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Rukousaiheeksi:
+ Lahden seurakuntien

nuortenaikuisten aktiomatka
kesäkuussa Kroatiaan
+ Kesäkuun alussa
joukkoomme liittyy uusi
DIAK -harjoittelija Joanna
Rönkkö.
+ Summer Mission School
01.-20.07 – muutama paikka
on vielä jäljellä
+ Lasten ja nuorten kesäleiri
kesäkuun lopulla
+ Kastetut nuoret

Meillä oli ilo päästä tänä vuonna osallistumaan Thiagon ja m18
ryhmän kanssa Sansan Medialähetyspäiville. Meidän
palvelutehtävämme oli tänä vuonna riparimissiossa ja lähinnä
nuorten parissa. Kiva seurustelu rippikoululaisten kanssa toi taas
nuorisotyönohjaajalle kaipauksen mukaan kesän rippileireille J.
Lue lisää: http://sansa.fi/200-nuorta-osallistui-riparimissioonlappeenrannassa/
Tapahtumasta jäi lämmin ja hyvä mieli sekä vahva tunne siitä,
että päiviä oli valmisteltu rukoillen - kiitos kaikille!
Lähetystyöntekijälle on rohkaisevaa ja tärkeää saada olla
lähettäjien kanssa, seurakunnan keskellä. Kiitos monista
lämpimistä kohtaamisista ja kiitos siitä, että meitä niin monin
tavoin tuette ja muistatte!
Lauantai-iltana meillä oli ulkoilmatilaisuus satamassa. Vettä satoi
ja Suomi pelasi jääkiekkoa, mutta silti paikalle kerääntyi paljon
yleisöä J

Opetuslapsia
Muutamia viikkoja ennen Suomeen lähtöäni eräs
seurakuntalaisemme soitti: ”Haluaisin puhua yhdestä asiasta,
voisitko tulla käymään?” Dubravkan asia oli, että hänen
ystävänsä Tanja halusi päästä kasteelle. Parikymppinen Tanja tuli
luokseni keskustelemaan ja kertoi, että hän oli juuri synnyttänyt
lapsen ja tämän kastetta miettiessään hänellä olikin tullut hätä
omasta sielustaan. Hän oli käynyt myös toisten kirkkojen ovilla,
mutta hänen vanhempiensa kansallisuudet sekä avioliiton
ulkopuolella syntynyt lapsi olivat esteenä. Nyt hän kysyi:
”Voisitko sinä kastaa minut?”
Samoihin aikoihin saimme kirkkovieraiksi neljä nuorta iranilaista
Kutinan turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksesta. He
olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen jo Iranissa - tosin piilossa.
He olivat kotiseurakuntien jäseniä, mutta heidän ei ollut valtion
ja perheen vuoksi mahdollista ottaa kastetta. Meillä olikin isot
juhlat sunnuntaina! Yhdessä Tanjan kanssa kastoin nämä neljä
iranilaista. Oli todella koskettavaa nähdä nuorten vakava ja
herkkä kasteelle pääsyn odotus. Tämä oli vaikuttava kokemus
koko seurakunnallemme.
Nuorten kirkkopäivät (keskimmäinen kuva) oli yksi viimeisimpiä
tapahtumia, joita vapaaehtoisemme Ilona oli mukana
järjestämässä ennen Suomeen paluutaan. Ilona kirjoittaa
viimeisen rukouskirjeensä lopussa:
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”Menkää ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni”
- Jeesus

”Olen todella kiitollinen koko siitä ajasta, jonka sain Kroatiassa
viettää. Opin paljon uutta Jumalasta, sain palvella minulle
annetuissa tehtävissä, sain uusia ystäviä, tutustuin uuteen
kulttuuriin ja opin hieman kieltäkin. Viime kahdeksan kuukautta
olivat opettavaista aikaa. Kun ympäriltä katoaa läheiset ihmiset,
oma kieli ja kulttuuri, tuttu ympäristö ja arkirutiinit, joutuu
itsensä määrittelemään uudelleen. Kuka minä olen, mistä tulen ja
mikä on paikkani? Onneksi on yksi joka pysyy, vaikka kaikki
ympäriltä muuttuisikin, ja Hän tietää vastaukset näihinkin
kysymyksiin ja auttaa vaikeiden aikojen yli. Ylistys sinulle
Kristus!”
Hyvän kesän toivotuksin,
elina
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