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Kaivokselassa heinäkuussa 2022

KAUDEN LUONTOKUVAT: Piilokuva: Mikä eläin Pitkäkoski-Niskala välillä?
Kauris Helsingin Maununnevalla; Vantaanjoen kevättulvaa Helsingin Vanhankaupunginkoskella
Leskenlehti, kevään merkki

Keskikesän tervehdys Vantaalta!
”Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä!” Kovin paljon ei tänä kesänä kyllä
ole satanut. Eilistä (14.7.) sadetta edeltävä sadepäivä oli Viherkummussa, Vantaalla
18.6! Tänään kyllä on vuoroin satanut, vuoroin ollut aurinkoista. Sadetta on totisesti
kaivattu, kun nurmikkokin alkoi muuttua keltaiseksi kastelun puutteessa.
Siirtolapuutarhaelämää

Olemme taas saaneet viettää kesää siirtolapuutarhamökillämme Vantaanjoen varrella.
Uimapaikka on lähellä, ja siellä kävimme ahkerasti kesän hellejakson aikana. Olemme
suuresti iloinneet kesäpaikastamme ja kiittäneet Jumalaa siitä. Kerrostalon asukkaalle
se merkitsee muuttoa luonnon keskelle nauttimaan kukkaloistosta ja lintujen konserteista. Ja pientä puuhasteluakin riittää molemmille. Minä huolehdin ruuanlaitosta,
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Matin ”valtakuntaan” kuuluu tiskipaikka, mistä on näkymä joelle. Välillä hän on saanut apuvoimia lastenlapsista.
Juhlia

Juhlat kuuluvat myös kesään. Saimme kutsun etiopialaisperheen tyttären lakkiaisiin,
joita vietettiin Helsingin ortodoksiseurakunnan tiloissa. Siellä oli sali täynnä vieraita,
suomalaisia ja etiopialaisia. Myös kaksi ortodoksipappia oli vieraina, etiopialaisen
seurakunnan pappi siunasi ruuan ja piti myöhemmin myös puheen.
Pääsimme myös rippijuhliin, kun Laurin perheen kuopus konfirmoitiin Ryttylässä.
Hän vietti sitten seuraavana päivänä yhteiset juhlat serkkunsa kanssa Vantaalla.
Molemmat nuoret olivat saaneet leiriltä hyviä eväitä elämäänsä, oppineet paremmin
tuntemaan Jumalaa. Rukoushetket leirin aikana olivat olleet merkittäviä! – Toisen
pojantyttären rippijuhlia vietettiin heinäkuussa, mutta niistä enemmän ensi kerralla.
Myös kristilliset kesäjuhlat kuuluvat kesän ohjelmiimme. Lähetysjuhlia vietettiin
Oulussa jo toukokuussa, mutta sinne emme menneet paikan päälle, vaan seurasimme
ohjelmia netin välityksellä. - Kylväjän kesäpäiviä vietettiin Vierumäen urheiluopistolla. Siellä olimme kahtena päivänä. Kävimme välillä kotona nukkumassa. Juhlavieraita oli kahden vuoden koronatauon jälkeen niin paljon, että tilat kävivät välillä ahtaiksi! Oli ilo tavata ystäviä pitkästä aikaa ja rakentua Jumalan Sanan äärellä.
Kesäkuun lopulla olimme Karttulassa saattelemassa rakasta Marjatta-ystäväämme
hänen viimeiselle matkalleen Taivaan kotiin. Kiitollisina muistamme niitä monia
yhteisiä hetkiä, joissa saimme kantaa perheitämme rukouksissa elävän Jumalan
puoleen. Marjatta oli rukouksen ihminen, uskollinen esirukoilija.

Lopuksi

Uutiset tuovat päivittäin eteemme kuvia sodan tuhoista, kuivuudesta eri puolilla maailmaa ja sen aiheuttamista maastopaloista. Monenlaista kärsimystä on eri puolilla, lähellä ja kaukana. Kunpa voisimme oppia kääntymään Jumalan puoleen, sillä ”Apu
tulee minulle Herralta, joka on luonut taivaan ja maan!”

Haluan toivottaa teille hyvää loppukesää, mukavia marjaretkiä, kykyä pysähtyä ihailemaan Luojan ihmeellisiä tekoja ympärillämme!
terveisin Anna-Kaarina (ja Matti myös)

”Herra, maailmalla on kovin levotonta. Rukoilemme rauhaa maailmaan.
Maailmalla vihataan ja tapetaan. Rukoilemme rakkautta maailmaan.
Maailmalla eletään toivottomuuden keskellä. Rukoilemme toivoa maailmaan.
Omassa sydämessäni uskon liekki hiipuu. Rukoilen Pyhän Hengen paloa savuaville raunioille.”
Irja Aro-Heinilä, Taivas täynnä sanoja

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

Kauniista kesästä, lintujen laulusta;
Kypsyvistä marjoista ja hedelmistä;
Monista juhlista perhepiirissämme;
Perheestä ja ystävistä;
Varjeluksesta erilaisten terveysuhkien keskellä;
Mahdollisuudesta liikkua eri tavoin;
Kesäjuhlista ja niihin kokoontuneista ihmisistä;

-

Jumalan Sanan mukanaan tuomasta siunauksesta!

-

RAUHAA kaikkialle, missä on sotaa ja rauhattomuutta;
Siunausta ja rauhantahtoa sotaa käyvien maiden johtajille;
Keinoja estää maailmaa uhkaava ruokapula;
Voimia ja apua koronaan sairastuneille;
Koronapandemian loppumista;
Perheiden ja erityisesti turvattomuutta kokevien lasten ja
nuorten puolesta;

-

-

Että ihmiset kääntyisivät elävän Jumalan puoleen kaiken epävarmuuden ja hädän keskellä.
.

-

.
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ETIOPIANPALMUJEN KUVAKERTOMUSTA HUHTI-KESÄKUULTA 2022

Yläkuvissa: Kylväjän lähetystilaisuus Myyrmäen Virtakirkossa, Jukka Kääriäinen opettaa mm. kiinalaisesta sanamerkistä;
Alemmista kuvista vasemmalla: Kansanlähetyksen lähetystilaisuus Virtakirkossa, Arto Hukari kertomassa Japanin-työstä;
Alemmista kuvista oikealla: Lähetysseuran Teologinen symposiumissa (You Tube) haastattelu Kambodzhan-työstä.

Yllä vas. Lähetystilaisuus Virtakirkossa, Kylväjän japaninlähetti Lea Lukka vieraana.
Yllä oik. Kylväjän lähetyksen kesäpäivien Missiologinen symposiumi Heinolan Vierumäellä;

Yllä vas. Tikkurilan lukion (helmikuulta siirtyneet) Wanhojentanssit toukokuun alussa;
Kuva yllä oik. Halosenniemi, Pekka Halosen ateljeekoti Tuusulanjärven rannalla.
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu…)

Halosenniemi, Pekka Halosen
ateljeekoti Tuusulanjärven rannalla

Kuvat yllä ja alla: Ainola, Sibeliusten koti Järvenpäässä; Jeanin ja Ainon hautakivi ja keltavuokot Ainolan puutarhassa.

KUVIA KIRKKOVIERAILUILTA:

Ylhäällä vas. Helsingin kiinalaisen seurakunnan jumalanpalvelusvierailu Vantaan Hämeenkylän kirkossa;
Ylh. oik. Helsingin Kansanlähetyksen messu Alppitalossa
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu…)
Alla vas. Kansanlaulukirkko Vantaan Pyhän Laurin kirkossa ja alla oik. messu (You Tube) Nastolan kirkossa.

Alla: Messu Helsingin Pitäjänmäen kirkossa; Kastejumalanpalvelus River Uusimaa Church -kirkossa,
missä meille läheinen ystävärouva kastettiin kristityksi; Alempana vas. Messu Raamattuopistolla Kauniaisissa.

Kuvat oikealla: TV1-messu Jyväskylästä,
Sulasol-laulu- ja soittojuhlien juhlajumalanpalvelus;
näimmepä sukulaisia TV-ruudussa!
Alla: Virtakirkon messu Suvivirren sunnuntaina…
ja messu, missä vieraina nimikkolähetit Kaukoidästä.
Virtakirkon sisääntuloaula
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu…)

Yllä vas. Etiopianlähettien kk-lounaalla Lauri kertoi terveisiä työmatkalta Etiopiaan; Kukkia Helsingin Munkkiniemessä
Alla: Japanin-pojantyttären konfirmaatiomessu Ryttylän lähetyskeskuksessa kesäkuussa.

Kuvat yllä: Vantaanjoki tulvi huhtikuun lopulla Ylästöntien sillan alla;
Vantaan Kirkonkylänkoski Keravanjoen varressa; alla näkymiä Tikkurilasta Keravanjoen varrelta.
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu…)

Kuvat yllä: Kirsikkapuisto Helsingin Roihuvuoressa;
Kuvat vieressä ja alla: Matti oli pyöräretkellä Tornion-ystävämme Mervin kanssa;
kävimme mm. Pitkäkosken sillalla Helsingin-Vantaan rajalla ja ihastelemassa
”Kuninkaan tammea” Helsingin Kuninkaantammen kaupunginosassa.

Kuvat alla: Lähinaapurimme äiti oli jäähyväisvierailulla Mauritiukselta.
”Vantaanjengi”, alueemme lähettien piirin kesätapaaminen oli Palmurannan pihamaalla.

Kuvat alla: Etiopialaisen ystävämme tyttären lakkiaisia juhlittiin Helsingin ortodoksisen seurakunnan salissa.
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu…)

Herukat kukkivat keväällä 2022 Palmurannassa. – Kuva oik. ja kaksi kuvaa alla: Haagan alppiruusupuisto Helsingissä.

Kuva alla: rentukat Kaivokselassa

Kuvat ylh. oikealla ja alla - Kevään kukkia Palmurannassa:
Kiurunkannus, Vuorenkilpi ja luumupuu.

Etiopianpalmukirje 2-2022 (353) – KESÄ

9

(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu… ja päättyy)

Rakkaan ystävämme Marjatta Rissasen hautajaiset Karttulassa juhannuksen alla 2022.
Alla vas. Marjatan lastenlapset lauloivat muistotilaisuudessa Karttulan seurakuntakodilla

Anna-Kaarina ja Palmurannan pionit
juhannuksen jälkeen 2022

Tuomi kukkii Vantaanjokivarressa lähellä Palmurantaa kevätkesällä 2022.

