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Heinäkuun terveisiä

Rukousaiheita

Kirjoittelen kirjettä näistä maisemista. Yhtenä iltana taivaalla näkyi
kirkas sateenkaari, kuvaan se ei välity ihan niin kirkkaana kuin
luonnossa. Oli hienot värit. Sateenkaaresta yhtenä Jumalan rakkauden
merkkinä oli hyvää opetusta Kansanlähetyspäivillä. Jos et vielä kuullut
opetusta niin sen voit käydä kuuntelemassa täältä: https://www.
youtube.com/watch?v=GvyrDediR2E&list=PL2_W3aaKwSXR06dcZS4ra7rFAF5lhns8&index=9. Sateenkaarta katsellessa voi
muistaa sitä liittoa, jonka Jumala teki ihmisten kanssa, ettei Hän enää
hukuttaisi maailmaa vedenpaisumukseen. Jumala piirsi pilviin merkin
uskollisesta rakkaudestaan.

- Rakennuspuuhat
seurakunnassa.

Novosibirskissa karanteeniolot vielä jatkuvat. Timur kertoi, että
karanteenioloista huolimatta seurakuntaan on tullut uusia ihmisiä,
joista aina iloitaan. Siellä on myös ollut aikaa valmistautua tulevaan
toimintaan. Nyt ajatuksena on hankkia ja valmistaa Godly-playpyhäkoulutyötä varten materiaalia. Myös rakennustöitä on ajatus tehdä
kirkon pihapiirissä. Kirkon katto on saatu myös korjattua karanteenin
aikana.
Erityinen ilonaihe on ollut Karasjovan kylän lapset, joista olen
aikaisemminkin kirjeisiin kirjoittanut. He saavat palata kuukauden
sisällä äitinsä hoiviin. Tänään oli juuri kolmas oikeudenkäynti, jossa
asia varmistui. Muistetaan heidän tätä kotiin asettumisvaihettaan.
Novosibirskissa teologiaa opiskellut ja seurakunnassa paljon vastuuta
kantanut Aleksei saa pian diplominsa ja miettii kovasti seuraavia
askeleitaan. Rukoiletko johdatusta hänen askeleilleen. Yksi ajatus on,
että hän jäisi avuksi Novosibirskiin ja Karasjovan kylätyöhön, mutta
rukoillaan että hän olisi sillä paikalla, jolle Jumala haluaa häntä
johdattaa.

-Novosibirskin seurakunnan
syksy, viisautta ja johdatusta
suunnitelmiin, minkä aika olisi
nyt.

- Siperian lähetystyön
tulevaisuus
- Oma tulevaisuus, viisautta ja
johdatusta.
- Jeesuksen siunaavaa
läsnäoloa jokaiselle

Kiitosaiheita
- Kiitetään, että Karasjovan
lapset pääsivät palaamaan
takaisin äidilleen kolmannen
oikeudenkäynnin jälkeen.
Rukoillaan heidän puolestaan
edelleen.
- Kiitos rohkaisusta ja
huolenpidosta.

"Hän joka on tehnyt
korvan- hänkö ei kuulisi.
Hän joka on tehnyt silmänhänkö ei näkisi?"
Psalmi 94:9
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Heinäkuun kivoja hetkiä
Yhdeksi päiväksi sain poikakerhon pojat seurakseni leiripäivää
viettämään. Kiva oli kuulla poikien kuulumisia. Pelien pelaamisen,
visailujen ja uimisen ohella juttelimme siitä, miten Paavali kohtasi
Jeesuksen ja hänestä tuli rohkea Jeesuksen todistaja vankilassakin.
Mukavia vaikkakin vauhdikkaita poikia!

Aleksein tie papiksi
Mummo kastoi minut lapsena. Siitä
ajattelen, että alkoi elämäni myös
Jumalan kanssa. Kerran ravintolassa
istuessamme ateistisukulaiset aloittivat
puhumaan Jumalasta. Siitä, että hän
on papparainen joka istuu pilven
reunalla. Ja he sanoivat, että häntä
täytyy rukoilla kolme kertaa polvistuen
"Jumala ole minulle armollinen". Tein
näin, ja Jumala armossaan kuuli minua.
Menin vielä uudelleen kasteelle, koska
en tiennyt että minut oli jo kastettu.
14-vuotiaana setä kutsui minut
kirkkoon.
Koulujen jälkeen yritin ansaita rahaa,
mutta sitä tietä pitkin en löytänyt
rauhaa. Ymmärsin, että se on vain tätä
aikaa varten. Täytyy olla jotain
enemmän. Kävin helluntaikirkossa.
Rukoilin siellä, että Jumala ottaisi
minut käyttöönsä enemmän. Sitten
menin luterilaiseen kirkkoon ja päädyin
opiskelemaan pastoriksi. Koko ajan
minulla oli sisäinen kutsu palvella. Pian
valmistun. En vielä tiedä, missä
palvelen, mutta luotan, että Jumala on
kuin Isä, joka johdattaa lapsiaan ja
tietää, mikä on minun paikkani.

Uiminen taisi olla pojista hauskin päivän juttu.

Samana iltana sain olla mukana äidin ja siskojen kanssa pitämässä
Sanan ja rukouksen iltaa tutuksi tulleessa Tervonsalmen
leirikeskuksessa. Kiva mahdollisuus! Siellä olen viettänyt aika paljon
muutenkin aikaa.
Viime viikolla siellä pidettiin myös onnistunut taideleiri. Leirillä syntyi
monenlaista kädenjälkeä Makrame-solmutöitä, Japanilaista
kirjansidontaa, akvarellia ja savitöitä. Savea valaessa ajatukset menivät
myös erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkausvaiheisiin.

Savipajassa syntyi monenlaisia ruukkuja erilaisiin
käyttötarkoituksiin.

Muotoiltavana olemiseen liittyy
monenlaisia vaiheita. Ensin savea
täytyy vaivata, sitten muokata ja
työstää. Sen jälkeen ruukku on
kuivumassa, joskus pitkiäkin
aikoja hyllyllä, sitten se saa
pinnoitteen ja lopulta se joutuu
kuumaan uuniin, jossa siitä tulee
kestävä. En tiedä, tunnistatko
omalta elämän poluiltasi näitä
vaiheita?

Elokuun 3. päivä on tarkoitus kokoontua miettimään Siperian
lähetyksen tulevaisuutta Siperian lähettien kesken. Kiitos, jos voit
muistaa tätä palaveria ja muutenkin lähetystyön tulevaisuutta
Siperiassa. Rukoillaan työhön sitä, että saisimme oltaisi mukana siinä,
mitä Jumala tekee ja kuljetaan Hänen suunnitelmissaan. Rukoillaan
Hänen näköalojaan ja viisaita suunnitelmia.
Virkistävää, hyvää ja siunattua loppukesää Sinulle! Kiitos, kun olet
kulkenut näitä hiljaisempiakin hetkiä mukana. Muistetaan Siperian
työtä ja toinen toisiamme! Siunausta Sinulle! Saara

Lähettävät tahot
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylän, Kallaveden,
Juvan, Oulunsalon,
Savonlinna, Niiniveden
seurakunta sekä Turun
Martinseurakunta

Tue työtä
Viitenumero kaikille tileille
21270
Etelä-Savon Kansanlähetys:
FI38 5271 0420 0493 23
Helsingin Kansanlähetys:
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetys:
FI21 8000 1600 5736 21
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys:
FI83 2070 1800 0238 25
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