan kylään.
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Lyhyempi reitti osoittautui hitaammaksi,
sillä juutuimme lumeen ja jouduimme
tekemään lenkin päästäksemme paremmalle tielle. Vähän aikaa hikoilimme
lumilapion kanssa!

Seurakunnan kevätkokous
24. huhtikuuta pidetään seurakunnan
yleinen kokous, jossa toivottavasti saadaan
tehtyä päätös kirkontontin paikasta. Viime
viikkojen aikana on tehty selvitystä
yhdestä hyvällä paikalla olevasta tontista.
Sen puolesta voi rukoilla, että jos on
Jumalan tahto, että kirkko rakennetaan
siihen, niin saisimme sitä varten tarvittavat
luvat ja sopimukset.
Siunausta ja iloa kevääseen!
Anitta ja Vladimir

*************************************

Vladimir lapioi autoa lumesta.

Maaliskuun puolivälissä kävimme jälleen
Tunkan alueella Genan kanssa. Tapasimme
monia uskovia eri kylissä ja pidimme
kotikokouksia. Yhdessä perheessä oli
nuorten ystäviä paikalla, ja hekin saivat
laulaa kanssamme ja kuulla hyvää sanomaa
Jeesuksesta.

Lauloimme yhdessä nuorten kanssa.
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