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Rauhaa teille, toivottaa Kristus Pietarin Verikirkon kattokupolissa.

Rauhaa teille!

Vantaalla, 23. maaliskuuta

Mitä kuuluu? Voithan hyvin? Pääsiäistä edeltävä paastonaika on tänä
vuonna yllättäen ollut monille varsin toisenlainen. Meille, etätyöhön jo
tottuneille, se on tuttua, mutta uutta on, että teinimme pyörivätkin
kotona neljän seinän sisällä eivätkä päivittäin käy koulussa.
Ensimmäinen poikkeustilaviikko on takana ja hengissä ollaan kaikki.
Niin ja kiitos Herralle, olemme myös kaikki terveitä.
Lilli kävi 25. helmikuuta päiväreissulla Pietarissa, kun piispa Laptev oli
kutsunut koolle koko keskuskanslian väen. Yhdessä käytiin läpi kirkon
strategia siitä näkökulmasta, että miten keskuskanslia voi tukea
paikallisseurakuntia ja koko kirkkoa sen kasvussa. Tarkoituksena on
jatkossakin tulla yhteen kerran kuukaudessa ja vaihtaa työkuulumisia
sekä suunnittella seuraavia askelia.

KIITOSAIHEITA
- onnistunut pikavisiitti Pietariin
- nettijumalanpalvelukset tavoittavat
uusia ihmisiä ympäri Venäjää
- arjen pienet ilot: aurinko, hiiva,
kevät ym.
- te lähettäjät ja
nimikkoseurakunnat, jotka jatkatte
työn tukemista nyt, kun työ jatkuu
Suomesta käsin

RUKOUSAIHEITA
- koronatilanne maailmassa,
Suomessa, Virossa ja Venäjällä
- ersän kielen opiskelu
ja käännösprojekti
- Hannun tulevaisuus

Tätä kirjoittaessamme keskuskanslian ja Kelton teologisen Instituutin
työ jatkuu ainakin vielä normaalisti. Hygieniaan tietysti kiinnitetään
tavallista enemmän huomiota.
23.2.
vierailimme taas
Pitäjänmäellä.
Kirkkoherra
Arto Antturi
ojensi Hannulle
kiitoskukat
nimikkolähettinä
palvelemisesta

Keskuskanslian väki koolla piispan johdolla

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Jumalanpalveluksiakin pidetään edelleen Inkerin
kirkon seurakunnissa pääsääntöisesti. Vain
muutamissa seurakunnissa ne on kokonaan
peruttu. Monet seurakunnat ovat kuitenkin jo
aloittaneet jumalanpalvelusten välittämisen
myös internetin kautta ja palaute on ollut hyvää.
Itsekin osalllistuimme eilen Kelton seurakunnan
kaksikieliseen jumalanpalvelukseen netin
välityksellä. Facebookissa on Inkerin kirkko ryhmä, josta jumalanpalvelukset voi katsoa myös
jälkikäteen.
Piispa Aarre Kuukauppi
saarnastuolissa

Siikaniemessä
Juuri ennen poikkeustilalainsäädännön voimaantuloa, ehdimme pitää
11.-13.3. SEKLin Venäjän työalueen lähettien vuosikokouksen.
Tämänkertainen kokouspaikka oli Siikaniemen kurssikeskus. Ihanissa
maisemissa oli mukavaa hoitaa vuosikokousmuodollisuudet, rukoilla
yhdessä ja ulkoilla. Hetki erilaisissa maisemissa tuntuu nyt jälkikäteen
valmistautumiselta nykyiseen eristyskauteen.
Kaikki Venäjän
lähettimme ovat tällä
hetkellä Suomessa.
Onneksi internet
toimii edelleen ja
saamme jatkaa
palvelutyötämme,
kukin
mahdollisuuksien
mukaan.
Rukoillaan yhdessä
Inkerin kirkon
puolesta, sillä eloa on
paljon, mutta
työmiehiä vähän.
Ryhmäkuvan otti Jari Rissanen. Ja Lilli sai kokoustamisen

Mistä tänään kiittäisit?
Kiitän-hakusanalla löytyi
Raamatusta 287 vastinetta.
Kiittää voi siis mitä
erilaisimmissa tilanteissa ja
vaikka mistä! Väkisin ei tarvitse
kiitosta tietenkään puristaa,
mutta pienenkin kiitosaiheen
huomaaminen voi muuttaa
mielemme "harmainakin"
päivinä.
Juuri nyt iloitsemme
kevätauringosta sekä
maljakkoon tuoduista puolukanja mustikanvarvuista.
Monta päivää etsimme kaupoista
hiivaa ja kun sen vihdoinkin
pienestä kyläkaupasta löysimme,
niin ilo oli suuri. Ja ne pullat
sitten vasta saivatkin iloiselle ja
kiitolliselle mielelle!

Nimikkoseurakunnat
Helsingin Mikael, Juupajoki,
Jämsä, Orivesi, Parkano,
Petäjävesi, Pitäjänmäki
Suolahden kirkkopiiri

aikana valmiiksi kaksi paria villasukkia.

Tule mukaan:
Rukoillaan myös, että Jumala käyttäisi tätä poikkeustilassa vietettävää
pääsiäisen aikaa keinona vetää ihmisiä lähelleen.
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan.
Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan.
Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, mitä tarvitsen.
Päivän kuormat, levon hetket antaa.
Murheet niin kuin ilon seesteisen.

Hyvää pääsiäistä!!

Ylösnoussutta Herraa eivät pidättele
karanteenit eivätkä suljetut ovet. Hän
haluaa olla kanssamme joka päivä.

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
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Siunauksin,
Keskiset
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