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Kesäterveiset
Kutinasta!
Täällä on viime viikot katsottu jalkapalloa. Niin kuin Suomessakin.
Jalkapallo on kiinteä osa kroatialaista kulttuuria. Isot ja pienet
kuppilat täyttyvät erityisesti Kroatian pelien aikana valkoiseen ja
punaiseen pukeutuneista kaupunkilaisista, kokoontumisrajoitukset
ja säännöt tuntuvat ohjeellisilta.
Toisesta kovasta jalkapallomaasta Brasiliasta saimme pitää
luonamme kylässä pastori Israelia vaimonsa Thayanen kanssa
(kuvassa vasemmalla ja oikealla laidalla). Mukanaan he toivat
kymmenen seurakuntalaista Thayanen vanhempien seurakunnasta
Portugalista. Tuntuu, että elämä alkaa jälleen palautua
normaalimpaan meilläkin, kun niin monia ryhmiä, harjoitteluja,
ripareita ja aktioita olemme joutuneet koronan vuoksi perumaan.

Jugoslavian sodassa tuhotun ortodoksikirkon rauniot eivät ole vain
surullinen ja toivoton näky. Kun valo loistaa sisään joka puolelta ja
kasvit kasvavat katolla ja ikkunoista, niin oikeastaan näky kertoo
uudesta elämästä ja uudesta toivosta.

Paikallinen palkittu kristitty muusikko Andrej Grozdanov
on jo pitkäaikainen ystävämme. Hänen kanssaan
olemme järjestäneet konsertteja ja tapahtumia. Kevään
vierailullaan Kutinassa nauhoitimme myös uutta
materiaalia yhdessä meidän muusikoidemme kanssa
kirkkomme hartausohjelmiin.
Tässä Youtube kanavaltamme helluntain
jumalanpalvelus, jossa Andrej oli mukana:
https://www.youtube.com/watch?v=LMe7SR7HDYk&t=7s

Olen saanut olla tänä keväänä mukana aloittamassa
yhteiskristillistä työskentelyä, jossa keskustellaan,
mietitään ja luodaan tapoja reagoida ja auttaa
monenlaisen väkivallan uhreja kirkkojen piirissä. Sain
kutsun ensimmäiseen kokoukseen Samoboriin yhtenä
Evankelisen kirkon edustajana. Kokous oli nimetty:
”Pyhä väkivalta”

Andrej ja Gustavo musisoivat
kirkossamme. Neno kuvaa.

Samoborissa seminaarissa pastorikolleega
Davorkan kanssa (yllä). Baby shower
iranilaiselle Donyalle. Patris-poika syntyi
terveenä toukokuun lopulla (alla).

Kristittyjen yhteys ja yhteistyö yli kirkkorajojen on täällä
arkipäivääni. Siitä iloitsen ja se rohkaisee eteenpäin.
Tänä keväänä saimme viettää myös baby showeria hyvin
yhteiskristillisessä ja kansainvälisessä ilmapiirissä.
Järjestimme ystävälleni kolleegalleni ja kastamalleni
iranilaiselle Donyalle yhteisen naisten kokoontumisen,
jossa oli seurustelun ja ruuan lisäksi myös rukousta
lapsen ja vanhempien puolesta. Meitä oli koolla
Suomesta, Brasiliasta, Hong Kongista, Syyriasta,
Albaniasta, Iranista ja Yhdysvalloista – kuin
Helluntaiepistolassa.
Toivon sinulle ihanaa kesää – ollaan yhteyksissä ja
toivottavasti myös tavataan kesän ja syksyn aikana!
Sydämellisin terveisin,

Elina
PS. Uunituore blogi Kroatiasta löytyy täältä:
https://sansa.fi/blogi/vaalit-kroatialaisittain/
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