KESÄKUUN KIRJE 2016
Kiitoksin lähetän tämänkertaisen jaksokirjeeni teille kaikille lukijoille ja tukijoille
sekä lähetyksen Herran Jeesuksen nimen kunniaksi. Mennään suoraan asiaan.
Toukokuun alussa toteutettiin lupaus, jonka annoin Karjalatyön päivillä viime
syksynä Lapinlahdella. Kostamuksen korkeudella Tiksan kylään oli kokoontunut
eripuolilta Pohjois-Karjalan aluetta osallistujia työmme koulutukseen noin 30
henkilöä. Kouluttajina toimivat Tuula Jokela, Julia ja Alexander Tsernogorodov.
Tiiviin opetusohjelman jatkeeksi jäi noin 20 henkilöä mallileiriin, johon osallistui
noin 28 lasta Tiksan ympäristöstä.
Samaan aikaan Siperiassa kouluttajina olivat Oleg ja Lena Boldakov Burjatiasta.
Koulutuspaikkoina Habarovsk, jossa koolla oli noin 30 osallistujaa ja heillä on
suunnitelmana pitää 3 kesäleiriä. Komsomolskaya – Amurin alueen seminaarissa
oli yli 60 osallistujaa, jonne on tavoite 3 leiriä. Lisäksi Boldakovit pitävät
Burjatissa oman alueensa koulutukset ja osallistuvat kesän leireihin.
Vladivostokin läänin ryhmän vetäjänä sisaremme Natasha laajentaa työnsä
Habarovskin alueelle, jossa ensileiri on Marusinossa ja Amurin alueella asuvan
Nanai vähemmistökansan keskellä Ust – Hurissa. Nanait, aikaisemmin nimi
goldit, kuuluvat tunguusikieliryhmään. Lisäksi he pyrkivät tavoittamaan alueen
vaikeakulkuisen Udikeiskuyu kylän.
Pohjoisessa osassa Irkutskin lääniä Bratskin alueella toimiva sisar Irina, joka on
ehtinyt olla kouluttamassa tänä vuonna jo Tadsikissa, Nisni-Novgorodissa ja
Azerbaijanissa, piti koulutuksen 30 henkilölle, joista hän kokoaa 2 uutta
työryhmää. Leirejä on suunnitelmassa vähintään 5. Irinasta haluan mainita, että
hänellä on kaksi vaikeasti vammaista kouluikäistä poikaa, joiden hoitamisessa
on paljon kotityötä. Miehensä nimeltä Natik, joka on kotoisin Azerbaijanista, on
suostunut auttamaan kotitöissä Irina ollessa koulutusmatkoilla. Mahtavaa.
Altain Tasavallan alueella toimivat pastoripari Sinaru ja Gera Mundusova. He
pitivät seminaarin 30 osallistujalle, joista on tarkoitus koota 5 tiimiä seitsemää
leiriä varten. Lisäksi he menevät länsi-osaan Mongoliaa aivan Kazakstanin rajalle
kouluttamaan ryhmän. Mallileiri pidetään noin 30 lapsen kanssa.

Osa Eurooppaa
Bulgariassa Kotelin kaupungissa osallistui viidestä romaniseurakunnasta
yhteensä noin 20 henkilöä seminaariin. Paikallisen seurakunnan sisaret hoitivat
järjestelyt ensikertaa ensiluokkaisesti. Kouluttajina toimivat jo kahtena
edellisenä kesänä leireillä työskennelleet sisaret raamattuopetuksien vetäjä
Maria ja terveyskasvatuksen opettaja Petja. Kaikkiaan työryhmiä on 3 tänä
kesänä. Kotelissa on 2 leiriä ja muissa kohteissa 3.
Lisäksi tapasin Varnan alueen johtavan pastorin Nikolain, jolle sain kertoa
työstämme. Hänen toivomuksensa on kouluttaa alueensa seurakuntia.
Uzbekistan
Varnasta siirryin Istanbulin kautta Tashkenttiin Uzbekin pääkaupunkiin. Siellä
sain jakaa valmiiksi käännetyn 7 vuoden raamatun opetussarjan seurakuntien
pastoreille. Veljespäiville osallistui pastoreita kymmenistä seurakunnista.
Opetussarja herätti suurta mielenkiintoa.
Azerbaijan ja kesäkuu alkaa
Ensikertaa elämässäni sain astua tämän öljyvaltion kamaralle. Seminaarin
tarkoituksena oli avata työtä myös tässä vahvassa muslimi maassa, joka sijaitsee
Kaspian meren länsirannalla. Asukasluku on noin 10 milj. ja pääkaupunki reilu 2
milj. asukasta.
Pohjoisosa tätä maata oli tunnettu menneisyydessä nimellä Kaukasian Albania.
Sotaisa historia Turkkilaisten ja Arabien kesken johtunee sen sijainnista ja
myöhemmin löydetyistä öljyrikkauksista. Shiia muslimit saivat lopulta vahvan
otteen maasta. Edesmenneen Neuvostoliiton puna-armeija valtasi alueen 1920.
Kommunismin romahdettua maa julistautui itsenäiseksi vuonna 1991.
Sotaisuudet jatkuivat kuitenkin naapurivaltio Armenia kanssa Karapahin
vuoristo alueesta. Armenialaiset kristityt olivat suurenemmistönä alueella ja
halusivat irrottautua muslimi maan otteesta Armenian yhteyteen. Vuosien
taistelut vaativat yli 30 000 uhria, kunnes vuonna 1998 solmitussa tulitauossa jäi
alueen hallinta Armenialle.

Kun olin matkalla pääkaupunkiin Bakuun, olivat uudet tulitaistelut käynnissä.
Tämä trauma näkyi myös seurakuntaelämässä, jos erehtyi mainitsemaan sanan
Armenia, saattoi kokousväestä osa poistua.
Meidän politiikkamme on taivaasta, joten me opetimme seminaarilaisia (n. 30)
kohtaamaan nuorta sukupolvea raamatun opetuksilla ja terveyskasvatuksen
keinoilla. Huolimatta muslimi uskonnon otteesta ovat huumeiden käyttö ja
moraaliton kaksoiselämä kulissien peittämä totuus. Mallileirin päätimme pitää
myöhemmin sovittavana aikana.

Elämä on lahja Jumalalta ja Jeesukselta saa puhtauden elämän tekoihin.
Maan itsenäistymisen jälkeen oli hengellisen herätyksen voimakas aika, joka
nosti myös radikaalimuslimien toiminnan esiin. He avasivat lapsille ja nuorille
muslimien opinmukaisia kouluja ja kristittyjä alettiin vainota. Nykyään koulut on
suljettu, mutta kristittyjen painostus jäi elämään.
Keski-Venäjä
Lisäksi kesällä on leirejä Permin ja Udmurtian sukukansojemme alueilla. Jos
Jumala suo ja elämme, pidämme seminaarin vielä lokakuun aikana Tatarstanissa
sukulaistemme marien, tsuvassien ym. alueella.
Kerrottujen kuvausten perusteella toivon sinun ymmärtävän, kuinka olosuhteet
ja vaikeudet eivät estä paikallisia tekijöitä etenemästä ja tekemästä tämän
mallin lähetystyötä.
Minulle monet heistä ovat kuin sankaritarinoita sitkeydestä ja periksi
antamattomuudesta Jumalan armon avulla. Hänessä on meidän voimamme ja
mahdollisuutemme, Jeesus on valmistanut jokaiselle omalleen ne hyvät teot,
joissa meidän tulisi vaeltaa.

Bakussa rikkauden loisto ei saavuta köyhää kansaa. Öljyn hinta on alhaalla.
Efesolaiskirje 2:10 Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut,
ETTÄ ME NIISSÄ VAELTAISIMME.
Kiitos rukoustenne tuesta näille elovainion ahertajille.
Siunauksin Salosta
Halonen Kari yksi lähetetyistä
Salon Helluntaiseurakunta

