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Keräys kirkontontin hankkimiseksi

Heleää helluntaita!
Täkäläiset vuokot ovat kukkineet jo monta
viikkoa. Kävin ihailemassa niitä sauvakävelyllä
viime perjantaina. Tällä viikolla ehkä jo
alppiruusupensaatkin kukkivat metsissä.

Kylväjä käynnisti vastikään varainkeräyksen
kirkkorakennusta varten täällä Itä-Siperiassa.
Siihen voi osallistua monin tavoin, jopa
puhelimella. Lisätietoa saa Kylväjän sivuilta:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita. Keräyksen
viitenumero on 3160 22002.

Kuiva ja lämmin sää on aiheuttanut metsäpaloja monin paikoin. Useimmiten palo saa
alkunsa huolimattomasta tulenkäsittelystä.
Kunnon sateet olisivat tervetulleet.

Kirkon tontti
Seurakunnan yleisessä kokouksessa 24.4. oli
ehdolla kolme tonttivaihtoehtoa. Uusin
vaihtoehto sai eniten ääniä keskeisen
sijaintinsa ansiosta. Nyt Inkerin kirkon johto
miettii, onko tämä vaihtoehto käytännössä
paras ja mahdollinen hankkia.

Seurakuntaelämää
Olen vuorollani tiistaisin pitänyt pienpiiriä,
jossa tutkimme 2 Mooseksen kirjaa. Nuori
lääketieteen opiskelija on valmistautumassa
kasteelle. Arja lähti huhtikuun lopussa
kotimaahan, ja hänen vetämänsä kotipiiri
toimii nyt paikallisin voimin. Tänä lauantaina
naistenpiirin aiheena ovat burjatialaiset
kevätlaulut. Rukoilemme, että moni tulisi
laulamaan ja kuulemaan Sanaa.

Seurakunnan valitsema kirkontontti.

Pienpiirinvetäjä Raisa kutsui meidät äitinsä
90-vuotisjuhliin 20.5. Sofia-rouva on kastettu
mutta muisti alkaa heiketä. Rukoilethan, että
laulut koskettaisivat juhlien osallistujia.
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Matkat Tunkan alueelle
Kävimme mongolialaisen ystävämme kanssa
Tunkan alueella huhtikuun puolivälin jälkeen.
Gena sai selittää pitkään burjatian kielellä
uskon perusasioita. Kaksi rouvaa kuunteli
mielellään. Yhden heistä pojantytär oli myös
kuulolla, mahdollisesti ensimmäistä kertaa
elämässään!

Anitta Lepomaa
Lisätietoa saa Kylväjä-lehdestä ja nettisivuilta
www.kylvaja.fi . Kesäpäiviä vietetään aika lailla
urheilun merkeissä. Voit osallistua tempauksiin
kävelemällä tai juoksemalla. Urheilulähetystyöstä
saa tietoa osoitteesta:
www.kylvaja.fi/tyomme/urheilulahetystyo.

Helmen kylästä kotoisin oleva Sasha on ollut
syksystä lähtien kaupungissa opiskelemassa.
Hän tarvitsee rukoustukea, sillä hän on viime
aikoina alkanut nähdä pahoja unia ja
pelottavia näkyjä jopa päiväsaikaan. Kiitos,
että rukoilet Sashan puolesta!
Viime kesänä Baikaljärvessä kastettu Slava ei
mitenkään tahdo ymmärtää, kuinka on
mahdollista antaa anteeksi vihollisille. Vain
Jumalan Sana ja Pyhä Henki voivat muuttaa
Slavan ajatukset.
Lähdemme jälleen matkalle kohti Tunkan
laaksoa maanantaina 16.5.
Liikuttavaa lähetystyötä
Kylväjän kesäpäivät Porissa 17. – 19.6.
Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi osallistuu
kesäpäiville Porissa. Sykähdyttävää!

Kunpa työmme saisi liikkeelle niin sydämen kuin
jäsenetkin. Tärkein liikuttaja on usko, jonka
Taivaan Isä meille lahjoittaa. Kun Jeesus on
liikuttanut sydäntä, niin se saa jalatkin liikkeelle.
Kesäpäivillä voi tavata muitakin liikuttuneita ja
liikkujia, ja tulla yhdessä liikutetuiksi Jumalan
rakkaudesta, jonka Hän ilmaisi Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa. Me liikumme täällä
kaukana Siperiassa, missä on odotettavissa
kuuma ja kuiva kesä, kuten aina.
”Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään
meistä: hänessä me elämme, liikumme ja
olemme” Ap.t. 17:27-28.

Siunauksin
Anitta ja Vladimir

