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Karasjovan leirin porukkaa.

Värikästä syksyä!
Suomessa olevani kollegan kanssa ajelimme yhdessä kohti
seurakuntavierailujamme ja katselimme kaunista syksyistä
luontoa miettien, onko ruska tänä vuonna vain jotenkin erityisen
kaunis vai johtuuko se siitä, että pitkästä aikaa saamme katsella
sitä kotimaassa. Mene ja tiedä, mutta niin moni muukin on
sanonut, että tänä vuonna Luoja on ilahduttanut meitä ihanalla
väriloistolla.
Väriä ja vauhtia elämääni niin tässä kuin edellisessä kuussa ovat
tuoneet seurakuntavierailut tällä kertaa Mikkelissä,
pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Välillä olen ehtinyt pyörähtää
kotiseuduillakin muun muassa kolmen ällän – Levon, laulun ja
lähetyksen illassa. Kierros on ollut monella tavalla antoisa ja
rohkaiseva. Kohtaamistemme kautta olen tullut monella tapaa
siunatuksi. Teitä kuunnellessa sen palapelin, jota Jumala tekee,
kuva on saanut taas muutaman palasen taas lisää omissa
silmissäni. Reissun varrella on ollut koskettavaa kuunnella ja
nähdä, miten itse kukin on saanut lähetyksen sydämelleen ja elää
siinä mukana kukin tavallaan, vaikka vain hiljaisesti penkissä
istuen ja näin mukana ollen.

Rakkaat serkkuni pitivät
ihanan konsertin
Karttulassa. Konsertissa
kerättiin kolehti työlleni.
Olin tästä liikuttuneen
kosketetttu. On aika
ihanaa olla lähetetty
tällaisen suvun keskeltä.
Kiitos tytöt!
Kuva: Elina Koivula

Rukousaiheita
- Perheseminaari
Novosibirskissa
- Viisautta seurakunnan
rakentamiseen
Novosibirskissä.
- Tulevaisuuteni. Johdatusta
paluun suunnitteluun.
- Tulevat tilaisuudet Savossa
ja Savonlinnassa.
Kouluvierailut Mikkelissä,
Poikakerhon aloitus
Karttulassa.

Kiitosaiheita
- Inkerin kirkon uusi piispa
Ivan Laptev. Rukoillaan
hänen, vaimonsa ja neljän
lapsensa puolesta sekä
muistetaan kiitoksen kera
vielä sauvaa kantavaa Aarre
Kuukauppia.
Rukoillaan muutosvaiheen
puolesta.

"Älä pelkää minä olen sinun
kanssasi, älä arkana pälyile, sillä
minä olen sinun Jumalasi, minä
vahvistan sinua, minä autan
sinua".
Jes. 41:10
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Inkerin kirkon tuleva piispa

Viime aikoina Ivanilla on ollut iso rooli Inkerin kirkon
strategian luomisessa. Tässä hän esittelee kirkon innostavaa
visiota.

19.10. vietettiin isoa
päivää Inkerin
kirkossa, kun Inkerin
kirkon kirkolliskokous
äänesti piispan
paimenen sauvan
seuraavan kantajan.
Valituksi tuli
Teologisen instituutin
rehtori Ivan Laptev.
Jatkuvasti hän toimii
myös papin tehtävissä
Kupanitsassa ja
Keltossa.

Ivan on ehtinyt nuorehkosta iästään huolimatta (s.1979) olla
monessa mukana. Hän on muun muassa ollut Inkerin kirkon
lähetysjohtaja, jonka vuoksi hän on reissannut pitkin Venäjää ja
tuntee siten hyvin seurakunnat Siperiassakin. Ehkä jotain Ivanin
lähetys-sydämestä kertoo Omskin kylien lasten leirillä kuulemani
kehuvat kommentit Ivanista edellisiltä leireiltä: ” Leiripäivän
jälkeen vielä illalla Ivan lähti tapaamaan kyläläisiä ja vietti aikaa
heidän sekä lasten ja nuorten kanssa”. Ivan on helposti
lähestyttävä, mukava mies, jolla on myös sanottavaa. Uskon, että
olemme saaneet kirkkoon hyvän paimenen niin hengellisenä
suunnan näyttäjänä kuin johtajana ja uuden kehittäjänä.
Rukoillaan hänelle viisautta ja taidollisuutta näissä uusissa
saappaissa, kunhan hän niihin hyppää.

Novosibirskin viestejä
Suomessa ollessani seuraan Novosibirskin uutisia lähes päivittäin
seurakunnan whatsapp-ringistä. Siellä tällä hetkellä hehkutetaan
14 ja 15 marraskuuta pidettävää perheseminaaria. Paikalliset ovat
ottaneet siitä tosi mukavasti vastuun ja seurakuntalaiset ovat
innokkaasti ottaneet osaa sen ideointiin. Ruokailut muun muassa
hoidetaan yhteisvoimin nyyttäriperiaatteella. Perheteemat ovat
Venäjällä, jos täällä Suomessakin tärkeitä. Vastaan on tullut
sielläkin paljon eroja ja erityisesti hyljättyjä mummojen hoitoon
jätettyjä lapsia. Perheiden hyvinvointiin on aina tärkeä panostaa!

Oman puseron sisältä
Omat ajatukset ovat viime päivinä liikkuneet paljon Venäjälle
paluun ympärillä. Alustava suunnitelmani on ollut lennähtää
Siperian pakkasiin tammi-helmikuun taitteessa. En pelkää
pakkasta, mutta muuten olen miettinyt, kysellyt ja rukoillut, että
onkohan se hyvä aikataulu, vai olisiko joku toinen parempi.
Tunnemylläkkäkin on ottanut vauhtia. Jesajan sanat vie
kyselemään korkeammalla kulkevia suunnitelmia: ”Sillä minun
ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin
taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja
minun ajatukseni teidän ajatuksianne”, Jes.55:8-9.

Kalenterista
25.10. Tuusniemen seurakuntatalolla
klo 18 lähetysilta
26.10. Maaningalla klo 14
Naistenpäivä, jossa mietitään
hyvinvointia.
27.10. Kallaveden kirkossa klo 10
messu, jonka jälkeen lähetystilaisuus.
29.10. Tervossa klo 18 LLL
30.10 Vesannolla kouluvierailu.
30.10 Kuopion NNKY, klo 18.
3.11. Vesannolla klo 10 messu ja
lähetystilaisuus.
4-6.11. Mikkelissä kouluvierailuja.
12.11. Tervossa, klo 18 LLL
15.11. Savonlinnan kristillinen opisto,
aika kts, kirkkolliset uutiset.
16.11. Savonlinnan tuomiokirkko, klo
17 Loisto-ilta.
17.11. Punkaharjulla klo 10 messu ja
lähetystilaisuus.
18.11. Rantasalmella klo 14
lähetyspiiri.
Haaveilemani poikakerho alkaa pyöriä
tiistaisin. Saa nähdä mitä siitä tulee ;)
Luulen, että totean, että pojat ovat
poikia! :)

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!

Pikkutarkasti tiemme tuntevan Jumalan askelmerkkejä Sinunkin
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