Saaran kuulumisia tammikuu 2019(25)
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Uuden vuoden päivän lenkillä kävin ihastelemassa
kaupunkiin kohonneita jääluomuksia.

Hyvää tätä Vuotta!
Kiitosaiheita
Uusi vuosi on jo hyvässä vauhdissa. Venäjälläkin
sitä on alettu elää ja suunnitella uuden vuoden
lomien jälkeen. Yhdessä muiden kanssa kevättä
hahmottaessa on ilmoille lennellyt erilaisia,
villejä ja realistisempia ideoita vuoden varrelle.
Katsotaan, minkälainen vuosi meille tulee :)

Raamislaiseni Rita maalasi taulun, jonka luo
nukketeatterissamme seikkailleet eläimet
päätyivät ihmettelemään Jeesus-lasta.
Toivottavasti sait hengähtää Joulun Sanoman
äärellä. Minäkin sain yllätyslahjana levon
hetkiä mm. kirjan parissa. Yksin ollessa sain
kokea myös erityisesti Synttärisankarin
läsnäoloa. En ollutkaan yksin.
Kävin viettämässä aikaa myös nakkikioskilla,
jossa uzbekkiystävä on töissä. Hänen
vierailut luonani peruuntuivat töiden
kutsuessa. Harjoittelin kirjoittamaan
uzbekiksi jouluevankeliumin, jota yhdessä
ihmettelimme. Kuulemma melkein oikein :)
Tätäkin muslimiystävää saa muistaa.

Vuoden käynnistyessä on ollut vielä taaksepäin
vilkuiluakin muun muassa vuosiraporttia
kirjoitellessa. Sen äärellä sai todeta, että ”tähän
asti on Herra meitä auttanut”(1.Sam.7:12),
kuten Samuel avun kiveä pystyttäessään. Teki
hyvää pysähtyä pystyttämään omia ”avun kiviä”.
Yhden kiven pystytin siihen kohtaan, kun viime
vuoden alussa mietin, mitä ihmettä alkaisin
tehdä. Vuosiraporttia kirjoittaessa sai nähdä
vastauksia näihin kysymyksiin. Erilaista
tekemistä on järjestynyt jokaiselle päivälle
uskollisesti. Avun kivet antoivat luottamusta
startata myös alkaneeseen vuoteen. Minkälaisia
kiviä sinä pystyttäisit?

- Onnistunut
sielunhoitoseminaari.
- Joulun ajan vierailut lasten
tuberkuloosisairaalassa ja
Karasevon kylässä.
-Siunattu kulunut vuosi. Kiitos
siitä, että olet uskollisesti ollut
mukanani!

Rukousaiheita
-Seurakunnan kevät.
-20.1 alkaa kristinuskon
peruskurssi, uusia mukana!
-Sielunhoidollinen pienryhmä,
joka alkaa 24.1.
-Lasten tuberkuloosiparantolan
vierailut. Vireillä on myös
yhteistyö tähän liittyen toisen
seurakunnan kanssa. Siunausta
tähän kaikkeen, kaikkiin
suhteisiin.
- Viisumikuviomme, vauhtia
toimistoihin ja myönteisiä
päätöksiä.
- Alkoholin kanssa on useilla
seurakunnassa ongelmia.
-Terveyttä kaikille.
-Kausiloman suunnittelu.
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Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille

Sielunhoitoseminaariin osallistui väkeä
viidestä seurakunnasta yli kirkkokuntarajojen.
Kivaa yhteyttä!

Sielunhoitoa
Sielunhoitoseminaarista en ole vielä ehtinyt teille
kirjoittaa. Se onnistui hyvin! Seminaariin saapui
25 henkeä saamaan oppia Petri Välimäen
johdolla. Palautteen perusteella väki tykkäsi
opetuksesta ja erityisesti armollisesta ja avoimesta
ilmapiiristä. Käytännön harjoituksia tehdessä
päästiin miettimään ja jakamaan myös omaa
elämää toisten kanssa. Yksi meidän
seurakuntalainen sanoi, että olipa ihana kuulla
puhdasta evankeliumia. Petrin armokeskeinen
opetus oli todella tervetullutta seurakuntaamme.
Kiitos rukouksista seminaarin puolesta! Jumala
siunasi tämän monella tavalla. Myös niin, että
luvatut -38- pakkasasteet, jotka olisivat jättäneet
porukkaa kotiin vaihtuivat puolet pienempiin
lukuihin ja auringon paisteeseen.

Pohja kunnossa?
Uuden vuoden starttiini sisältyi
myös melkoinen inventaario, sillä
vanhempieni talosta paljastui laaja
kosteusvaurio homeineen.
Asiantuntijoiden mukaan kuitenkin
vielä korjattavissa oleva. Jokainen
tavara ja vaate on pyöritettävä
käsissä miettien, mitä voi säästää,
mitä pitää hävittää. Osallistuin
tähän projektiin viikon verran.
Talon ongelma on pohjassa.
Kaksoisbetonilaatta ja piilosokkeli
ovat tämän ajan tietämyksen
mukaan riskejä. Piilosokkelia ja
ehkä rikkinäisiä putkia pitkin vesi
on päässyt kastelemaan taloa.
Mietin, miten tärkeää on myös se,
että elämämme perustus on
kunnossa. Onneksi sen saamiseksi
ja kunnossa pitämiseksi on hyvät
ohjeet olemassa Jumalan Sanassa.
Jeesuksen varassa ei sorruta.

24.1. olen aloittelemassa sielunhoidollista ryhmää
jatkona seminaarille. Muutamia halukkaita on,
mutta lisääkin mukaan mahtuisi. Kaikille sopivaa
"Ja rankkasade lankesi, ja virrat
aikaa sekä paikallisia apulaisia vielä myös
tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja
syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta
kyselen. Katsotaan, miten tämä lähtee
se ei sortunut, sillä se oli kalliolle
muotoutumaan.
perustettu", Matt.7:25
Joulun iloja
Kuva: Markus Aitamäki
Kiitos kaikista lahjoituksista joulukeräykseemme
Siperian lasten hyväksi. Keräystuotolla Marin
johdolla hankimme 400 Joulun Sanomalla
varustettua lahjaa tuberkuloosisairaalan,
seurakuntien ja kylien lapsille. Kiitos myös
rukouksista jouluohjelmiemme puolesta! Ne
kuultiin!

Kuva: Mari Aitamäki
Lasten tuberkuloosiparantolan juhlassa lapset olivat
pukeutuneet erilaisiin rooliasuihin. Kollegani Markus
ja pastorimme Timur pääsivät esittämään siellä
joulun hittimme, kristillisemmän version
Hallelujahasta. Lapsetkin kuuntelivat hiiskumatta.

Kiitos joulumuistamisista! Ja
kiitos kaikista muistakin
muistamisista, rukouksista ja
taloudellisesta tuesta!

Joulukuu oli aika haipakkaa seminaareineen,
markkinoineen ja muine joulun ajan
tapahtumineen. Hyvä mieli jäi kaikista!
Nukketeatteriesitykset lasten
tuberkuloosisairaalassa ja Karasevon koululla
menivät jopa yli odotusten. Näin kuulin, olin
itse enemmän taustajoukoissa. Lapset ja
aikuisetkin olivat kovasti tykänneet. Tuntuu
hienolta ajatella, että monet lapset saivat tämän
projektin välityksellä kuulla syntyneestä
Vapahtajasta. Karasevon kouluun syntyi niin kiva
yhteys, että sinne kaavailemme ensi kesäksi
lastenleiriä heidän kanssaan.
Pääsimme osallistumaan myös lasten
tuberkuloosiparantolan uuden vuoden juhlaan,
johon oli venäläiseen tapaan paljon panostettu.
Lahjoittamiemme paketista löytyneiden kirjasten
myötä lapset pääsivät myös seimen äärelle.
Parantolasta saimme mielenkiintoisen kutsun,
johon olemme vastaamassa. Mahdollista on alkaa
järjestää säännöllisesti ohjelmaa lapsille;
askarteluja ja pelejä, mutta myös hengellistä
ohjelmaa. Kiitos, jos näitä suunnitelmia ja lapsia
sekä muutenkin tätä kevättä muistat rukouksin.

Iloa ja valon säteitä kevääseesi! Saara

Taloudellisesta tukemisesta
Lahjoittaa voi viittellä 21270 ,
joka toimii kaikille seuraaville
tileille:

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 0283 25
Halutessasi voit ryhtyä myös
kuukausilahjoittajaksi
osoitteessa http://suuressamukana.
fi/lahetystyontekija/saarakarttunen/tai soittamalla
numeroon: 044-4477848 tai
kirjoittamalla sähköpostia:
lahjoitus@sekl.fi tai omassa
verkkopankissasi tai pankin
asiakaspalvelussa.
Lähettävät seurakunnat:
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylä, Kallavesi, Juva,
Oulunsalo, Savonlinna, Tervo, Turun
Martinseurakunta ja Vesanto.

Yhteystietoja: saara.karttunen@sekl.fi, whatsapp: 7 921640 48 54
Osoite: Ulitsa Bljuhera 61/1 kv. 107 630073 Novosibirsk
Lähettisihteeri: Hanna-Riitta.Katsarou@sekl.fi, p. 050-5122296

