Saaran kuulumisia marraskuu 2018(24)

!

BINGO

Hyrr-hyrr Siperiasta!

Timurin lasten kanssa korjailimme lumilyhtyä ja
sytytimme kynttilän itsemme ja kirkon
ohikulkijoiden iloksi. Tällaisia talven iloja.
Jos Suomeen ei tule kunnon talvea, niin
tervetuloa Siperiaan, täällä siitä pääsee
nauttimaan! :)

Kiitosaiheita

Siperiassa alkaa olla jo ihan "Siperian tuntu",
pakkasasteet ovat kiirineet jo -20:en. Ihanan
valoisaa kuitenkin on, kun on lumi maassa.
Kaikki syksyn loska ja roska, jota täällä on
luonnossa valitettavan paljon, on jäänyt lumen
alle. Tulee assosiaatio siihen Raamatun kohtaan,
jossa sanotaan näin: " Vaikka teidän syntinne
ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeaksi", Jer
1:18.

- Kiitos postista ja muusta
yhteydenpidosta. On
ilahduttanut tosi paljon! Kiitos
myös rukouksista ja
mahdollisista lahjoista työlleni!
- Omskin nuoret tytöt
innostuivat menemään ainakin
kerran pitämään kylän lapsille
ohjelmaa. Toivottavasti tulee
hyvä kokemus ja voisi mennä
toisenkin kerran.

Lumi ja muutkin marraskuun
askareet virittelevät ajatuksia myös jouluun.
Tänään viimeksi mietimme kirkolla, miten tänä
vuonna jakaisimme Joulun sanomaa. Perinteisen
seurakunnan joulun lisäksi ensimmäiseksi
adventiksi suunnitteilla on jouluinen touhu-ja
myyjäispäivä, johon toivottavasti on
ensikertalaisenkin helppo tulla. Vireillä on myös
nukketeatteri, jossa eläinhahmot löytävät
seimestä Joulun Lapsen. Sen kanssa on tarkoitus
kiertää Karasevon kylässä ja lasten
tuberkuloosisairaalassa. Tällaista muun muassa.

Rukousaiheita
- Sielunhoitoseminaari 7.-9.12.
Rukoillaan, että Jumala saisi
jokaista tulijaa jollakin tavalla
rohkaista,hoitaa ja varustaa.
- Pomojemme vierailu 16.-20.12.
- Karasevon kylätyö, erityisesti
ihmissuhteet.
- Joulun ajan tapahtumien
suunnittelu. Erityisesti vierailut ja
nukketeatterin valmistukset jaesitykset Karasevossa ja lasten
sairaalassa sekä mahdollinen
lastenleiri Omskissa.
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Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille
Tulevia tapahtumia
Tuleva joulukuu näyttää kaiken kaikkiaan
tapahtumarikkaalta. Alkukuusta meillä on
sielunhoitoseminaari, jota olenkin jo monesti
hehkuttanut. Saa nähdä, minkä kokoisella ja näköisellä porukalla siihen kokoonnumme.
Kutsuja on lähtenyt erilaisiin suuntiin.
Nettimainoksen kautta ei-uskoviakin kutsutaan
mukaan. Rukous on, että seminaarista tulee
monenlaisista taustoista tulevia palveleva.
Joulun puuha-markkinapäivässä on ajatus
järjestää myös erilaista jouluista tekemistä;
korttien tekoa ja muita askarteluja.

Joulukuussa saamme myös pomomme,
apulaislähetysjohtajan Teijo Peltolan ja
aluekoordinaattorimme Jukka Revon tänne
vieraaksemme. Heidän matkan tarkoitus on
tutustua seurakuntaamme ja työhömme sekä
keskustella tulevaisuudesta kanssamme. Niin
minulla kuin Aitamäen kollegaperheellä on
työkaudet loppumassa ensi kesänä, niinpä on
ajankohtaista hahmottaa tulevaisuuden näköaloja.
Näihin keskusteluihin tietysti toivomme ja
rukoilemme kovasti viisautta.
Jouluun valmistautumiseen liittyy myös lahjojen
hankkimista. Niitä olemme yhdessä Aitamäkien
ja lasten tuberkuloosisairaalassa käyvän Slavan
kanssa miettineet sairaalan sekä seurakunnan ja
kylien lapsille. Kristilliseen kirjakauppaan on
jätetty varaus 400:sta joulun sanomalla
varustetusta kirjasesta. Toivotaan, että se koituu
suureksi iloksi.
Muita seurakunnan kuulumisia

Tänäkin vuonna on keräys Siperian lasten
hyväksi. Joululahjoilla ilahdutetaan lapsia
tuberkuloosisairaalassa, mutta myös
seurakunnissa. Tämän vuoden keräyksen
tuotolla tuetaan myös muuta Siperian
lapsityötä. Toiveena on mahdollistaa
esimerkiksi joka vuosi tärkeä lapsityön
koulutus. Osallistu sinäkin!
Neljä askelta:
1. Siunaa. Rukoile päivän
kohtaamisten ja kohtaamiesi
ihmisten puolesta.
2. Ystävysty. Tutustu ja jaa
elämää.
3. Auta, missä voit. Pienikin
apu voi merkitä paljon.
4. Kerro Jeesuksesta.
Monesti omasta elämästä
kertoessa syntyy
luonnollisia keskusteluita
Jeesuksestakin.

Timur kirkkoherra oli Pietarissa koulutuksessa ja
tuli sieltä mukanaan paljon intoa ja uusia ideoita.
Vahva visio on saada enemmän näkyvyyttä netissä,
jossa tämän päivän väki viettää aikaa. Toivottavasti
saamme heidät kuitenkin netin äärestä liikkeelle
kirkkoonkin vaikkapa kristinuskon peruskurssille.
Hiljattain meillä kokoontui myös ensimmäistä kertaa
"anonyymit evankelistat"-klubi, jossa mietittiin, miten
voisimme omassa ympäristössämme jakaa evankeliumia.
Puhuimme muun muassa vieressä olevista neljästä Luukas 10koulutuksen askeleesta. Ilahduttavaa, että meillä nykyisin
tällaisia mietitään.

Harmaantuva risti?
Yhtenä iltana kyhäsin huvikseni
kirkon oven eteen lumilyhdyn
koristamaan harmaata rapun
edustaa ja laitoin kynttilän
valaisemaan illan hämärää. Aika
moni pysähtyi tätä luomusta
katsomaan ja juttelemaan.
Yksi näistä lumilyhdyn ihailijoista
oli "Sergei". Juttu kääntyi nopeasti
kirkkoon ja uskoon. Hänkin sanoi
uskovansa sydämessään, muttei
niinkään käy kirkossa. Jutun
edetessä hän kaivoi esiin
kaulassaan olevan krusifiksin ja
kysyi, uskonko, että sen etupuoli
muuttuu harmaammaksi kuin
ihminen sairastuu. Vastasin, etten
ole ennen tällaista miettinyt, mutta
että uskon, että risti ei muutu.
Korun hopea tosin voi aikojen
saatossa himmetä, olimmepa
sairaita tai terveitä. Mutta
varsinainen risti ei muutu, se ja
siinä roikkunut ristin mies pysyy
aina sama.

Jeesus Kristus on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti",
Hepr.13:8.
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.

Ehkä tuleva joulukin avaa taas uusia mahdollisuuksia. Pitääpä
alkaa itsekin rukoilla sitä, että ketä tänä jouluna voisi erityisesti Lähettävät seurakunnat:
muistaa tai kohdata, ehkä auttaa jossakin? Kenelle voisin tänä
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
jouluna kertoa syntyneestä Vapahtajasta jollakin tavalla? Jospa
Hämeenkylä, Kallavesi, Juva,
saisi sellaiset Vapahtajan silmälasit, joilla katsella ympärilleen.
Oulunsalo, Savonlinna, Tervo, Turun
Siunattua alkavaa adventtia Sinulle!
Martinseurakunta ja Vesanto.
Saara
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

