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Joulusta on jo hetki aikaa, mutta ei ole myöhäistä kiittää kaikista joulumuistamisista. Kiitos siis! Alkuvuosi
on alkanut reippaasti. Pikkuhiljaa olemme saaneet ottaa askeleita nuorisotyön aloittamiseksi Peetrissä.
Seurakunnassamme on todella vähän nuorempia ihmisiä, mutta Jumala on lähettänyt sinne parikymppiset
Õnnelan ja Tarmon, ketkä ovat innostuneita nuortentyön aloittamisesta. Heidät on molemmat konfirmoitu
meillä seurakunnassa, ja he ovat parhaillaan kirkon raamattu- ja lähetyskurssilla. Lukuvuoden kestävä noin
kerran kuussa viikonloppuisin tapahtuva koulutus varustaa heitä hyvin toimimaan aktiivisesti
seurakunnassa. Olen kokenut hyvänä tehtävänä heidän tukemisensa, ja yhdessä saamme aloitella
nuorisotyötä. Kaikkien muiden tapahtumien ja kalenterijuttujen jälkeen olemme päätyneet perjantai-iltaan,
ja todennäköisesti aloitus tapahtuu maaliskuun lopulla. Esteitä ja hidasteita on luonnollisesti ollut tiellä ja on
edelleen, mutta homma etenee kuitenkin tasaiseen tahtiin.

Tämä kuva on Paulusesta tammikuun nuorten
jumalanpalveluksesta, joka pidettiin kryptassa.
Maarjan ja Paulusen seurakunnat järjestävät näitä
jumalanpalveluksia
kevennetyllä
liturgialla
ja
suuremmaksi osaksi nuorten itsensä toteuttamana
noin kerran kuussa. Ennen joulua aloitettu yhteistyö on
käynnistynyt mukavasti, ja tästä tulee osa myös
meidän nuorten kuvioita. Näissä olen itsekin saanut
olla mukana, ja on ollut ilo nähdä miten nuoret kantavat
vastuuta.
Ilmeisesti on edelleen niin, että rovastikunnan
kahdestakymmenestä seurakunnasta ainoastaan
Paulusessa on aktiiviset nuortenillat. Onkin suuri
esirukousaihe, että voisimme saada hyvät nuortenillat
Peetriin, jonne nuoria tulisi Jumalan Sanan äärelle!

Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde(09) 251 390
PankkiyhteysDanske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH • Y-tunnus0242525 - 6
Internet www.sley.fi• Sähköpostitetunimi.sukunimi@sley.fi•sley@sley.fi

Lapsityön puolelta otin kokeiluun idean lautapelin
askartelemisesta, jota olin miettinyt pitkään. Valmista
pohjaa ei oikein tarkoitukseen löytynyt, mutta tuli
kokeiltua itse kehitellen. Lapset olivat innoissaan
askarteluprosessista ja pelistä, se oli hauskaa. Tätä
voisi kokeilla ja toteuttaa monin eri tavoin, nyt
askarreltiin jokaiselle oma peli ja laatikko pelivälineille.
Pelissä käytin Matteuksen evankeliumin kohtia, alussa
Jeesus kutsuu opetuslapsekseen, ja pelin edetessä
tulee vastaan muutamia Jeesuksen opetuksia ja
kohtaamisia. Peli päättyy siihen, kun selviää, kuka
Jeesus oikein on: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan
Poika". Toiveissani on, että saan askarreltua pääsiäisen
matkasta jatkopelin tälle, jota voisimme yhdessä sitten
pelailla.
Pyhäkouluväki on vakiintunut tälle toimintakaudelle neljään-viiteen
lapseen.
Olemme
yrittäneet
etsiä
toista
vapaaehtoista
pyhäkouluopettajaa, tai jotakuta joka voisi autella ja olla mukana,
mutta tämä etsiminen ei ole tuottanut tulosta. Voisitko muistaa asiaa
rukouksin? Seurakunnan elämän ja jatkuvuuden kannalta olisi
tärkeää, että vastuunkantajia löytyisi omasta seurakunnastamme.
Olisi mahtava, jos joku löytyisi piakkoin, niin loppukevään pyhäkoulut,
jolloin olen jo kotimaankaudella, olisi helpompi järjestää.
Olen mukana Neljän tuulen ristivaelluksessa myös tänä vuonna,
mutta pienemmässä roolissa kun Malmin Kirsti on palannut takaisin
vastaamaan kuviosta. Suunnitelmana on olla mukana Keilassa
kirkkopäivillä lokakuussa ja kutsua ihmisiä osallistumaan niihin, ja
näiltä tiimoin kävimme pelipaikoilla ja vähän palaveroimassa viime
viikolla. Asetelma on viime vuoteen nähden hyvin erilainen, mutta
vaikuttaa todella mielenkiintoiselta! On myös hauska integroida
mukaan Evankelisten Opiskelijoiden aktioporukka. On hienoa, että
pystymme tarjoamaan paljon tekemistä ja mukana olemista, niin
tutustuminen lähetystyöhön on aktiivisempaa. Hakuinfo aktioon
julkaistaan viikolla 10, ja siitä saa mielellään kertoa eteenpäin. Kun
minulta kysyttiin Raamattukurssiaikoina ”Oletko koskaan ajatellut
lähteväsi?”, se oli myös minun kohdallani ensimmäisiä ajatuksia
lähetystyöstä!

Eilen oli kirkossa aiheena Jumalan sanan kylvö. Minulla oli vapaa sunnuntai, ja jumalanpalveluksessa johon
osallistuin, saarnassa kerrottiin inspiroivista sanan julistajista, jotka ovat kylväneet ja osaksi myös saaneet
nähdä satoa. Jäin odottamaan sitä kohtaa, milloin meille kerrotaan, miten voisimme olla tässä viljelystyössä
mukana, mutta kuten niin usein täällä, sitä kohtaa ei koskaan tullut.
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Sitä saa meistä jokainen rukoilla, että Jumala avaa meille mahdollisuudet tehdä työtä. Saamme rukoilla
sitä, että Jumala avaa oikean oven oikeaan aikaan, antaa ne ihmiset keiden on tarkoituskin olla, ja me
saamme olla osana jotain sellaista, mihin ei ihmisellä yksin ole mitään mahdollisuuksia. Me muistamme
esirukouksin, me elämme tavallista kristityn elämää, me teemme Jumalan sanaa näkyväksi ja kuuluvaksi.
Me tuemme ja rohkaisemme toinen toisiamme, yhteisellä työpellolla.
Olen iloinnut viime viikkoina yhä kasvavasta määrästä valoa, aina kun sitä on pilviverhon takaa näkynyt.
Sekin on suurta Jumalan lahjaa, että joka vuosi niin tapahtuu. Ikään kuin saisi väläyksen tulevasta, jossa ei
pimeyttä enää ole. Kasvun ihmeitä, uutta elämää. Joku minua joskus lohdutti, että kristityllä ovat paremmat
päivät aina edessäpäin. Totisesti ovat, ja jokainen niistä on Herralla hallussa.

Lämmin kiitos tuestasi!
Valoisia hetkiä siunauksin sinulle toivottaa

Kirsi
K.E. von Baeri 5-1, 51005 Tartu, Estonia
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Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
Sley, PL 184, 00181, Helsinki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 3484 645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Kirsi Vimparin työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH

henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi

tai kirjoittamalla viestikenttään ”Kirsi Vimparin rengas” + oma kotiseurakuntasi


tai Kirsi Vimparin renkaan yleisviitenumerolla: 10078

89200 30501 03511

Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetusja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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