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Vietimme syyskuun lopussa ihanan pitkän viikonlopun kahdestaan mökillä Uudessakaupungissa. Koska mökkimme sijaitsee keskellä kylää, niin pitää
mennä erikseen ulos etsimään merimaisemia. Ajelimme maanantai-iltana Pamprinniemeen, josta olimme nähneet ihania auringonlaskukuvia. Hannu
oli etätyöpäivän jälkeen väsynyt ja jäi odottelemaan minua autoon. Haistelin mäntyjä ja merta, nautin luonnosta ja kiitin Jumalaa näkemästäni
kauneudesta. Paluumatkalla kompastuin ja ambulanssireissuhan siitä seurasi. Koin silti suurta varjelusta ja olen tuskaisinakin hetkinä luottavainen Jumalalla on kaikki langat käsissään.

Toisen käden terveiset!

Olen siis tilapäisesti (toivottavasti) yksikätinen. Vaikka oikea käsi on
työkunnossa, minua on yllättänyt se, kuinka paljon hankalampaa on
elämä ilman vasenta kättä. Paikoilleen vedetty olkapää tuntuu jo
ihan hyvältä, mutta vasen ranne ja sormet eivät tottele. Tutkimukset
ovat vasta edessä, mutta ilmeisesti jotkut hermot vaurioituivat ja
paraneminen on hidasta. Ainakin lokakuu kuluu sairasloman
merkeissä. Kiitos, kun rukoilette käteni paranemisen puolesta,
mutta rukoilkaa myös, että voisin taas nukkua normaalisti. Yöt ovat
hyvin katkonaisia ja päässä tuntuu sen takia aika sumuiselta.
Lisäksi oikea käteni on alkanut temppuilla ja sormet puutuvat.
Rukoillaan yhdessä myös sen puolesta, että mahdollisimman moni
pysyisi terveenä kaikkialla maailmassa ja Pyhä Henki saisi toimia
olosuhteista huolimatta.
Tuona "onnettomana"
maanantaipäivänä olimme
pitäneet mukavan etäpalaverin
seuraavan Inkerin Kirkko lehden tiimoilta. Ihana, että
edes joskus saa nähdä
työkavereita - ilman tätä
koronatilannettakin näkisin
heitä vain harvoin. Päivän
mittaan ehdin ladata
nettiin lehtikansioon
muokkausta varten melkein
Suunnittelupalaveri Darja Shjurljatjevan ja
kaiken keräämäni materiaalin.
Kristiina Paanasen kanssa
Hyvä lehti taas tulossa, vaikka
itse sanonkin!

Vuosaaressa, 20. lokakuuta

KIITOSAIHEITA
- varjelus onnettomuudessa
- uusi koti
- kirkolliskokous Pietarissa
- te esirukoilijat ja työni tukijat
- kiitos siitä, että tulevaisuutemme
on Jumalan käsissä

RUKOUSAIHEITA
- Inkerin Kirkko -lehden seuraavan
numeron valmistuminen
- käteni paraneminen ja että voisin
taas nukkua normaalisti
- koronatilanne maailmalla, Suomessa,
Virossa ja Venäjällä
- Inkerin kirkko ja sen paimenet sekä
keskuskanslian remontti ja muutto
- taloudellinen tuki työlleni ja uudet
kuukausilahjoittajat

Tottelematon ranne tarvitsee lastan,
vaikka luita ei mennyt poikki.

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

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Kirkolliskokous Pietarissa

Lokakuun 9:nä kokoontui Pietarin Pyhän Marian kirkossa XXXII
kirkolliskokous. Sen avajaisjumalanpalveluksessa kirkko sai uuden
pappisdiakonin Dmitri Avdejevin. Hän vieraili muutama vuosi sitten
Ryttylässä Idäntyönpäivillä ja sain silloin toimia hänen tulkkinaan.
Iloitsen suuresti tämän sydämellisen palvelijan diakonivihkimyksestä.

Täyttä hepreaa!

Tavanomaisten vuosiraporttien ja –suunnitelmien käsittelyn lisäksi
tuossa kokouksessa vahvistettiin periaatteet uusien seurakuntien
ottamiseksi Inkerin kirkon yhteyteen ja perustettiin kirkkomusiikin
komitea. Johtajakseen se sai Pyhän Marian seurakunnan kanttorin
Marina Väisän. Lisäksi valittiin uusi kirkkohallitus. Rukoillaan yhdessä
uusien vastuunkantajien puolesta.

Taas pakataan
Kiitos esirukouksista! Työpöytäni siirtyy lähipäivinä pois
makuuhuoneesta! Herran hyvässä johdatuksessa kävi yllättäen näin,
että löysimme uuden kodin Helsingin Vuosaaresta, vajaan kilometrin
etäisyydeltä Hannun lapsuuden maisemista. Olimme miettineet
muuttoa jo jonkin aikaa, mutta lopulta kaikki kävikin ihan yks-kaks,
suit-sait. Tytöt saivat kaipaamansa omat huoneet ja minä
työpöydälleni uuden sijainnin. Tähänastisissa muutoissa minä olen
ollut pääpakkaajana, mutta nyt katselen lähinnä sohvalta muiden
askareita ja annan komentoja. Kestää varmaan vielä jonkun aikaa
ennen kuin saamme kaikki tavarat siirrettyä, paikoilleen ja paikat
kuntoon. Näin kärsivällisyyttämme ja luottamustamme treenataan.
Hiljaa hyvää tulee!

Kuopuksen askartlemien aakkosten
avulla aloin nyt opettelemaan
heprean kielen alkeita. Osallistun
tunneille kerran viikossa Skypen
välityksellä. On siinä tekemistä,
että saan uudet aakkoset opeteltua
ja vähitellen toivon mukaan paljon
muutakin. Alku on ollut innostava,
vaikka huonosti nukuttujen öiden
takia on välillä hankalaa keskittyä
yhtään mihinkään.

Joulun Aika -lehti
Uusi Joulun Aika -lehti tuo lukijalle läheiseksi joulun sanoman.
Tämänvuotinen Joulun Aika -lehti on jälleen tuhti lukupaketti.
Lehdessä on toistakymmentä haastattelua tai artikkelia. Suosittelen
lämpimästi!
Yksittäistilaus ystäviesi osoitteisiin Suomessa maksaa vain 5 euroa/
kpl. Nipputilauksen hinta on vain 15 euroa/4 kpl, toimitettuna yhteen
osoitteeseen kotimaassa. Annathan maksutietoja varten
sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi (tekstiviesti). Tarjous
on voimassa 10.12.2020 asti. Tilaukset: tilauspalvelu@uusitie.com ja
uusitiekauppa.fi.
Posti toi ihanan postikortin
nimikkoseurakunnastani
Petäjävedeltä. Tällaiset
muistamiset ovat kullan arvoisia,
erityisesti, kun ajoitus on näin
loistava kuin nyt. On etuoikeus
olla esirukousten kannattama.
Olen kiitollinen!

Älä pelkää, usko ainoastaan.
Mk. 5:36

Siunauksin,
Liliann

Nimikkoseurakunnat
Helsingin Mikael,
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
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
KIITOS LAHJASTASI!
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