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Rohkaisevia sanoja Anna-Mari Kaskiselta.

Hei taas!
Ja kiitos esirukouksista! Mainitsin viime kirjeessä Venäjän työalueen
kokouksen. Se pidettiin Ryttylässä 23.-24. elokuuta. Oli todella ihana
tavata kollegoiden kanssa kasvotusten ja jakaa kuulumisia. Iloitsen
myös siitä, että Saara Mrčela pääsi suunnitelman mukaisesti elokuun
lopussa lähtemään Pietariin kielikouluun.
Vasemmalta Aatto
Lamminpää, Pekka
Palosaari, Juha Saari,
minä, Saara
Karttunen, Saara
Mrčela ja Markus
Aitamäki.
Kuva: Tode Jurvanen

Elokuun viimeisenä
sunnuntaina kävin
kertomassa työstäni
Tampereen
lähetyskodilla
järjestetyssä Hyvien
uutisten illassa. Olipa
rohkaiseva hetki!
Kiitos, tamperelaiset!

Vuosaaressa, 20. syyskuuta

KIITOSAIHEITA
- Venäjän lähettien kokous
- vierailu Tampereen lähetyskodilla
- kuoroharrastuksen jatkuminen
- syksyn sato

RUKOUSAIHEITA
- IK-lehden seuraava numero
- Inkerin kirkko ja sen paimenet
- ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
- koronatilanne maailmalla

ihastuin vuosi sitten hortensioihin ja
istutin puskan myös kesäpaikkamme
pihaan.
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Inkerin kirkko 410

Oleg
Sain juuri valmiiksi jutun Olegista,
joka tuli kirkkoon vasta muutama
vuosi sitten ja johtaa nyt
perustamaansa kriisikeskusta sekä
Anna auttaa -keskusta, joka tukee
lastenkotien kasvatteja.
Oleg on kokenut, että Jumala on
kutsunut hänet palvelemaan. Hänen
mielestään jokaisen kunnon kristityn
tulee rukoilemisen ja Raamatun
lukemisen lisäksi pohtia myös sitä,
miten huolehtia maailmasta ja
ympäröivistä ihmisistä.
- Jokaisen pitäisi löytää oman
elämänsä tarkoitus. Ja oma usko voisi
näkyä laupeuden teoissa. Joka kerta,
kun luoksemme tulee uusi
lastenkodin kasvatti, näen hänessä
Jumalan suunnitelman, hän sanoi.

Kuva: Dmitri Avdejev

Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun
Jumalasi, on sinua kuljettanut opettaaksensa sinut ymmärtämän,
että ihminen ei elä ainoastaan leivästä vaan, että hän elää
jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. (5 Moos. 8:2-3)
Näillä Raamatun sanoilla alkoi rukoushetki Lempaalan kirkon
muistoristillä, paikassa, jossa aikanaan seisoi Inkerinmaan
ensimmäinen luterilainen kirkko. Olisinpa saanut olla mukana tuossa
hetkessä!
Saan kuitenkin olla mukana Inkerin Kirkko -lehden tekemisessä.
Joulukuussa tulee kuluneeksi 25 vuotta ensimmäisen lehden
ilmestymisestä. Viisi vuotta aiemmin lehden 20-vuotisjuhlissa saimme
olla läsnä, vaikka silloin teinkin vain satunnaisesti käännöstöitä.
Olen viime vuosina monesti puhunut lehtityöstä ja lehden
merkityksestä lukijoille ja kirkolle. Jostakin syystä lehtityö prosessina
on alkanut puhutella minua itseäni aivan erityisesti. Siis siitä
näkökulmasta, että olen mukana nimenomaan hengellisen lehden
tekemisessä. Sen olen jo aikaisemmin monesti kokenut, miten
ihmeellisesti on Jumala johdattanut materiaalien kanssa ja kuinka
aluksi ikäänkuin yksittäisistä irrallisista jutuista ja uutisista syntyy
kokonaisuus.
Vähän olen jo miettinyt, josko lähtis käymään Pietarissa. Lokakuun
puolivälissä on kirkolliskokous, ehkäpä lennän myös... Rukoillaan.
Työn vastapainona olen päässyt taas
kuoroharjoituksiin. Olen keittänyt omenaja luumuhilloa muutaman purkin.
Kerran kävin myös sienimetsässä, monen
vuoden tauon jälkeen. Sain elämäni
suurimman tattisadon ja löysin elämäni
ensimmäiset suppilovahverot!

Anna auttaa -keskuksen logo

Nimikkoseurakunnat
Jämsä, Parkano, Petäjävesi,
Pitäjänmäki ja Äänekoski

Tule mukaan:
Lahjoittamalla viitteellä 21306
jollekin seuraavista tileista:
Helsingin Kansanlähetys
Danske FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI45 1838 3000 0169 98

Ja villasukkia syntyy. Voisin neuloa
sullekin, kunhan ilmoitat asiasta.
Siunauksin,
Liliann
liliann.keskinen@sekl.fi, puh. 0400 771817

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
KIITOS LAHJASTASI!

