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Kiitosaiheeksi:
+ Pitkään suunnitelmissa
ollut DIAKin opettajien
vierailu toteutuu
helmikuussa
+ Helmikuun lopulla saapuu
Ryttylän kansainvälisyys
linjalta harjoitteluun Miisa
+ Davorka kolleegani
pappisvihkimyksestä
iloitsemme yhdessä koko
kirkon kanssa

Pyrstötähti
Kummipoikani Brunon (6v.) päiväkodissa oli keskusteltu siitä,
että miksi lapset haluaisivat muuttua, jos saisivat muuttua ihan
miksi vain. Toiveita oli ollut monia: supermies, prinsessa,
hämähäkkimies, turtles… Bruno oli toivonut voivansa muuttua
pyrstötähdeksi. Kun opettaja oli sitten tiedustellut, että miksi
pyrstötähdeksi, niin oli ollut Brunon vastaus: “Sitten voisin
loistaa taivaalla ja kertoa ihmisille tien Jeesuksen luo.”
Brunolle jäi mieleen joulusta tähti – minulle monenlaiset
tähtihetket: monet kotikäynnit, lasten ja nuorten päiväleiri,
suomalaiset joulaulut suurlähetystössä, yhteinen jouluateria
työtovereidemme ja ystäviemme kanssa kotonamme…
Joulun jälkeen vietimme jälleen yhteisiä ekumeenisia rukousiltoja
maakunnassamme katolisten ja ortodoksien kanssa. Olin
kutsuttuna taas alueemme piispankin luo ja illallispöydässä
tilaisuuden jälkeen istuin vanhan ortodoksi isän vieressä (kävelee
kuvassa vierelläni). Kesken ruokailun hän nousi seisomaan ja
pyysi puheenvuroa. Katolinen piispa noin kymmenen
kirkkoherransa kanssa, kolme ortodoksi isää ja minä keskeytimme
jutustelumme kukin tahollamme. Vanha ortodoksi isä puhui
meille kuin lapsilleen. Hän kertoi miten oli kokenut ekumeniaa
omassa elämässään. Siitä kuinka sodan jälkeen Kroatiassa oli
paikallinen katolinen pappi osallistunut uskollisesti hänen
pitämiinsä jumalanpalveluksiin ortodoksi kirkossa turvatakseen

kokoontumisrauhan ortodokseille (=serbeille). Hän kertoi useista
toisten kirkkokuntien papeista, jotka olivat häntä monin tavoin
auttaneet tiukan paikan tullen. Ja lopuksi hän kääntyi piispan
puoleen:
“Piispa, pitäkää huolta, että tässäkin kaupungissa
säilyy aina rauha kirkkojen välillä. On monia asioita,
jotka meidät erottavat, mutta hän joka meitä yhdistää
on suurempi.”
Hetkeksi tuli hiljaista illallispöydässämme. Minä pyyhi kyyneliä.
Joku papeista selvitti kurkkuaan. Pitkä elämä oli näytänyt
ortodoksi isälle mikä todella on tärkeää. - Täällä rauha kirkkojen
välillä tarkoittaa myös rauhaa valtioiden välillä ja päinvastoin.

Lapset ja nuoret
Joululoman aikana lapset ja nuoret olivat taas kirkolla erityisesti
heitä varten järjestetyissä toiminnassa ja tilaisuuksissa.
Ylimmässä kuvassa Thomas ja Filipa kirkon ovella. Keskellä
kuvat nuorten retkestä Budapestiin Hillsong Worship Australian
konserttiin. Meitä oli retkellä mukana 18 nuorta ja nuortaaikuista. Seuraavana päivänä ehdimme vielä katsella vähän
kaupunkiakin.

Uutta!!! Työmme esittely video vihdoin netissä:
http://sansa.fi/lahjoituskohteet/elina-braz-de-almeida/

Tulossa!!! Ensi kesänä järjestämme suomalaisille nuorille
Kutinassa Summer Mission Schoolin. Käy lukemassa lisää tietoa
ja pyydä meitä lähettämään sinulle hakukaavake!!!
http://sansa.fi/summer-mission-school-vie-kroatiaan/

Tuki työllemme:
Keski-Uudenmaan
Osuuspankki
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 4444 20055

”Kiittäkää Herraa, sillä
hän on hyvä.”
Ps 118:1

Sydämellisesti Kutinasta,
elina
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