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Karasjovan leirin porukkaa.

Viimeisiä kuulumisia Venäjältä
Kirjoittelen tätä kirjettä puolipyörryksissä, mutta kiitollisena.
Olen juuri palannut Suomeen tiiviiden viimeisten venäjäpäivien
jälkeen. Mieli vielä seilaa jossain Siperian ja Suomen välillä,
vaikka konkreettisesti nautinkin jo täällä kesästä. Ihanaa kun on
lämmintä! Siperiassa oli aika koleata, vaikka lastenleirillä sainkin
nenäni punaiseksi auringosta. Ehkä aloitankin kertomalla leirin
kuulumisia ja jaan sitten muita lähtötunnelmia ja tulevia
tapahtumia.
Karasjovan parin päivän leiri onnistui oikein mukavasti.
Kyläläisille se tuntui olevan tärkeätä ja oli se sitä itsellekin.
Leirille saapui 6 uutta lasta meidän tuttujen 6 lapsen lisäksi. Aina
on erityistä saada opettaa lapsia, joista kuulee, ettei Jeesus ole
vielä heille tuttu. Tämä paljastui muun muassa yhden lapsen
kysymyksestä opetusta pitäneelle diakonillemme: ” Onko toi se
Jeesus”, osoittaen minua. :) Jotakin ei vielä ollut tullut ihan
kirkkaaksi :) Mutta toivon, että vastaus tuli selväksi päivien
aikana tälle suloiselle nappisilmällekin.
Opetuksia rakentelimme kolmen L:n ympärille, luomiseen,
lankeemukseen ja lunastukseen. Niihin kiteytyy olennainen.
Tunnelma leirillä oli rento. Lapset pelailivat paljon keskenäänkin,
vaikka lähes koko ajan oli myös ohjattua tekemistä askartelujen
ja mm. Timurin vetämän ampumisen merkeissä. Pojat ovat
poikia! Ilmatkin suosivat, mikä oli rukousvastaus ja edellytys, että
kaikki toteutui, sillä kaikki tapahtui ulkosalla. Kiitos rukouksista
meidän ja leiripäivien puolesta. Muistetaan kyläläisiä
edelleenkin!
Seuraavalla sivulla muutama kuva leiriltä.

Rukousaiheita
- Voimia, iloa ja resursseja
paikallisille paikallisille jatkaa
työtä kesälläkin sekä levon
mahdollisuuksia.
- Kirkon kiinteistön tilojen
vuokraamiseen viisautta.
- Uzbekit ovat saapuneet
kirkolle. Heille suunnittelin Al
Massira-kurssia. Sen jatko jäi
vähän auki. Jeesus heitä
siunatkoon ja koskettakoon.
- Turkmenistanilaiselle
muslimiystävävälle Diljaralle
Jeesuksen ilmestymistä.
-Kotimaan jakso kaikkineen ja
virkistävää lomaa meille
kaikille.

Kiitosaiheita
- Onnistuneet Karasjovan
leiripäivät. Siunataan lapsia.
- Kaikki nämä 3,5 vuotta
Venäjällä. Jumala on hyvä!
Olen tavattavissa
KL-päivillä mm:

Lähetysristeys
Pe klo 19-21, La
17-19
Cafe Ilonkorjuu
La klo 13-15
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Löytöjä
Leirin aikana yövyin
tuttumme luona, jonka 4 lasta
otettiin huostaan, kuten viime
kirjeessä kerroin. Silloin
emme vielä tienneet,
näemmekö perhettä enää.
Kuin ihmeen kaupalla
Peili muistuttaa: Sinä olet täydellisesti luotu, ihme!
löysimme lapset heidän tädin
kautta, ja äitiin on syntynyt
mukava suhde. Lapset ovat
sijoitettuna lähelle
pastorimme Timurin ja
sihteerimme Lenan koteja. He
ovat tavanneet lapsia jo
useamman kerran. Minäkin
pääsin hiljattain mukaan
Ihmettelimme kemian avulla, miten Jeesus tekee järjestämään yhdelle tytöistä
syntisistä puhtaanvalkoisia.
synttäreitä. Oli ihana heitä
nähdä ja huomata, että
perusasiat ovat hyvin, mutta
tietysti ikävä äitiä ja kotia on
kova. Perhe saa nyt tukea ja
toiveissa ja rukouksissa on,
että lapset voisivat vielä
palata kotiin. Muistetaan
Leirin lopuksi tuhlaajapojat ja -tytöt pääsivät
heitä!
ehtoollispöytään ja kotiin.

Poimintoja syksyn
kalenterista:

Su 1.9 Turun Martinseurakunta,
jumalanpalvelus ja lähetystilaisuus.
Su 8.9 Mikkeli, lähetystilaisuus aamusta
ja Juvalla illasta.
Ke 18.9 Oulunsalo, klo 17.30 läh.ilta,
pysäkki.
Su 22.9 Oulunsalo, klo 10 messu+läh.
tilaisuus. Viikolla myös muuta ohjelmaa
Oulussa. Kts. oman srk:n uutiset.
Su 6.10 Suvelankappeli, klo 15 messu
+lähetystilaisuus.
Ke 9.10 Hämeenkylä, klo 18
lähetyspiiri
Su 13.10 Hämeenkylä, klo 10 messu+
lähetystilaisuus ja klo 16 Helsingin
Filiassa vierailu.
La 26.10 Maaninka, klo 14-16
naistenpäivät
Su 27.10 Kallavesi, klo 10 messu+
lähetystilaisuus.
Su 3.11 Vesanto, messu+läh.tilaisuus.
To-La 14.-16.11 Savonlinna, vierailut
Su 17.11 Punkaharju, klo 10 messu+
lähetystilaisuus.
Ma 9.12 Suvelankappeli, klo 16.00
Lähetyspiiri.
Tarkemmat tiedot oman seurakunnan
uutisista. Jos sinulla on joku tilaisuus,
johon haluaisit kutsua mukaan, niin ole
rohkeasti yhteyksissä, katsotaan
järjestyisikö :)

Kiitos näistä kolmesta ja puolesta vuodesta!
Paluutunnelmissa katse kääntyy taaksepäin, mitä nämä kolme ja
puoli vuotta Venäjällä ovat pitäneet sisällään. Erityisesti kuvia
näiltä ajoilta piirtyi mieleen viiime sunnuntain saarnatekstiä
kuunnellessa: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan

päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla
pitämään heitä kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”.
Matt:28:18-20.

Mielessä kulki nauha siitä hetkestä tähän päivään, kun polvistuin
lähetyskäskyn äärelle ja sanoin Jumalalle, jos kutsu on Sinulta,
lähetä minut minne ikinä tahdot. Matkalle on mahtunut erilaisia
ihmisiä ja kohtaamisia, välillä on ollut mutkia ja haastetta, mutta
sitten on taas kiitetty ja ylistetty. Mielen täyttää suuri kiitollisuus
Jumalan huolenpidosta, johdatuksesta, ohjauksesta ja kaikesta
mitä Hän on antanut. Jeesus on ollut totisesti superuskollinen!
Tähän kiitoslistaan Jumalalle kuulut myös Sinä! Kiitos, että olet
ollut elämässä ja rukoilemassa yhdessä lähetysarjen taisteluissa ja
iloissa. Kiitos kaikesta tuesta, niin henkisestä, hengellisestä kuin
taloudellisesta! Toivon, että syksyllä päästään yhdessä katsomaan
tarkemmin, mitä nämä kolme ja puoli vuotta pitivät sisällään ja
kuulemaan ajankohtaisiakin Venäjältä. Viereiseltä sivulta näet
tulevia tapahtumia ja aikatauluja. Itse odotan kohtaamisia teidän
jokaisen kanssa ja sitä, että saisin kuulla, mitä Sinulle kuuluu.
Virkistävää ja siunattua kesää Sinulle toivottaen, Saara

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

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 0283 25
KIITOS LAHJASTASI!
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