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"Minä johdatan, kun he kulkevat rukoillen"
Heippa! Miten Sinun alkanut vuosi on lähtenyt liikkeelle? Millä mielellä
tähyilet tähän vuoteen? Minkälaista vuotta toivot tai odotat?
Venäjällä uuteen vuoteen liittyy paljon erilaisia toiveita ja unelmia sekä
erilaisia tapoja, ehkä vähän maagisiakin, joiden myötä toivotaan hyvän
uuden vuoden saapuvan.
Omassa mielessäni näin vuoden alussa on ollut otsikossakin oleva
Raamatun jae Jeremian kirjasta, joka tarkemmin ottaen kuuluu näin: ”
He tulevat itkien, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen”.
Tähän olen tarttunut miettiessä etenkin Venäjälle lähtöaikataulua. Sen
päättäminen on ollut yllättävän kinkkistä. Kiitos kaikista rukouksista
tämän puolesta, kuuntelevista korvista ja ajatuksista. On ollut
arvokasta!
Nyt lähtöä on suunniteltu maaliskuun puoleen väliin. Tosin ihan
satavarmaksi en uskalla sitä vieläkään sanoa, sillä muun muassa
huomenna vielä varmistellaan Venäjän työministeriöstä viisumiasioita,
jos ne vaikka vaikuttavatkin asioiden kulkuun.

Hyvää uutta vuotta!

Rukousaiheita
- Missiofoorum Ryttylässä
24.-26.1. Rukoillaan, että se
lisäisi lähetysintoa ja olisi
myös venäläisille vierailemme
inspiroiva ja antoisa.
(Kirkkoherramme Timur mm.
tulossa mukaan).
- Lähtösuunnitelmat ja valmistelut.
- Raamatun punainen lankaseminaari maaliskuussa
Novosibirskissä.

Kiitosaiheita

- Joulun lepohetket
Ristivetoa on aiheuttaneet lähellä olevat
sekä Siperiassa olevat tarpeet. Olen paljon
- My friends-valmennus
miettinyt, milloin on aika pitää huolta
perheestä ja milloin aika luopua heistä
- Yhteiset rukous-ja jakamisen
Jeesuksen ja evankeliumin tähden.
hetket.
Molempiin kun Raamatun sivuilta löydän
hyvät ohjeet. Aikaisemmin jo kirjoittelinkin,
että ilman kollegoita lähteminen on myös
herättänyt ajatuksia. Tosin siihen
kysymykseen koen saaneeni rauhan, mutta "Sillä minä tunnen ajatukseni
teitä kohtaan, sanoo Herra:
ehkä tämä kompromissiratkaisu puolet
rauhan
eikä turmion ajatukset;
kevättä Suomessa, puolet Venäjällä on hyvä
minä
annan teille
ratkaisu tähänkin kysymykseen? Kaimani
tulevaisuuden
ja toivon",
Saara suunnittelee kollegakseni saapumista
Jer.
29:11
elokuussa. Jeesus johtakoon tien. Siellä
haluan olla, missä Hän tahtoo.
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Uutisia ja suunnitelmia
Siperiasta
Olen kuullut, että joulun ajan tapahtumat Siperiassa olivat oikein
onnistuneita. Erityisesti iloa on tuottanut Karasjovan kylän koulun
joulujuhla, jossa paikalla oli oppilaiden lisäksi paljon vanhempia ja
koulun henkilökuntaa seuraamassa seurakuntalaisten esittämää
nukketeatteria Jeesuksen syntymästä.
Kirkkoherraltamme Timurilta juuri sain viestiä, että myös viikottaisiin
tapaamisiin kylässä tullut mukaan muutamia uusia aikuisia ja lapsia.
Nyt mukana on 7 aikuista ja 9 lasta. Jokaisesta heistä iloitsemme.
Timur kertoi, että helmikuun alussa kylässä vaihtuu johtaja. Heti kun
tämä tapahtuu, niin hänen puoleensa aiotaan kääntyä sen kysymyksen
kanssa, jos seurakunta saisi kylästä maata alkaa rakentaa sinne
kirkkoa. Kirkko on Venäjällä tärkeä, jos toimintaa halutaan laajentaa.
Rukoillaan siis tämän puolesta.

Akuutteja
rukousaiheita?
Edellisellä sivulla kerroin näistä omista
pohdinnoista ja siitä, miten tärkeältä
rukous ja esirukous on tuntunut erilaisten
kysymysten kanssa. Aikasemminkin olen
kertonut, että usein kentällä ollessani
olen kokenut, miten rukoukset kantavat.
Toivon, että meillä jokaisella olisi
esirukoilijoiden joukko takana. Kaikilla
meillä on erilaisia tilanteita ja asioita,
joiden puolesta kaipaamme rukousta.
Olen joskus laittanut joitakin akuutteja
rukouspyyntöjä teille lähettäjilleni
privaatisti. Ajattelin, että laitan tähän
tällaisen mahdollisuuden, että jos haluat
saada tällaisia akuutteja rukousaiheita
tekstiviestillä tai whatsappilla, niin
laittaisitko siitä minulle viestiä, niin lisään
sinut listalle. Ilmoittaa voi: saara.
karttunen@sekl.fi
Toivon, että kerrot myös, jos sinulla on
jotain mitä voisin rukouksin muistaa.

Tuberkuloosisairaalan
lapset saivat myös lahjansa.
Kuva Slava Ostanin.

Rukouksiisi haluaisin jättää myös Raamatun punainen lanka-seminaarin,
jota on suunniteltu maaliskuun lopulle Novosibirskiin. Sitä olisi tulossa
pitämään Leif Nummela ja Vesa Ollilainen. Tulevana viikonloppuna
teemme tarkempaa suunnitelmaa tästä. Miten ja missä mainostaa?
Kaivattaisiinko seurakunnassa opetusta erityisesti jostakin aiheeseen
liittyvästä? Kuka ottaa minkäkinlaista vastuuta. Toivon, että tästä tulisi
hyvä ja ruokkiva juttu. Kiitos jos tätäkin muistat.

Parasta on, että meillä kaikilla on ainakin
yksi esirukoilija, Jeesus. Room. 8:34.

Lähettävät tahot
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylän, Kallaveden,
Juvan, Oulunsalon,
Savonlinna, Tervon ja
Vesannon seurakunnat sekä
Turun Martinseurakunta

Piristystä

Tue työtä

Omaa elämääni viime aikoina on piristänyt MyFriends-valmennus.
Ehkä oletkin jo kuullut siitä. Jos et, niin lyhyesti voisi sanoa, että siinä
kysymys on siitä, että opetuslapseuttamisesta tulisi elämän tapa. Se
lähtee liikkeelle siitä, että avoimesti jakaisi elämää ihmisten kanssa.
Kuulisi heidän tarpeitaan, jakaisi sitä, mitä hyvää itse on saanut
Jumalalta sekä tarjoaisi mahdollisuutta rukoukseen. On myös niin
monia, jotka odottavat kysymystä: Kiinnostaisiko sinua tutustua
Jeesukseen enemmän? Olen miettinyt, miksi tuon kysymyksen
esittäminen tuntuu usein ison kynnyksen ylitykseltä, mutta on niin
tärkeä. MyFriendsiin tarjoaa myös sabluuna, jonka avulla voi yhdessä
alkaa tutustua Jeesukseen Raamatun lehdillä. Toivon, että näillä
askelmalla voisin rohkaistua ja edetä tänä vuonna.

Viitenumero kaikille tileille
21270

Iloa ja siunausta kevääseesi!
Rakkain terveisin, Saara

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 0238 25
KIITOS LAHJASTASI!
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