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Kirkko omaan kylään
Kotikylään palattuaan pariskunta alkoi lukea Sanaa ja rukoilla
yhdessä uskovien kanssa. ”Rukoilimme myös kylämme juoppojen
puolesta”, Vasili kertoo. ”Meissä tapahtunut muutos herätti ihmetystä. ’Miten on mahdollista, että nuo rapajuopot pystyvät jättämään viinan?’ Ihmetys lisääntyi, kun entisiä ryyppykavereitamme
tuli uskoon.”
”Kokoonnuimme kodeissa, mutta kun uskovien joukko kasvoi,
päätimme rakentaa oman kirkon. Työt aloitettiin viime kesänä ja
tarkoitus on saada kirkko käyttökuntoon ensi vuoden aikana.”
”Lapsi on syntynyt meille”
”Jeesus on syntynyt jo monen podjelskilaisenkin sydämeen”, raamatunkääntäjä Nadežda Gabova iloitsee. ”Yksi heistä on Marina,
jonka elämään uskoontulo toi niin näkyvän muutoksen, että hänelMitä joulu oikein on?
le palautettiin lasten huoltajuus! Ja monta muutakin Jumalan ihmettä olemme nähneet.”
Podjelskin kylään Kominmaalle on nousemassa uusi kirkko.
”Uskovilla on halu oppia tuntemaan enemmän Jumalan SaSen rakentamisessa paikkakuntalaisilla on riittänyt ihmettele- naa. Siksi he odottavat Raamatun valmistumista. Vanhan testamistä, etenkin kun hankkeen vetovastuu on kylän entisillä
mentin kirjat ovat vasta valmisteilla, mutta niitä pyydetään jo seualkoholisteilla.
rakunnan käyttöön”, Nadežda sanoo.
”Olen kiitollinen siitä, että pian komikansa voi lukea omalla
Kalenterin raamatunlause puhutteli
Kun Uusi testamentti komiksi valmistui vuonna 2008, Komikirkon kielellään lupauksen Jeesuksen syntymästä.”
uskovat veivät kirjoja Podjelskin kylään. Kirjan saivat myös Anna
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syntymästä. Hän alkoi ihmetellä, mitä joulu oikein on. Miksi JeeJesaja 9:5
sus syntyi? Silloin hän muisti saamansa Uuden testamentin ja etsi
siitä kohdan Luukkaan evankeliumista. Teksti kiinnosti niin kovasti, että hän näytti sen Vasilillekin. Pian he yhdessä lukivat Uutta
Kiitos, että rukoilet komien puolesta!
testamenttia suorastaan ahmimalla. Luetusta nousi paljon kysyKomin kannatusviite 3052
myksiä. Kylässä asui kaksi uskovaa, ja heitä pariskunta lähti tapaamaan.
Sanaa ja saunomista
Anna ja Vasili ottivat vastaan Jumalan kutsun, mutta uskontielle
lähteminen ei ollut helppoa. Oli paljon selvitettävää, anteeksipyydettävää ja -annettavaa. Tueksi tuli evankelista Olga naapurikylästä. Hän kutsui heidät kotiinsa. ”Olga hoiti meitä kuin äiti, rukoili
kanssamme, opetti Raamattua, syötti ja saunotti”, Anna muistelee. ”Sana pesi sydämen, ja saunan löylyssä vihdottiin ulos kehon
myrkyt!”
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