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Näin minulle toivotti eräs vanhempi
suomalainen kristitty erotessamme Kroatiaan paluuni
kynnyksellä. Aika hyvin sanottu! Noihin kahteen sanaan
mahtuu niin paljon. Siinä on hyvän matkan toivotus
kaikkineen mitä elämään liittyy, mutta siinä on myös syvempi
toivotus siitä, että jaksetaan uskossa loppuun asti. Ja toisaalta
voisi ajatella, että tuo toivotus muistuttaa myös keskittymään
elämässä tärkeimpään. Tätä pitää muistutella mieleen
Kroatiassakin, kun toimintaa, tapahtumia ja kohtaamisia on
paljon.

Tänä vuonna kesäämme mahtui mm. suomalaisia ripareita ja
oman seurakuntamme konfirmaatio, nuorten aktio (Legacy
Project), Diak-harjoittelija Noora paiski meillä töitä koko
kesän, M18-nuorten kesäkiertue, lasten ja nuorten kesäleiri
(kuva alla) sekä evankelisen kirkon kirkkopäivät järjestimme
Kutinan seurakunnan voimin tänä vuonna Antunovacissa.
Siellä talkootöitä riitti isoille ja pienille. Toisella sivulla
kuvassa Marina-äiti juottaa pientä Ana Paulaansa kylätalolla,
jossa tapahtuma järjestettiin.

Rukousaiheeksi:
+ Ensimmäinen suntioharjoittelijamme Heli saapuu meille
Turun Seurakuntaopistolta syyskuussa.
+ Nuorten kirkkopäivät ovat tänä vuonna lokakuussa ja
järjestelyvastuussa Kutinan seurakunta.
+ Kroatiassa koulut alkavat 9.9. ja samalla alkaa syyskausi
myös seurakunnassa ja m18 studiolla – rukoillaan uusia
nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan!
+ Tuula ja Matti Korpiaho ovat jälleen Osijekin
seurakunnassa tuuraamassa piispa Branko Berićiä hänen
vuosilomansa aikana. Heidän työjaksonsa ovat tärkeitä
niin paikalliselle seurakunnalle kuin koko kirkollekin.
+Yksi ystävämme on kirjoittanut päivittäishartauskirjaa
suomeksi ja nyt teemme töitä, että käännämme sen
kroatiaksi. Ajatuksena on saada tämä kirjanen sekä
seurakuntalaisten oman uskonelämän hoitamiseksi että
jaettavaksi uusillekin ihmisille.
Sydämellisesti,

Elina

PS. Lue vähän vielä riparikesästämme! Keski-Lahden
seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä jo vuosia:
https://sansa.fi/rippileiri-yhdistaa-keski-lahden-jakutinan-seurakuntia/
Ja Launeen seurakunnan riparista kirjoitteli isosten isonen
Annika: https://sansa.fi/lahden-nuorilla-oli-ikimuistoinenrippileiri-kroatiassa/

PPS. Saimme olla mukana Legacy Projectissa (alin
kuva). Käy lukemassa: https://sansa.fi/legacy-kroatia/
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