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Karasjovan leirin porukkaa.
Isoskoulutuksessa tytöt pääsivät
rakentamaan lähetyspalapeliä kokoojan
ollessa silmät sidottuna ja muiden
antaessa neuvoja.

Yhteisen lähetystehtävän äärellä
Viimeisen kuukauden aikana olen aloitellut Suomi "sight seeniä",
lähetyskierrostani. Olen poikennut Turussa, Mikkelissä, Juvalla
ja tätä kirjettä kirjoitan Oulussa, tulen roihutessa kodassa meren
rannalla. Tässä on hyvä pysähtyä hetkeksi päivittämään
kuukauden kuulumisia.
Syksyyn on mahtunut monta mukavaa ja rohkaisevaa
kohtaamista eri-ikäisten kanssa. Kiitos kaikista niistä! Olen
saanut olla mukana muun muassa perhekerhoissa,
isoskoulutuksessa, seurakuntapiireissä, jumalanpalveluksissa ja
lähetystilaisuuksissa. Aika erilaisia tilanteita ja
ohjelmanumeroita. Päiviin on mahtunut ideointia ja miettimistä,
mitä milloinkin sanoisi. Toivottavasti jotain hyvää on mieliin
jäänyt. Kiitos kaikkien näiden tilanteiden muistamisista. Ja kiitos
tilaisuuksien järjestelijöille!
Mukavia hetkiä vietin myös Vesannon ala-asteella. Mietin, mitä
kouluissa on sopivaa puhua. Yksi opettaja sanoi, että
lähetysvierailijana voit puhua mitä vaan. Niin sitten yritin lapsille
raottaa lähetyksen saloja Maatuskoihin piilotettujen tavaroiden
kera ja kertoa, miten tärkeä jokainen on Jumalalle.

Rukousaiheita
- Piispan vaalit 18 ja 19.10.
- Lapsityöntekijöiden koulutus
Novosibirskissa 27.-29.9.
Rukoillaan järjestelyjen,
opetusten, opettajien ja
osallistuen puolesta, että
päivät olisivat antoisia.
- Uudet ihmiset kristinuskon
peruskurssilla sekä muussa
toiminnassa.
- Vierailuni eri puolilla
Suomea. Oikeita sanoja ja
juttuja erilaisiin tilanteisiin.

Kiitosaiheita
- Rohkaisevat ja mukavat
tapaamiset teidän lähettäjien
kanssa. Kiitos teistä
jokaisesta! Erityiskiitos uusista
lähettäjistä! Tervetuloa
mukaan!
-Auenneet ovet kouluihin.

Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetyksellä
kohtasimme
toisiamme
lähetyskuulumisten
merkeissä.
Kuva: Anne Fadene

Kiitos olkoon Jumalalle, joka
aina kuljettaa meitä Kristuksen
voittosaatossa ja antaa meidän
kaikkialla levittää Kristuksen
tuntemisen tuoksua!
2. Kor.2:14
Tätä rukoilen.

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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Novosibirskin ja Inkerin kirkon ilmoitustaululta
Tämän tulevan kuukauden iso
uutinen Inkerin kirkosta on
piispan vaalit. Piispa Aarre
Kuukauppi on jäämässä
ansaitulle eläkkeelle pitkään
palveltuaan eläkeikäisenäkin.
Uusi piispa valitaan Inkerin
kirkon kirkolliskokouksessa
18-19.10. Iso, kauaskantoinen
muutos kirkossa on siis
tapahtumassa. Tässä meille
rukousaihetta, että paimenen
sauva ojennettaisiin
ehdokkaalle, joka sopii
parhaiten tähän vaativaan
paimenen tehtävään. Jumalan
hyvä tahto tapahtukoon!
Vuodesta 1996 piispana palvellut Aarre
Kuukauppi. Kuva: Liliann Keskinen

Tänä viikonloppuna 27.-29.9 Novosibirskissä järjestetään
lapsityön koulutus. Koulutus kokoaa lasten kanssa
työskenteleviä ympäri Siperian rovastikuntaa. Koulutuksessa
mietitään mm. miten lapsille kertoa evankeliumia. Tärkeä aihe.
Sen kanssa kipuilen usein itsekin, miten kertoisi selkeästi
Jeesuksesta niin lapsille kuin aikuisille. Joskus Venäjällä kuulin
sellaista opetusta lapsille, että Taivaaseen päästään Jumalan lakia
noudattamalla. Niin tietysti olisikin, jos vain siihen kykenisimme,
mutta ainakaan minulta se ei onnistu. Mutta onneksi Jeesukselta
onnistui, ja niin tuhmat lapset kuin aikuisetkin pääsee perille
Jeesukseen turvautumalla. Tärkeää on saada tämän tärkeän
asiaan opettamiseen eväitä.
Novosibiskissä on alkanut pyöriä seurakunnan tiloissa koulu! Tai
oikeastaan eskariluokka näin aluksi. Koulu on yksityinen, joka
vuokraa seurakunnan tiloja. Se ei ole siis seurakunnan toimintaa,
mutta toive on, että tämän kautta uudet ihmiset löytäisivät tiensä
myös seurakuntaan. Ja näin on nyt jo ainakin yhden äidin
kohdalla käynyt kun hän on tullut mukaan kristinuskon
peruskurssille. Kiva, että tästä Timur-kirkkoherramme haaveesta
on tullut totta.Kurssilla on myös muita ei-uskovia. Rukoillaan
heidän puolestaan.

Tulevan kuukauden ohjelmaa
Oulun hiippakuntapäivien jälkeen matkani jatkuu pikaisen
kotivisiitin jälkeen Mikkelin nuorten aikuisten illan kautta tuttuihin
maisemiin pääkaupunkiseudulle. Mukavia hetkiä tiedossa!
Tervossa kotitienoilla ajatus on kokeilla aloittaa kolmen L:n iltoja:
lähetystä, laulua ja lepoa. Saa nähdä, ehtisikö kotiseuduilla ollessa
myös yhdestä kotimaan jaksoni haaveesta tulla totta. Haluaisin
nimittäin perustaa poikakerhon! Se tuskin tapahtuisi, ellei rakkaat
siskon pojat siihen motivoisi.
Tarkempia tietoja tulevista ohessa. Tervetuloa moikkaamaan :)!

Pienellä paikalla
"Tänään muistamme
nimikkolähettiämme Saara Karttusta".
Hetkeksi pysähdyn, ai siis minua. Koen
itseni pieneksi koko seurakunnan
rukoillessa puolestani. Samalla koen
syvää, nöyrää kiitollisuutta. Mietin
miten hienon porukan kanssa saan olla
liikkeellä viemässä Ilosanomaa
eteenpäin. Samaa kiitollisuutta olen
kokenut, kun kuulen: "Me muistetaan
sua joka päivä rukouksissa". "Me
luetaan sun kirjeitä". Ja kiitollisuutta
olen kokenut myös nähdessäni halua
antaa omasta työlleni. Kiitos kun saan
olla tällä paikalla!
Mukava on ollut vaan myös nähdä!
Nähdä voidaan myös seuraavissa:
1.10. Tervo, klo 18.30 LLL
2.10 Mikkeli, 3K-ilta klo 18
6.10 Espoo, Suvela, klo 15 Messu ja
lähetystilaisuus
7.10 Espoo, Viherlaakso klo 14
Lähetyspiiiri
9.10. Hämeenkylä, klo 18 Lähetyspiiri
13.10 Hämeenkylä, klo 10 Messu+
lähetystilaisuus
13.10 Helsinki, Filiamessu klo 16
17.10 Ryttylä, klo 19 Lähetysilta
20.10 Karttula, jumalanpalveluksen
jälkeen serkkutyttöjen kirkkokahvikonsertissa lähetystervehdys

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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