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”Mahdotonta!”
Tämä sana on minulle tullut täällä Kroatiassa hurjan tutuksi.
Milloin on asiantuntijan mielestä mahdotonta joku
rakennusasioihin liittyvä juttu ja milloin jonkun paikallisen
(jopa seurakuntalaisenkin) mielestä jonkun toimintamme tai
tapahtumamme järjestäminen. Ja kuitenkin lopulta on löydetty
joku tapa tehdä mahdottomasta mahdollista. Jumalan
valtakunnassa asiat ovat usein jotain muuta kuin miltä ne ensi
silmäyksellä näyttävät. Ja siksi on taas kannattanut kaikkia
”Mahdotonta!”- lausahduksia vastaan tehdä sitä mitä tänne on
lähetetty tekemään.

Lavoilla ja toreilla
Takana on jälleen elämän makuinen syyskausi (ennen kuin
joulukausi alkaa). Olemme saaneet pitää evankeliumia esillä
monilla tavoilla. Suuria joukkoja on saavuttu taas radion ja
television kautta sekä m18 teatteriesityksellä (juliste
vasemmalla ja seuraavalla sivulla kuva kenraaliharjoituksista).
Kutinan seurakunnalle jäi tänä vuonna myös Nuorten
kirkkopäivien järjestäminen, josta yhteiskuva alla, teemalla
merkityksellinen elämä. Tämä teema piirtyy ristinmuotoisena
t-paitoihin, joita joillain nuorista on jo kuvassa päällä.

Kulissien takana
Suurien yleisöiden silmiltä piilossa tapahtuu myös paljon.
Toholammin seurakunnan nuorten aktiolaiset (16 nuorta)
laittoivat taas monia ”näkymättömiä” paikkoja kuntoon.
Kuvassa keskellä pihatöitä kappeliseurakunnallamme
Bršljanicassa. Samoin kävi tekemässä suntio
harjoittelijamme Heli Häyrynen ja Diakin opinnäytetyötä
seurakunnallemme valmistava Sini Paukkala. Myös
monien muiden ystävien vierailut, tuki ja apu ovat syksyn
aikana meitä rohkaisseet.
Hän, joka ei jätä yhtäkään taakse
Iso osa palvelutyötämme on yhden ihmisen kohtaamista.
Alla kuvassa olemme Joyn kanssa kotikäynnillä. Eräs
kollegani täällä ylimääräisen kirkolliskokouksemme
tauolla, muisteli Jeesuksen työtapaa jättää 99 lammasta ja
hakea se yksi. Rohkaisevasti hän totesi, että ”teidän
seurakunnassanne näin näyttää olevan”.
Loppujen lopuksi, aina on kyse yhdestä ihmisestä.
Tänäkin aamuna jo ennen kello kymmentä on tullut
yhteydenottoja: Dragolla on kotonaan kylmä ja hän kysyi,
onko meillä jaossa vielä peittoja. Naapurini soitti: ”Koska
sinä ehdit kahville?” Pastori kollegalta napsahti
rukouspyyntö WhatsAppiin.
Kiitos sinulle jälleen kaikesta!
Sydämellisesti,

Elina

PS. Oletko jo lukenut talvisen blogin Kroatiasta:
https://sansa.fi/blogi/kroatian-valoon-ja-lampoon/

Tuki työllemme:
Keski-Uudenmaan
Osuuspankki

FI37 5062 0320 0320 18
viite: 4444 20055

SANSA (Medialähetys Sanansaattajat)
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää
p. 019 457 7700
sansa@sansa.fi, www.sansa.fi

