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Kuulumisia
Pakkasta noin -2. Kevätaurinko
paistaa ihanasti! Laittelen kotia
kuntoon. Läksyt odottavat tekijää.

…Niin kuin muuttolintu
lähden kohti laajaa maailmaa. Sinun rakkautesi
tähden tahdon vielä uskaltaa…
-A-M Kaskinen

”Muuttolintu” 1.2.2017 välillä Suomi-Pietari-Novosibirsk
Terveisiä taivaalta! Tarinoin kuulumisia täältä pilvien yläpuolelta,
lentokoneesta. Välillä pilviverho vähän rakoilee ja pääsen katselemaan Venäjää ilta-auringon loisteessa. Olen siis viimein matkalla
Novosibirskiin! Liihottelen täällä tyynin mielin ja nautiskelen tästä
yläilmaperspektiivistä ja ainutlaatuisista maisemista. Pumpulipilvimeri alapuolella näyttää hienolta valon säteissä. Samalla ajatukset
lentelevät vähän molempiin suuntiin –mieli täynnä kiitosta taakse
päin ja sydän kutkuttavasti pompahdellen eteenpäin.
Viimeiset viikot ovat olleet liitämistä, mutta ihmeellisen hienosti
kaikki menemiset ja tulemiset loksahtelivat paikoilleen! Ensin pakkailin Pietarissa kotiani viimeisten kielipreppauksien ohella ja
joimme läksiäiskahveja erilaisilla kokoonpanoilla. Viime viikolla sain
sitten viettää laatuaikaa monien teidän lähettäjien kanssa eri puolilla Suomea. Joitakin teistä näin jo Pietarissa. Hienoja hetkiä! Siunattuna oli hyvä lähteä kohti uusia seikkailuja. Ohjelmaani on kuulunut myös lähettäjien osoiterekisterin päivittämistä. Ilo on vallannut
mielen jokaisen teidän nimen kohdalla! Kiitos kaikesta mukanaolostasi lähettämisessäni ja Jumalan suunnitelmissa!
Pietarin aikaa miettiessä kyynel vierähtää helposti
poskelle. Koin, että se oli minulle sopiva paikka
aloittaa lähettiuraa ja elämää Venäjällä. Sain laajempaa kuvaa Inkerin kirkosta ja tutustuin hienoihin
ihmisiin, jotka jäivät sydämeeni. Tippalinssissä hyvästelin myös opettajani Zhargalin ja Olgan, jonka
luona viimeisenä aikoina kävin lisätunneilla. He olivat molemmat lämpimiä ja rohkaisevia opettajia
sekä siskoja ja veljiä, joiden kanssa oli ilo jakaa elämää muutenkin. Jumala antoi hyvää!
Opettajillani on minun lähdettyä työstä pulaa. Sekin on sellainen rukousaihe.

Rukousaiheita
- Työviisumiprosessin eteneminen. Hakemukset ovat vireillä.
-Venäjän lähettien kokous 5.-7.3.
-Puhtia opiskeluihin.
-Asettuminen uusiin oloihin.
-Novosibirskin seurakunta.
-Tuberkuloosiparantolan lapset.
-Evankeliumin lämpöä Siperiaan
ja kaikkialle maailmaan.

Kiitosaiheita
-Muutto meni hyvin.
-Kiva koti ja opiskeluryhmä löytyi
-Kiitos Aitamäen lähettiperheestä,
joka asuu 5 minuutin päässä.
- Kiitos Hanna-Riitasta ja teistä
muista matkakumppaneista. Suljetaan toisemme rukouksiin.

Tue työtäni

Etelä-Savon Kansanlähetys:
FI38 5271 0420 0493 23
Viite:21270
Helsingin Kansanlähetys:
FI33 8000 1001 5582 47
Viite:21270

Lähettävät seurakunnat:

Espoon ja Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnat, Hämeenkylän,
Kallaveden, Juvan, Oulunsalon,
Savonlinnan, Tervon ja Vesannon seurakunnat.

Yhteystiedot:

saara.karttunen@sekl.fi
whatsupp: +7 9216404854
Puhelin: +358 503071855
Osoite: 630073 Novosibirsk,
ulitsa Bljuhera 61/1 кv.107
Russian Federation

Lähettisihteeri:

Hanna-Riitta Katsarou
Otsolahdentie 8
02110 Espoo
hanna-riitta.katsarou@sekl.fi
+358 50 512 2296

Kevättä, ristiä ja uutta kohti!

Nyt on hurahtanut jo kolmisen viikkoa lentokoneen laskeutumisesta
Novosibirskiin. Katselen elämänmenoa kuulemma tavallista korkeampien lumikinosten keskellä ja nautin valon määrästä! Olen ihastunut Siperian aurinkoon, joka melkein joka päivä esittäytyy!
Arki imaisi täällä nopeasti mukaansa. Ensin metsästimme kotia ja
viikon sisällä pääsinkin jo asettumaan taloksi. Kämpän hyvän kunnon
lisäksi iloa tuottavat erityisesti lyhyet, 5-10 minuutin kävelymatkat
kaikkiin tärkeisiin paikkoihin. Rukoukset kuultiin! Tervetuloa kylään!
Kielen opiskelut ovat tällä viikolla päässeet selkeämmin vauhtiin.
Aloitin kahdessa eri ryhmässä. Toisessa pääsen kertaamaan ensimmäisen tason juttuja ja valmistautumaan siihen liittyvään isompaan
tenttiin ja toisessa vaativammassa ryhmässä yritän sinnitellä mukana, koska siinä on niin hyvä ja innostava opettaja. Saa nähdä, miten pysyn mukana. Kielen opiskelun kanssa kaikkiaan on sellaiset
loppukirin tunnelmat, ensi vuonna kielellä pitäisi pärjätä jo hyvin!
Kirkossa olen löytänyt paikkani takarivin nurkasta. Sieltä on hyvä
tarkkailla menoa ja tehdä havaintoja. Samalla se on ollut hyvä
paikka hiljentyä kaiken uuden keskellä. Olen päässyt kuitenkin nurkasta jo muuallekin. Naisten kanssa mietimme yhtenä iltana lahjojamme ja tänään kokoonnuimme seurakunnan kanssa miettimään
vapaamuotoisten lauantaipäivien ohjelmaa. Aika paljon ajatuksissani jo pörrää kysymykset, miten seurakuntaa rakentaisi.
Sydämeni on saanut myös yhden uuden osoitteen, metsän keskeltä
lasten tuberkuloosiparantolasta. Sain olla siellä diakonimme Slavan
mukana onnittelemassa pieniä päivänsankareita. Samalla veimme
muita lahjuksia, Juvalaisten villasukatkin päätyivät sinne. Kiitos!
Monien lasten hoitoaika viruu vuosiksikin useimmiten vanhempien
hankalan elämän tilanteen vuoksi. Nämä lapset veivät sydämeni!
Uusia askeleita siis tallustellaan. Eilen aamulla pysähdyin myös Raamatun sivuilla uusi-sanan äärelle. ”Uusi viini lasketaan uusiin leileihin”, Joh.5:37-38. Ylipäätään heräsin ihmettelemään sitä uutta elämää, joka Jeesuksessa on, ja armoa jota Hän uudelleen ja uudelleen antaa. Vaikka välillä olisi vähän nihkeämpiäkin aamuja, niin
silti on jotain elävää –Jeesus elää ja mekin saamme elää Hänessä.
Johanneksen jakeissa Jeesus ei taipunut fariseuksien pillien mukaan, vaan Hänellä oli niin heille kuin kaikille muillekin ”tee se
itse”-menetelmien sijaan tarjolla paljon parempaa: syntien anteeksiantamus, pelastus ja uusi elämä täydellisessä lahjaformaatissa.
Hänelle se maksoi hengen. Jakeet kutsuvat myös omia kaavoja uudistumaan niin, että se uusi, joka Jeesuksessa on saisi tulla kaikkien
ulottuville ja virrata omassakin elämässä. Ehkä nämä ajatukset sopivat näin paaston aikaankin?
Aurinkoa ja sitä uutta, joka Jeesuksella on kevääseesi! Saara

Yksi pieni synttärisankari, jota
sain onnitella.

Lauantaipäivien ideariihi: ”Miten
elämä etenee? Mitä tehtäis’?”

Laskiaisena kevääntuloa yritettiin
jouduttaa ”talven pelottimilla”.
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