
vastaan Andreaksen kanssa –
kehitysvammainen suntiomme oli
ainoa, joka vakiojoukostamme
pääsi tuona päivänä apuun.
Lauloin matkalaisten toiveesta
juuri Pidä mielessä -laulua, kun
Andreas ilmaantui keittiöstä saliin
iloista aasinukkea heilutellen!
Kyllä oli viimeisessä säkeistössä
kaikilla naurussa pitelemistä:
"Pidä mielessä: hymyä, jonka sinä
näet peilistä, ei koko maailmassa
ole toisilla..." Vieraiden lähdettyä
meni vielä hyvä tovi siivotessa,
tuliaisia purkaessa ja runsasta
kolehtia laskiessa. Siivouksen
yhteydessä löysin salin
seinäpistokkeesta kadonneen
laturin... olin ollut pulassa loman
jälkeen, kun en löytänyt mistään
tietokoneeni laturia. Että kiitos
vaan käynnistä, ei olisi muuten
varmaan tullut tartuttua imuriin!
     Hain Andreaksen yhdeksi
päiväksi apuun myös seuraavalla
viikolla. Kävimme pitämässä
kirkkotunnin Loopealsen kodissa
Lasnamäellä. Välillä söimme
minun kodissani lounasta ja
askartelimme sytykeruusuja ennen
illan jumalanpalvelusta. Mainioon
työpariini voitte tutustua myös
tämän vuoden Joulun Aika -
lehden sivuilla.
 

Istun junassa matkalla Ryttylään,
jonne kokoontuvat tänään
kaikkien Kansanlähetyksen
työalueiden edustajat sekä
piirinjohtajat. Kello on vasta
vähän yli puolenpäivän, mutta
marraskuinen maisema on yhtä
hämärä kuin yläkuvassa!
    Otin kuvan lokakuun lopulla
mökkijärven rannalla. Olin reilun
viikon mökillä lomailemassa sitten
viime kirjeen. Räntäsade verhosi
luonnon talviasuun ja pakkasöiden
ansiosta maa pysyi valkoisena
lähes loppuun asti! Oli mukava
viettää aikaa äidin, sukulaisten,
ystävien ja kummien kanssa.
Nautin myös yksinolosta - levosta,
saunasta, puunteosta ym.
mökkipuuhista. Pyhäinpäivänä
sytyttelimme yhdessä kynttilöitä
äidin palvelukodin sisäpihalla.
     Lepotauko tuli tarpeeseen!
Loman jälkeen oli heti edessä
monia viikkorutiinista poikkeavia
menoja: Virossa työskentelevien
lähettien päivä, kehitysvammatyön
kuukausittainen kirkkotuntikierros
sekä juhlaseminaari 30v kristillisen
kasvatuksen yhteistyöstä Suomen
ja Viron välillä. Päätteeksi
lauantaina vielä 58 hengen
kylpyläporukan vierailu
Lasnamäellä. Otimme vieraat

Sinisen hetken tervehdys!
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Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti 

Lähettävät seurakunnat

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan 
 Ev.lut. Kansanlähetys 
FI24 5620 0940 0400 65 
Kymenlaakson 
 Ev.lut. Kansanlähetys 
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan 
 Ev.lut. Kansanlähetys 
FI48 8000 1501 4822 03 
Varsinais-Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys 
FI39 4309 1520 0011 71

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208

Voit tukea työtäni

Aktiivista odotusta

Seurakuntakotimme sai marraskuun
alussa uuden naapurin - kirpputorin!
Suunnittelemme vuokrata sieltä
myyntipaikan. Jospa kirpputorilla
kävijät löytäisivät tiensä myös
alakertaan! Laitamme pian taas
adventtikyntteliköt tuikkimaan valoa
pieniin ikkunoihimme maan rajassa.
Olemme jo alkaneet ripustaa
kynttilälyhtyjä ovenpieleen
tilaisuuksien ajaksi.
     Viime viikolla oli syksyn toinen
Hyvän Mielen Iltapäivä yksinäisille.
Olen iloinen, että naapuritalossa
asuva venäläinen ystävämme
Galina on ollut mukana molemmilla
kerroilla. Muuten hänellä on tapana
piipahtaa tiistaisin ennen yhteysiltaa
hetkeksi rukoilemaan alttarin
ääressä, kun ei pääse käymään
ortodoksikirkossa. Galina toi
tuliaisiksi maissit, jotka keitimme ja
herkuttelimme samantien. Galinan
lähdettyä soitimme videopuhelun
Taimille, joka ikävöi jo kovasti
päästä mukaan seurakuntaan, mutta
liikuntakyky ei ole vielä palautunut
entiselleen. 
     9.-11.12. saan työtoveriksi
nuoren musiikkievankelistan, Henna
Niemisen äitinsä (ystäväni) Annin
kanssa. Jouluaaton tilaisuudeksi
kaavailemme tällä kertaa yhteistä
ateriaa niille, joilla ei ole tiedossa
perhejoulua läheisten kanssa.
Rukoilethan johdatusta kaikkiin
adventin ja joulun kohtaamisiin!

"Kyllä!" Jeesukselle
     Viime viikonloppuna oli
kehitysvammaisten rippikoulun toinen
osa, joka päättyi konfirmaatiojuhlaan
tuomiokirkossa. Oli puhuttelevaa
nähdä Jumalan työtä leiriläisissä.
Eräskin sulkeutunut tyttö rohkaistui
ensi kertaa elämässään mukaan
leikkiin ja näytti nauttivan siitä!
Alttarilla kaikki tunnustivat uskonsa
kuuluvalla äänellä: "Jah!" ja joku
hihkaisi: "Olemme Jumalan lapsia!"

Tämä on viimeinen kirjeeni tältä
vuodelta. Kiitos yhteisestä matkasta!
Toivotan samalla siunattua adventin ja
joulun aikaa! Tämänpäiväisestä
raamattuhetkestä jäi mieleen ajatus,
että odottaminen ei ole passiivinen
tila. Hyvän ystävän tuloa odotellessa
laitamme paikkoja kuntoon ja
valmistaudumme eri tavoin. Adventin
neljä viikkoa kutsuvat meitä
valmistautumaan Jeesuksen
paluuseen. Mikä meidän
elämässämme kaipaisi kuntoon
laittamista ennen suurta juhlaa?

Sinua siunaten Kirsti

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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