Matkakertomus kevättä 2016

Salo Huhtikuu 2016

Armon terve teille jokaiselle tämän työmuodon matkaseurueessa mukana oleville kuka on rukoillen, kuka
tukien ja kuka lukien näitä kertomuksia. Kesän leirien lähtökuoppia kaivetaan jo kiihkeästi ja uusia
seminaareja tulee vielä kesään mennessä. Esirukoilijoiden eteen marssittaisin mm. seuraavia kohteita:
30.4. - 9.5. Habarovsk ja Komsomolskaja Amur Siperia, 5. – 9.5. Burjatia, Gornyi Altai, Tiksa Karelia, 13. –
14.5. Bratsk Siperia ja Kotel Bulgaria. Kaikissa koulutetaan uusia ryhmiä.
Tälle keväälle on koulutus pidetty Tadsikistanissa, jossa kesälle on tulossa vähintään 5 leiriä kolmessa
paikassa. Tammikuussa oli jo 2 leiriä. Uutena kohteena pidimme sukukansojemme alueella maaliskuussa
koulutuksen ja mallileirin. Tämä avasi vielä yhden koulutuskutsun lokakuulle Marien ja Tsuvassien alueelle.
Huhtikuussa olimme Mongoliassa kouluttamassa uusia ryhmiä eri seurakunnista. Kesän tähtäin on 7 leiriä
uusilla alueilla. Viimein näyttää myös siltä, että saamme ryhmän lähtemään myös Sisä-Mongoliaan.
Kaikesta jo tapahtuneesta on mitä suurin kiitos Jumalallemme ja teille mukana oleville avustanne. Jeesus
on Kuninkaamme ja Hän rakentaa omaa valtakuntaansa niin kuin tahtoo. Hän siunatkoon teitä kaikkia
rikkautensa mukaan, ettei teiltä mitään puutu tukiessanne tätä Jeesuksen avaamaa lähetystyötä.
Maaliskuun koulutus Keski-Venäjällä

Nisni Novgorodin alue Moskovan itäpuolella on sukukansojemme ytimen vieressä, ja saimme huomata sen
koulutukseen osallistujien joukosta, joita olivat mm. Marit, Tsuvassit, Morvalaiset, Udmurtit jne. Koulutus
tapahtui Arsamasin kaupungissa. Meitä kokoontui kaikkiaan noin 80 henkilöä 2 päivän seminaariin, jonka
jälkeen oli 3 päivän mallileiri Pervomaiskin kaupungissa erään seurakunnan tiloissa.
Seminaaria vetivät Siperian sisaret (Irina ja Lena), joiden kanssa olimme Tadsikistanissa tammikuussa.
Jumala johtakoon osallistujien jatkon. Nisni Novgorodin alueen evankelioinnin koordinaattorina toimiva
Natasha sisar jo suunnitteli mahdollista 5 leirin sarjaa kesälle.

Raamattutunnilla opettaja kysyi, mikä estää ihmistä palvelemasta Jumalaa. Nopeasti yksi alle 10-vuotias
poika täräytti ennen kuin minä edes kerkesin miettiä vastausta. ’’Synti estää!!!’’
Huhtikuussa Mongoliaan
Irkutskista voi ostaa edullisen lentolipun Mongolian pääkaupunkiin Ulan Batoriin. Niinpä menin konsulaatin
yhteydessä olevaan toimistoon ostamaan lippua. Virkailija kysyi ensin, onko minulla viisumia. Sanoin, että
ei Suomen kansalainen tarvitse viisumia, koska sitä ei ole tarvittu muutamaan vuoteen. Vastaus nyt
tarvitaan, koska tammikuun alusta tuli muutos. Hupsista! Mitäs nyt tehdään, kysyin? Tehdään viisumi,
mutta kuinka pian sen saan. Aikamme soviteltuamme nämä hyväntahtoiset virkailijat antoivat neuvon.
Mene kadun toiselle puolelle ja otata passikuva, sitten kadunkulman taakse pankkiin ja maksa viisumi. Tule
sitten takaisin. Viisumin ja lentolipun sain käteen alle tunnissa. Moista en ole nähnyt. Sanoin pastori
Konstantinille, että on ilmeistä, että Herra on meitä ohjaamassa. Kirje Roomalaisille 8 luku sanoo: Jumala
johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka Häntä rakastavat.
Ulan Batorin seminaariin oli tullut eri seurakunnista noin 40 osallistujaa. Etäisimmät läheltä Kasakstanin
rajaa (Bayan Ulgii) ja itäisimmät läheltä Kiinan rajaa (Shainsand) välimatka 2200 km (kuvat). Seminaarin
lopussa jaamme osallistujat ryhmiin, joista kootaan kesän leirien vetäjät, joita on suunnitteilla 7.
Shainsandin ryhmään kuului 13-vuotias sisar, joka alkoi kolme vuotta sitten avustamisen pyhäkoulussa ja
on nyt sen vetäjä. Ihmeellistä. Hän oli ensileireillämme leirilapsena ja nyt on aktiivinen seurakuntatyössä.
Hänen puolestaan oli myös esirukouksen paikka. Äiti oli eronnut ja lähti vieraan miehen kanssa asumaan.
Tämä tytär joutui tulemaan mukaan. Juopotteleva äiti pahoinpitelee häntä jatkuvasti. Mutta olisittepa
nähneet sen palon hänen silmissään kun hän kertoi, kuinka Jeesus on auttanut häntä ja vahvistanut
palvelustyössään seurakunnassaan. Nuori marttyyri sisaremme!!!

Rukoillaan näiden monien työryhmien ja niiden vetäjien puolesta. Jos Jumala suo saamme syksyllä yhdessä
kiittää Häntä niistä teoista, joita olemme saaneet tehdä yhdessä kesän aikana. Teitä jokaista siunaten Kari

