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Keskikesäinen tervehdys!
Aloitin juhannuksen alla kesäloman. Kun helteet alkoivat, lepäilimme
aluksi kaikessa rauhassa kotona. Heinäkuun ensimmäiseksi
viikonlopuksi suuntasimme maalle, mutta käynti venyi sitten yllättäen
kahdeksi viikoksi. Reissusta tuli karanteenin mittainen. Emme
onneksi kuitenkaan sairastuneet. Kotiimme jääneen vieraan
koronasta toipuminenkin sujui hyvin. Hän kasteli siinä sivussa myös
kesäkukkiamme.
Karanteenissa ollessani ihailin myöhäispionien kukkimista,
pääskysten ja lokkien lentoa, leppäkerttujen ja muurahaisten
liikkeitä, pilvien liikkumista, ruohon kasvamista, kesäkurpitsojen ja
omenien paisumista. Oman pihan ahomansikoista, itsetehdystä
raparperimehusta ja nopeista juustosarvista (kun kaupan leipä
loppui) nautin sisäisesti. Oli meillä toki muutakin syötävää, mutta
halusimme testata, riittääkö kaappimuona ilman että tilaamme
kyläkaupasta lisää. Ja riittihän se. Ensimmäiset kesäkurpitsatkin
ehdittiin jo nauttia.
Ylen Areenan välityksellä pääsin kaukomaille ja aika monta murhaa
ehdin selvittää. Maltillista ruoanlaittoa, pyykien pesua ja pienen
plantaasimme kastelua iltaisin. Muuten olin erittäin aktiivisesti
passiivinen ja vietin kunnon löhölomaa. Ehkä vielä jossain välissä
ehdin saada sen toisenkin villasukan valmiiksi. Nyt olen ollut pienen
jakson töissä ja mm. lukenut ja lähettänyt sähköposteja, seurannut
Inkerin kirkon uutisia, suunnitellut vähän syksyä ja myös tulevaa
lehteä. Huomenna jatkan taas lomailua. Elämä on ihanaa, vaikka se
välillä yllättääkin. Jumala on hyvä!

Kesäyö Vuosaaressa

Vuosaaressa, 20. heinäkuuta

KIITOSAIHEITA
- esikoisen ensimmäinen leiri isosena
- Tserkov Ingrii -lehden uusi numero
- kasvun ihmeet
- ihana kesäloma

RUKOUSAIHEITA
- kuopuksen rippileiri heinä-elokuun
vaihteessa
- Inkerin kirkko ja sen paimenet
- ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
- Hannun työtilanne
- koronatilanne maailmalla

Ehdin sentään napata tämän kuvan ennen
kuin tien poskessa kasvaneet
pävänkakkarat kärähtivät helteissä

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

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Kasvua täällä ja siellä

Kalenteripoimintoja

Kuten jo mainitsin, niin meillä on
kasvamassa kesäkurpitsoja, ensimmäistä
kertaa. Pistin toukokuussa suoraan maahan
neljä siementä ja niistä kolme lähti
kasvamaan. Sadon saaminen vaati minulta
vain kylvämistä ja kastelua. Luoja on antanut
kasvun. Sama pätee myös hengelliseen
elämään ja lähetystyöhönkin. Meidän tulee
tehdä oma osuutemme. Jumala hoitaa loput.
Kesäkuun lopussa sain puhelinsoiton
Pietarista. Soittaja oli Tatjana, yksi
raamattupiiriläisistämme. Hänet
konfirmoitiin joulukuussa. Emme ole
tavanneet pariin vuoteen, mutta yhteys on
jatkunut. Hän on entinen rehtori ja todella
taitava käsistään. Sekä koulun johtaminen
että käsityö vaativat tiettyä jämptiyttä ja
sinnikkyyttä luovuudesta puhmattakaan.
Ehkä juuri näiden ominaisuuksien takia
hänet on nyt valittu Jaanin
seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi.
Rukoilkaamme yhdessä hänen puolestaan,
jotta Jumala varustaisi ja johdattaisi hänet
tässä tärkeässä tehtävässä.
Piispa Ivan Laptev kertoi KL-päivillä Inkerin
kirkon kuulumisia - pienemmistä ja
isommista ilonaiheista, kirkon kasvusta,
haasteista kouluttaa uusia palvelijoita ja
löytää uusia vastuunkantajia.
Koronarajoitusten takia nettiin siirtyneet
seurakunnat ovat antaneet kirkolle
näkyvyyttä. Muutenkin ollaan monella
paikkakunnalla päästy tekemään yhteistyötä
viranomaisten kanssa. Koronasta huolimatta
Jumala on siunannut Inkerin kirkkoa.
Toivottavasti olet kokenut omassa elämässäsi
samaa, vaikeuksista huolimatta.

7.8. kuopuksen konfirmaatio
Vuokatissa
11.-15.8. koulutusta ja
lähettipäivät Ryttylässä
20.-21.8. Haapsalu, MISSIO
Läänemaa
23.-24.8. Venäjän työalueen
vuosikokous Ryttylässä
29.8. Hyvien uutisten ilta,
Tampereen lähetyskoti

Kun palasimme karanteenin
jälkeen kotiin, pihalla odotti
yllätys. Rikkaruohona pitämäni
kasvi oli puhjennut kukkaan ja
tunnistin sen. Se on kärhä, viroksi
elämänlanka! Täysin osattomana
saan nyt iloita sen kauneudesta.
Se saarnaa minulle ARMOSTA,
jonka ansaitsemiseksi en voi tehdä
mitään. Armon saamme lahjaksi,
täysin ilmaiseksi. Joku toinen Kristus - on tehnyt kaiken
puolestamme.

Piispat kertoivat KL-päivillä
videotervehdyksessään
kuulumisia Inkerin kirkosta

Siunauksin,
Liliann

Tuntuu todella hyvältä, kun elokuussa
on kalenterissa sellaisia merkintöjä,
jotka edellyttävät lähtemistä kodin
ulkopuolella ja ennenkaikkea, että kyse
on kohtaamisista kasvotusten.
Korona on tietenkin opettanut
suhtautumaan kaikkiin suunnitelmiin
varauksellisesti. Entistä herkemmin sitä
ajattelee kaikesta, että jos Herra suo.

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

Missioforum innostaa, tiedottaa, verkostoi ja kutsuu mukaan Jumalan
lähetykseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset https://kansanlahetys.fi/
tapahtumat/missioforum/
Osallistua voi joko paikan päällä Ryttylässä tai verkossa. Linkki lähetetään
ilmoittautumisen jälkeen lähempänä tapahtumien ajankohtaa.
liliann.keskinen@sekl.fi, puh. 0400 771817

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

