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Lämpimät terveiset
Brasiliasta!
Vuosi 2020 loppui yhtä arvaamattomasti kuin se alkoikin! En muista
koska olen ollut joulun pois Kroatiasta tai koska olisimme viettäneet
joulua yhdessä Thiagon vanhempien sekä siskon perheen kanssa.
Korona mahdollisti minulle etätyön ja Salesin perhe taas joutui
tulemaan lähetyskentältä Guinea Bissausta takaisin Brasiliaan.
Thiago on vähintään joka toinen vuosi m18-työn puolesta kolmisen
kuukautta Brasiliassa. Tänä vuonna maailman tilanteesta johtuen
kiertueella oli mukana vain viisi Kroaattia eikä yhtään nuorta
Suomesta. Kirkot kuitenkin pysyivät auki ja ohjelma saatiin
toteutettua suunnitellusti. Tässä pieni väläys Thiagon
kotiseurakunnassa järjestettyyn joulujuhlaan, jota suurin osa
seurakuntalaisista seurasi kotoaan (puhe osuudet ovat Kroatiaksi,
koska olen valmistanut tämän ohjelman Kroatiaan, mutta musiikista
ja tanssista on varmasti iloa).
https://www.youtube.com/watch?v=DvhxDjC3NXA&t=16s
Kylmästä Kroatiasta lähdimme yhdessä Martan ja Vlastan (toinen ja
kolmas vasemmalta) matkaan. Erityisesti iloitsin, että seurakuntalaisemme Vlasta (70v.) pääsi näkemään ja kokemaan uutta.

Rukousaiheina:
+ Paluumme Kroatiaan
+ Maanjäristyksen uhrit ja
auttajat
+ Mediatyö

Kotona Kroatiassa
Kroatiaa mennyt vuosi kohteli kovalla kädellä (alin kuva
maanjäristysalueelta). Kirjoitin siitä vähän enemmän
blogissani. Tilanne elää edelleen. Ihmiset ovat
peloissaan. Jatketaan rukousta.
https://sansa.fi/blogi/kroatian-hurja-vuosi/

Thiagon kotiseurakunnan johtava pastori
on jakanut jo vuosia matkaa kanssamme.

Uusia koronatartuntoja alkaa Kroatiassa olla
vähenevässä määrin. Rajoituksia ei kuitenkaan vielä
pureta. Rokotteiden saaminen ja jakaminen on
hitaampaa kuin olisi toivottu. Tämä hetken arvio on, että
kesään mennessä ei saada rokotettua edes puolta
väestöstä. Tavoite oli 70% ennen kesää.

Kirkkomme on edelleen kiinni ja sunnuntain
jumalanpalvelukset, hartaudet sekä lasten opetukset
jatkuvat median välityksellä. Itse olen paljon yhteyksissä
seurakuntalaisten kanssa. Sielunhoidollisia keskusteluja
käydään nyt Whatsappin tai Viberin välityksellä.

Tule sinäkin seurakuntamme Instagram -tilin tai
YouTube -kanavan seuraajaksi!
Joulun alla teimme taas paljon kotikäyntejä.
Joy silittää pientä Milaa, Robin-äiti ja Milkaisomummo seuraavat vieressä.

Instagram: evangelicka_crkva_kt
Youtube: Evangelička Crkva – Kutina
Jumalan siunausta alkaneeseen vuoteen – ollaan
yhteyksissä!

Sydämellisin terveisin,

Elina
PS. Uunituore blogi Brasilian matkalta löytyy täältä:
https://sansa.fi/blogi/brasiliassa-pandemian-aikaan/
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