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”Nyt siunausta suopi
taas lämpö auringon.
Se luonnon uudeks luopi,
se kutsuu elohon.”
Nyt on viimeiset (toivottavasti) lumet luotu, perunat, sipulit,
tomaatit, paprikat ja muut istutettu, pääskyset saapuneet/lentäneet
yli – kesä voisi tulla. No, tänäänkin talvitakki päällä lähdin kotoa ja
kirkolla on hyvä olla paksu villapaita päällä ja mielummin vielä
villasukat jalassa.
Eli, vaikka auringon lämpö ei meitä täällä Kutinassa vielä liiaksi
kuumota niin ainakin mieltä lämmittää kovasti esimerkiksi se, että
voimme jo kokoontua yhteisiin jumalanpalveluksiin (meillä nyt
käytössä hybridimalli, max 25 henkeä kirkossa). Tämä tuntuu välillä
jo liian hyvältä ollakseen totta. Sosiaalisen median kautta olemme
pandemian aikana päässeet lähelle seurakuntalaisia, mutta myös
yllättävän monia muitakin! Kuluneen vuoden aikana
perusseurakuntatyö on näin muuttunut etsiväksi työksi ja etsivään
työhön on päästy panostamaan entistä enemmän. Uutta elämää
syntyy!

”Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumala.
Ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta.”
• Olemme päässeet ystäväseurakuntien lahjoitusten
avulla avustamaan maanjäristyksissä hajonneiden
kotien korjaamisessa.
• Viime viikolla vietimme kastejuhlaa ja seuraavalla on
baby shower ja häät tiedossa!
• Raamattuja ja muuta hengellistä kirjallisuutta on jaettu
taas paljon. Tämä tukee hyvin myös mediatyötä.
• Olemme aloittaneet lounaiden valmistamisen ja
toimittamisen yksinäisille ja vähävaraisille.
• Suunnitelmissa Medialähetyspäiville osallistuminen
elokuussa:

Lue lisää tapahtumasta täältä:
https://sansa.fi/tapahtuma/medialahetyspaivat-2021/
Kuulemisiin ja toivottavasti myös näkemisiin! Sydämellisin ja
lämpimin terveisin,

Elina
PS. Uusin blogi Kroatiasta löytyy täältä:
https://sansa.fi/blogi/viininviljelysta-ja-maalaisarjestaparatiisimaisessa-kroatiassa/
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