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BINGO

"Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne
työtä tee eivätkä kehrää.Kuitenkin minä sanon teille: ei
Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi
niistä.
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa
ennemmin teitä". Matt.6:28-30

Kukoistuksen salaisuuksia
Kiitosaiheita
Naistenpäivänä kokoonnuimme naisten kanssa
pohtimaan, miten voisimme olla täydessä kukassa–
millä eväillä kroppa, mieli ja suhde Jumalaan
voisivat voida hyvin.
Ryhmissä vastaukseksi nousivat muun muassa hyvät
ihmissuhteet, liikunta ja yöunet. Joku sanoi, että
rakkaus on kaikkein tärkeintä. Rohkaisin naisia
pitämään huolta itsestään myös lääkäri Aki Hintsan
vinkeillä, joita ammensin kirjasta Voittamisen
Anatomia. Se patisti naisen liikkeelle ja
nukkumaan.
Lopuksi etsimme naisten kanssa Raamatusta
yhtäläisyyksiä kukkien hoitoon. Tarvitsemme:

-Lauantaipäivät Raamatun
äärellä
-Keskustelut ja kohtaamiset
- Suomiaika

Rukousaiheita
- Seurakunnan kevät, pääsiäinen
ja kesän suunnittelut.
-Matka Karatusaan 4-7.4.
Menemme sinne Marin kanssa
suunnittelemaan lapsityötä
yhdessä paikallisten kanssa.
- Viisumijutut ja tulevaisuuden
suunnittelut.
- Etsijät ja uudet kristityt.
Erityisesti kiinalainen etsijäystävä,
raamisnaiset sekä uzbekkiystävät.

- Vettä –Jumalan Sanan kastelua
- Valoa –paistattelemista Jeesuksen lähellä ja rukousta
- Hyvää maata –armossa vahvistumista
- Kukkakeppejä –tukea toisista
- Mullan vaihtoa –anteeksiantoa ja likaisen pois laittamista
- Kauniita sanoja –rohkaisua

Naistenpäivässä oli kansainvälistä
tunnelmaa. Naisia oli Kiinasta, Bulgariasta,
Kazakstanista, Venäjältä ja Suomesta. Lisäksi
päivässä oli vahva israelilainen lataus, kun
päivään saapui myös nykyisin kirkossamme
kokoontuvia messiaanisia juutalaisia.
Heprealaiset tanssit toivat jalkoihin vipinää :) Ennenkaikkea tarvitsemme yhteyttä Elämän Lähteeseen.

Jeesus pitää meidän kukassa.

Muistetaan Guljaa Uzbekistanissa.
Hän on siellä yksin uskonsa kanssa.
Kuva viime kesältä lähtöhetkistä.
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Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille
Keskusteluja eri-ikäisten kanssa
Viime aikoina elämää on suolattu hyvillä
keskusteluilla. Yhden niistä kävin 11-vuotiaan
viisaan neidin kanssa. Hänellä oli napakoita
kysymyksiä Jumalasta ja Raamatusta. "Miksi Jumala
ei paranna kaikkia, niinkuin Jeesus maan päällä
paransi? Miksi ylipäätään on mitään pahaa? Entä
jos Raamattu onkin vain ihmisten keksimä, kun
ihmisillä on niin hyvä mielikuvitus?"
Naistenpäivässä puhuin myös hengellisestä
äitiydestä. Kuvassa olen Teijan kanssa, joka on
minulle ollut hengellinen äiti. Tältäkin Suomen
reissulta lähden sydän kevyempänä takaisin
käytyäni hänen luonaan. Rohkaisin ja rohkaisen
rukoilemaan itselle hengellistä äitiä tai -isää
sekä kyselemään, voisiko jonkun paikka olla
toiselle hengellisenä vanhempana. Tänä aikana
hengellisille äideille ja -isille on suuri tarve!

Yritin vastata, miten syntiinlankeemus toi kaiken
kurjan mukanaan ja miten Jumala vaikeuksien ja
sairauksienkin kautta voi meitä vetää lähelleen eikä
haluaisi meille kärsimystä. Jumala on rakkaus.
Mutta en tiedä, miksi Jumala ei aina heti kaikkia
paranna, mutta Hän kyllä kuulee meitä ja voi tehdä
ihmeitäkin. Minunkin halvaantunut äänihermo
kerran parantui ihmeellisesti. Aina voi rukoilla
Jeesukselta apua. Ja ainakin kerran taivaassa ollaan
terveitä. Siellä ei ole mitään sairautta eikä
kärsimystä. Sinne Jeesus ennenkaikkea tuli meidät
pelastamaan kun meni meidän ja syntiemme
puolesta ristille.

"Jumala on tarkka"
Laskin siskon lasten kanssa pulkalla
mäkeä. Vauhti kiiri lähes jäälle asti.
Mietin ääneen, vieläkö jää kestää
silmissäni isot vesilätäköt. 6-vuotias
tiesi kertoa, että kesti ainakin
aamulla mönkkärillä ajellessa.
Varoittelin poikia heikoista jäistä ja
pyysin aina kysymään lupaa jäälle
menosta. Kerroin myös
surullisen tarinan miehestä, joka oli
tippunut jäihin eikä saanut apua
ajoissa.
Roope totesi mietittyään: " Taivaan
Isä on tosi tarkka". Olin hetken
hiljaa-mieshän kuoli, mutta sanoin
sitten, että niin on. Ehkä lapsi ei tätä
ajatellut, tai sitten ajatteli. Mietin
kunpa osaisi nähdä kaikessa, mikä
ei mene omasta mielestä oikein ja
herättää miksi-kysymyksiä, että
Jumala on tarkka–silloinkin.
Onneksi Hän kestää myös miksikysymykset ja kipuilut.
Sain 4-vuotiaalta vielä kohta
jatkokysymyksen: "Näkeekö Jeesus
meidät pimeässäkin?" "Näkee,
Jeesuksella on supernäkö."

Taloudellisesta tukemisesta
Vielä "Sannille" näytin sukuluetteloita ja sanoin,
että ainakaan minä en olisi keksinyt näin tarkkoja
voi viittellä 21270 , joka
selostuksia omasta päästä :) Muutakin Raamatusta Lahjoittaa
toimii kaikille seuraaville tileille:
luimme ja lopuksi yhdessä rukoilimme. Ihana tyttö, Etelä-Savon Kansanlähetys:
jonka haluan myös sulkea rukouksiin.
FI38 5271 0420 0493 23

Kieli ja viisaus on meinannut mennä solmuun
myös naisten raamattupiirissä, jossa on tullut
vastaan mielenkiintoisia ja tiukkoja kysymyksiä.
Kiitos, jos rukoilet viisautta ja kielitaitoa vastata
erilaisille kyselijöille ja kykyä osallistua
keskusteluihin.
Yksi nainen Novosibirskin kaupunki
takanaan kiittää Sinua kulkemisestasi
Kuva:rinnalla.
Matti Korhonen
venäläisten ystävien ja itsensä

Terveisiä Suomesta

Nämä kuulumiset olen kirjoittanut kotimaisemissa. Emme ehtineet kollegoiden kanssa
saada työviisumeita ajoissa, niinpä jouduimme tulemaan Suomeen ja hakemaan 3
kuukauden viisumit. Olimme inhimillisistä syistä ja ristiriitaisesta tiedosta johtuen
pahasti myöhässä. Lupaa seurakunnalle palkata ulkomaalaisia olisi pitänyt anoa jo viime
keväänä. Vasta luvan saatua voi alkaa anoa viisumeita. No hyvää on se, että ainakin
seuraavaa vuotta varten lupaa on anottu ajoissa, se on jo vireillä. Ja aina onneksi joku
viisumi on järjestynyt ja työ voi jatkua. Rahaa ja aikaa vaan palaa suotta. Yhtään ei tosin
haittaa se, että tässä sivussa pääsee vaikkapa osallistumaan siskon pojan Eliaksen 11-v.
synttäreille.

Kukoistusta– Elämän Anjatajan virvoitusta ja läsnäoloa Sinulle!
Saara

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.
Lähettävät seurakunnat:
Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylä, Kallavesi, Juva,
Oulunsalo, Savonlinna, Tervo, Turun
Martinseurakunta ja Vesanto.

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

