Liliann Keskinen:
KIRJE YSTÄVÄLLE
8 (128) 2021

Terveiset Haapsalusta!

30 sinimustavalkoista lippua oli upea näky

Palasin eilen Virosta. Käynti oli pikainen, mutta silti antoisa ja
virkistävä, vaikka työmatka olikin. Haapsalussa järjestettiin 30 vuotta
sitten ensimmäinen Missio-tapahtuma. Samaan aikaan toisaalla,
Tallinnassa, Viro "kesken kaiken" julistautui 20. elokuuta itsenäiseksi.
Tämänkertaisen missio-viikon aiheena oli Ilo vapaudesta.
Alunperin oli tarkoitus olla Haapsalussa pe-la, mutta olinkin siellä vain
perjantaina. Tuona iltana järjestettiin Johanneksen kirkossa "Ilta
lähetystyöntekijän kanssa" tilaisuus, jossa kerroin työstäni.
Kuuntelijoiden kysymykset muistuttivat konkreettisesti siitä, etten tee
työtäni yksin vaan taustoajoukot ovat myös innolla mukana.
Ihailin synnyinmaatani sen sinimustavalkoisena juhlapäivänä. Koronan
takia en ole käynyt Virossa yli puoleentoista vuoteen. Oma maa
todellakin on mansikka ;), vaikka Suomi nyt kotimaani onkin.

Vuosaaressa, 22. elokuuta

KIITOSAIHEITA
- antoisa matka Viroon
- kuopuksen konfirmaatio
- Hannun opiskelu- ja harjoittelupaikka
- ihana kesäloma

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

Virolla on siis kaksi itsenäisyyspäivää. Elokuussa juhlittava on

Kirsti Malmin kanssa matkalla
Haapsaluun

itselleni ja monelle muulle erityinen
varmaankin siksi, että muistamme
henkilökohtaisesti nuo päivät 30 vuotta
sitten. Sinä päivänä, kun
panssarivaunut ajoivat kohti Tallinnaa,
olimme matkalla Tarttoon
metsästämään opiskelija-asuntoa.
Sotakaluston näkeminen herätti pelon,
että ehkä en voikaan aloittaa opiskelua,
jos sota alkaa. Jumala johdatti onneksi
toisin!

Siunattavana Haapsalun Pyhän
Johanneksen kirkossa
Kuva: Kirsti Malmi
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Luottamuksen hedelmät

Sekalainen saarna

Sain Haapsalusta mukaan Viron kirkon
lähetyskeskuksen julkaiseman tuoreen
kirjan Luottamuksen hedelmät, joka
kertoo monien kirjoittajien kautta siitä,
miten Jumala on toiminut Virossa. Kirja
rohkaisee ja todistaa Jumalan
johdatuksesta. Emme tiedä, mitä
huominen tuo tullessaan, mutta menneet
tapahtumat vahvistavat, että Herralla on
selvät suunnitelmat, joita Hän toteuttaa
eri ihmisten kautta.

Elokuun alun täydennyskoulutukseen ja
Ryttylän lähettipäiville osallistuin kotoa
käsin internetin välityksellä. Moni asia ja
kysymys puhutteli syvästi ja sai
pohtimaan omaa elämää ja työtä. Jaan
muutaman ”jyvän” teillekin niitä sen
enempää avaamatta, josko ne
puhuttelisivat teitäkin.

Yhtenä osoituksena johdatuksesta on
myös Hannun tilanne. Vaikka työpaikkaa
ei ole löytynyt, niin hän pääsi
suntiokoulutukseen ja
työssäoppimispaikkakin on jo löytynyt.

Pienet sanat kantaa.

Jumala on jo ottanut huomioon
typeryytesi. Hänellä on kaikki
hallinnassa ja Hän vie suunnitelmansa
päätökseen.
Teetkö sitä, mitä sun kuuluukin tehdä?

Saven muokkauksessa siruillakin on
tärkeä rooli – sirut sekoitetaan
pehmeään saveen, jotta siitä tulisi
vahvempi.

Olen monesti ajatellut niitä aikoja, kun Suomessa heitettiin mereen
säkkejä, jossa oli vironkielistä hengellistä kirjallisuutta. Silloin myös
rukoiltiin rautaesiripun takana olleiden puolesta. Minunkin
puolestani siis rukoiltiin jo tuolloin! Vaikka näytti siltä, että
(uskonnon)vapaus ei ole mahdollinen, niin Jumala teki hiljaa työtään.
Johanneksen evankeliumissa (luku 17) Jeesus rukoili opetuslasten ja
niiden puolesta, jotka tulevat uskoon heidän kauttaan. Ketju on
jatkunut tähän päivän saakka ja mekin olemme saaneet uskon lahjan.
Mekin olemme luottamuksen hedelmiä!

Paluu arkeen

Elokuun alussa oli taas työn vuoro. Monenlaista "sälää" onkin
ensimmäisiin viikkoihin sisältynyt. Nyt keräilen ja valmistelen
materiaalia seuraavaa lehteä varten täydellä tohinalla. Prosessi on
toivottavasti taas yhtä antoisa kuin aina ennenkin ja saan olla
todistamassa Jumalan töistä. Toivon ja uskon, että Jumalan avulla
valmisteluprosessi tuottaa jälleen hyvän hedelmän innostavan lehden
muodossa.
Innolla odotan myös Ryttylän käyntiä 23.-24.elokuuta. Tapaan
siellä Venäjän työalueen lähettikollegat. Yhteyttä olemme tietysti
pitäneet pitkin matkaa, mutta kasvotusten emme ole aikoihin
tavanneet. Aika pieneksi on joukkomme kutistunut ja tällä hetkellä
kaikki Venäjän lähetit ovat Suomessa. Työalueemme saa nyt kuitenkin
tuoretta verta. Saara Mrcela lähtee jo kuun lopussa Pietariin
kielikouluun. Rukoillaan yhdessä Saaran puolesta.
1 Kuningasten tekstin tarkistus on hetkeksi taas odotustilassa
lehdenteon takia. Sain viime viikolla kääntäjältämme Tamaralta
uusimman version 1-8 luvusta. Hän oli ne katsonut läpi uusin silmin
ja totesi, että "luen nyt tekstejä uudelleen ja joudun korjaamaan
työtäni. Käännökset on tehty jo jonkun aikaa sitten, kokemusta ja
tietoa on tullut lisää". Juuri siksi Raamatunkäännöstyö on pitkä
prosessi. Tekstejä muotoillaan ja hiotaan, jotta tärkeä sanoma
välittyisi mahdollisimman hyvin ja puhuttelisi lukijoita.

Kuopus sisaruspiirissä Sotkamon kirkon
rappusilla. Toivottavasti saatu opetus kantaa
ja usko saa kasvaa näidenkin nuorten
sydämessä.

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

Siunauksin,
Liliann
liliann.keskinen@sekl.fi, puh. 0400 771817

