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Karasjovan leirin porukkaa.
Lapin kauniita maisemia

Sadonkorjuussa ja kylvöhommissa
Tulin kirjeen ääreen uimasta. Vielä tarkeni, vaikka aika
virkistävää alkaa olla! Uiminen on ehdottomasti kuulunut kesäni
TOP-kymppilistaan etenkin aamuisin. Nyt on pirtsakka olo
istuskella kirjoittelemaan omia ja Novosibirskin seurakunnan
kuulumisia. Itse olen saanut keskittyä sadonkorjuuseen lähinnä
marjapuskassa, mutta Novosibirskissa on kesälläkin aherrettu
Herran elopelloilla.
Kirkon ovista on tänäkin kesänä kävellyt sisään uusia ja vanhoja
kävijöitä. Jotkut poikkeavat pikaisesti, toiset jäävät
istuskelemaan pidemmäksi aikaa teekupposen äärelle.
Uzbekkitaustaiset romaanit tulivat jo kuin kotiinsa ja ovat
hyödyntäneet muun muassa kirkon suihkuja. Heille suunniteltu
Al Massira-kurssi ei vielä toteutunut, mutta heitä on muuten
kohdattu. Ollessani vielä Novosibirskissa näytin yhdelle
uzbekkiporukalle Jeesus-filmiä. Yhden miehen kanssa
jutellessani tajusin, etteivät he ole koskaan aikaisemmin kuulleet
evankeliumia. Mutta nyt he saivat kuulla ja katsella Jeesusta.
Tietysti kovasti toivomme ja rukoilemme, että tämä ei jäisi vain
tähän, vaan Jeesuksen merkitys saisi kirkastua ja usko syttyä
sydämiin vieden perille asti.

Rukousaiheita
- Seurakuntien syksy
Siperiassa: suunnitelmat,
toiminta, seurakuntalaiset ja
työntekijät.
- Jotkut työntekijät ovat
väsyneitä uurastettuaan
kesän. Mahdollisuutta lepoon.
- Yksi nuori 16v.vastuunkantajaneiti, joka on
raskaana.
- Syksyn vierailut. Johdatusta
ja inspiraatiota puheisiin,
powerpointteihin ja muihin
valmisteluihin sekä käytännön
järjestelyihin matkoineen.

Kiitosaiheita
- Ihana loma kotona ja
reissussa.
- Jumalan luoma ihmeellinen
luonto kaikkine anteineen.

Timurin kanssa seurasimme
sivusta, miten
uzbekkivieraamme katsoivat
Jeesus-filmiä intensiivisesti.

- Ystävät, Sinäkin!

"Satoa on paljon, mutta
sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää
siis Herraa, jolle sato kuuluu
lähettämään väkeä
elonkorjuuseen".
Luukas 10:2
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Novosibirskin rukousaiheita
Timur kertoi, että Novosibirskissa kesän aikana on tehty
remonttia, joka edelleen jatkuu. Paikkoja on yritetty saada
palvelemaan paremmin erilaisia tarpeita ja rakennuksen ilmettä
haluttaisi muuttaa kutsuvammaksi, mikä olisi kyllä tarpeen.
Tulkoon tästä totta ja rakennuksesta elämää säteilevä! Tiloja
vuokrataan myös eteenpäin kustannusten peittämiseksi. Tähän
myös kaivataan johdatusta ja viisautta.
Kristinuskon peruskurssi on pyörinyt myös kesän aikana, tosin
siinä on ollut haasteita ja kurssi oli vähän aikaa tauollakin.
Vastustajakin on siis tainnut olla hereillä. Kurssin myötä mukaan
on tullut uusia nuoria. Kurssia on tarkoitus pyörittää
seurakunnassa jatkuvasti. Rukoillaan tämän omasta mielestäni
ehdottomasti yhden tärkeimmän työmuodon puolesta. Timurille
viisautta ja taitoa luotsata kurssia eteenpäin ja sitä, että kurssin
jälkeen nuoret pääsisivät kasvamaan uskossaan ja löytävät
paikkansa seurakunnassa ja Jumalan käytössä.
Timur jätti rukousaiheeksi myös suunnitelmat pienen kirkon
rakentamisesta Karasjovan kylään, jossa työtä on tehty. Tällä
hetkellä kotijumalanpalveluksiin on osallistunut kourallinen
ihmisiä, mutta jos haluamme tavoittaa uusia ihmisiä, isompi tila
olisi tarpeen. Lisäksi Venäjällä katsotaan huonoksi kutsua ihmisiä
jumalanpalvelukseen kotiin. Sellaiset seurakunnat helposti heti
luetaan lahkoksi. Siksi uskomme, että tämä olisi tarpeellinen
rakennusprojekti, mutta vielä ei tiedetä miten kaikki tämä olisi
käytännössä mahdollista. Rukoillaan tähän johdatusta.

Ylistäen syksyyn
Osallistuin kesän alussa kansainväliseen
lähettien seminaariin. Se osoittautuikin
todelliseksi lomaksi. Päivässä oli asiaa ja
prosessointia, mutta paljon tehtiin myös
kivaa.
Seminaari osoittautui lomaksi myös
hengellisesti. Tuntui, että omista
hengellisen elämän
hoitamisrutiineistakin oli hyvä ottaa
vähän lomaa ja olla jotenkin eri tavalla
Jumalan edessä. Kyse ei siis ollut loman
ottamisesta Jumalasta, uskosta tms,
mutta omista rutiineista.
Joka aamu alkoi ylistyksellä ja Sanalla.
Vanha konkari Malin lähetti oli valinnut
ihania, puhuttelevia lauluja ja Raamatun
jakeita. Kriteeri lauluhin hänelle
kuulemma oli, että laulun piti kertoa
siitä mitä Jumala, Jeesus tekee, ei siitä
mitä minä teen.
Yhdessä suosikissani laulettiin:
" Sinä et halunnut taivasta ilman meitä,
vaan "rikoit" taivaan keskellemme.
Minun syntini oli valtava, mutta Sinun
armosi oli vielä valtavampi. Mikä voisi
erottaa meidät nyt".
Ehkä päivän aloitus ylistyksellä voisi olla
hyvä startteri syksyynkin?

Omia tunnelmia ja kuulumisia
Olen saanut viettää ihanaa lomaa. Erityisesti
olen nauttinut puhtaasta luonnosta ja
rauhasta. Se on vienyt pois vieraan
kulttuurin tuomaa väsymystä ja antanut tilaa
levolle. Tosin välillä on saanut laittaa tikkua
ristiin kotimme remonttihommissa, mutta
silloinkin pää on levännyt perheen kanssa
viettäessä laatuaikaa. Välillä on kuitenkin
saanut ruumiskin täyttä lepoa muun muassa
katsellessa Lapin tunturimaisemia
saunamökin kuistilta.
Odotan innolla pian alkavia tapaamisia ja
vierailuita. Aika hyvin on kaikki
järjestyksessä, mutta vielä on joitakin auki
muun muassa kouluvierailut täällä
kotinurkillani. Tuntuu mukavalta, että koulun
ovet vielä olisivat auki
lähetyksellekin! Jospa jokaiseen tilanteeseen
löytyisi oikeat sanat ja olisi siunattuja
kohtaamisia. Toivon, että yhdessä pääsemme
virkistymään ja innostumaan entisestään
yhteisen lähetystehtävämme äärellä syksyn
aikana! Tapaamisiin :)
Siunausta syksyysi toivoen, Saara

Lähettävät
seurakunnat
Espoon ja Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylä, Kallavesi, Juva,
Oulunsalo, Savonlinna, Tervo,
Turun Martinseurakunta ja
Vesanto.

Tue työtä
Kotijärvellä soutelemassa,
mikäpä sen parempaa!

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 0283 25

Lapissa yksi kesän haaveistani
toteutui, pääsin lakkasuolle.
Jumala kuulee pieniäkin
toiveita! :)

KIITOS LAHJASTASI!

saara.karttunen@sekl.fi, osoite: Ulitsa Bljuhera 61/1 kv.107 630073 Novosibirsk, Russian Federation

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

