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Sinun äänesi puissa soi. Sydän sinusta unelmoi. Sinä kuihtuneet nostat kukoistamaan.
Sinä uudeksi kaiken teet. Kaikki toiveemme rauenneet sinä syliisi nostat rakastavaan.
Anna-Mari Kaskinen

Kiitän, tänan, blagodarju...
Toivottavasti sinunkin elämääsi mahtuu asioita, joista iloita ja kiittää?!
Minulla on takanani erittäin tiivis työviikko ja tällä kertaa siihen
mahtui poikkeuksellisen paljon kohtaamisia, puheluita ja
kirjeenvaihtoa. Sain myös paljon hyvää palautetta työstäni. Ne
tuottivat paljon iloa ja tekivät todella kiitolliseksi. Ajattelinkin
kirjoittaa nyt tästä tavallisesta ja epätavallisesta työviikostani.
Maanantaiaamuna tarkistin kalenterimerkinnät ja suunnittelin, missä
järjestyksessä minkäkin asian teen. Tiistaina olin luvannut kertoa
lähetin arjesta sielunhoidollisesta näkökulmasta katsottuna. Ensin
kyllä pukkasi pientä paniikkia, mutta Pietarin aikaisten valokuvien
selailu rauhoitti ja auttoi hahmottamaan, mitä asioita tuoda esille.
Samanaikaisesti seurasin Inkerin kirkon uutisia ja seurakuntien
postituksia. Niiden pohjalta osaksi valikoituvat seuraaviin lehtiin
tulevat jutut. Poimin myös Suomeen Inkerin kirkon ystäville
toimitettavaa materiaalia. Myös tietoa viikon esirukouskohteena
olevasta seurakunnasta odotin, mutta sitä en vielä ehtinyt saada.
Hannu haki kirjapainosta lähetetyt tuoreet Inkerin kirkko -lehdet ja
vei postiin kiitokseksi omat kappaleet muutamille kirjoittajille.

Virossa työskentelevien ja Virosta
maailmalle lähteneiden lähettien
tapaaminen. Kuva Liisa Rossi

Pyhämaassa, 17. huhtikuuta

KIITOSAIHEITA
- arjen pienet ja suuret ilot
- virtuaalikohtaamiset
- hyvää palaute työstä
- lääkärin hyvät uutiset Hannulle
- Herra on hyvä!

RUKOUSAIHEITA
- Kelton Teologinen Instituutti
- Inkerin kirkko ja sen paimenet
- ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
- Hannun työtilanne
- koronatilanne maailmalla
- taloudellinen tuki työlleni ja uudet
kuukausilahjoittajat

Tiistaina osallistuin Viron lähettien
päivään. Tapaaminen teki todella
iloiseksi. Jälleennäkemisiä,
vertaistukea ja välitöntä palautetta
oman osuuteni pitämisestä. Tiedotin
viikon esirukouskohteesta Lugan
seurakunnasta ja sain kirjoitettua
myös pyydetyn lehtijutun.

Kuva: Miriam Keskinen
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Keskiviikkona osallistuin Inkerin kirkon keskuskanslian viikoittaiseen
työntekijäkokoukseen. Videopuhelu Viroon ilahdutti - saan sieltä
mahdollisesti uuden nimikkoseurakunnan. Kävin myös keskusteluja
Venäjän viisumiin liittyen ja alan kohtapuolin hakea uutta, pitkää
viisumia, ensi alkuun kuitenkin ilman kirkon kutsua

Kuva Natalja Antipova

Työpäivän päätteeksi minulle
järjestyi yllättäen yksitinen
virtuaalikierros Rzhevin
seurakunnan leirikeskuksen
päärakennuksessa kirkkoherra
Valeri Antipovin johdolla. Valeri
kertoi, että on rakentanut sen
pääosin yksin. Hän kertoi, että
tuo rakennustyö on vahvistanut
häntä henkisesti tänä
koronarajoitusten aikana.

Torstaina tarkastelin seuraavan Inkerin kirkko -lehden materiaalien
tilannetta ja lähetin monta viestiä sen tiimoilta. Pari juttua ehti jopa
saapua ennen kuin ehdin asiasta muistuttaa!! Melkein hämmennyin.
Iltapäivällä opiskelin hepreaa Skypen välityksellä ja illalla ajelimme
lehtilaatikoiden kanssa inkeriläistä Ivania tapaamaan. Hän toimittaa ne
eteenpäin Pietariin. Tämä, pitkästä aikaa ensimmäinen "oikea"
kohtaaminen ilahdutti kovasti.
Perjantai-iltapäivä
kului Suomen ja
Inkerin kirkkojen
neuvottelujen
merkeissä.
Osallistuin
ensimmäistä
kertaa. Oli todella
mielenkiintoista.

Jekaterina

Kuva Gleb Nagajev

Jekaterina on 30-vuotias kahden
lapsen äiti ja koulutukseltaan ekonomi.
Hänellä on todella kaunis
lauluääni. Mummon esirukousten
saattelemana Jumala johdatti hänet
noin kymmenen vuotta sitten
Velmeman kirkkoon, jossa hän tapasi
papin pojan Mishan. Tämä kutsui
hänet mukaan nuorteniltaan. Siitä
alkoi uskon tie. Sen jälkeen Jekaterina
on suorittanut Keltossa lapsi- ja
nuorisotyön kurssin ja teologisen
peruskurssin. Hän palvelee nyt
aktiivisesti Velmeman seurakunnassa.
Hän tykkää kirkossa käymisestä – siellä
hän rauhoittuu ja saa vahvistusta
Raamatun sanasta.
Lapsetkin tykkäävät käydä kirkossa,
koska siellä on hauskaa ja siellä on tosi
mukava Aamen-setä.
Tammikuussa hänet siunattiin Uralin
rovastikunnan nuorisotyön
koordinaattorin tehtävään.
Jekaterina on siis hyvä esimerkki siitä,
kuinka esirukoukset kantavat
vuosienkin päästä. Hän on myös
osoitus siitä, että kun me kristittyinä
kutsumme rohkeasti ei-kristittyjä
mukaan seurakunnan juttuihin, niin
joku aina innostuu tulemaan. Me
teemme voitavamme ja Jumala hoitaa
loput.

Nimikkoseurakunnat

Tässä luettelo paikkakunnista, joihin olen viime päivinä ollut yhteydessä:
Jämsä, Parkano, Petäjävesi,
Ulan-Ude, Kronstadt, Saransk, Viipuri, Pietari (keskuskanslian lisäksi
Pitäjänmäki ja Äänekoski
kolme eri seurakuntaa), Syktyvkar, Keltto, Kingissepp, Kirov, Kursk,
Petroskoi, Kontupohja, Rzhev ja Tallinna.
Tällä viikolla en ehtinyt ersänkielisten tekstien kimppuun lainkaan. Se
työ vaatii enemmän aikaa mm. keskittymiseen eikä onnistu jonkun
muun jutun välissä tekstejä pikaisesti vilkaisemalla.
Työn vastapainoksi ehdin käydä pitkästä aikaa kampaajalla, vähän
kävelemässä ja lukea kirjaakin. Iloitsimme siitäkin valtavasti, että
Hannun keuhkosarkoidoosi on edelleen "sammuneena" eikä uutta
lääkekuuria tarvita. Etäkoulu taasen mahdollistaa jäämisen kuopuksen
kanssa koko viikoksi vapaa-ajan mökillemme Pyhämaahan
(Uudessakaupungissa). Ja toivon kovasti, että pääsisin taas ersänkielisiä
tekstejä tarkistamaan.

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

Katso toivossa eteenpäin, kiittäen taaksepäin, uskossa
ylöspäin ja rakkaudella ympärillesi. (Internet)
Siunauksin,
Liliann
liliann.keskinen@sekl.fi, puh. 0400 771817

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

