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Posti toi ihania ystävänpäivänkortteja erityiskiitokset niiden lähettäjille! Ja koska Virossa
ajoittain kuulee mainittavan, että helmikuu on
ystäväkuu, niin sitten varmasti passaa myöskin
lähettää teille, lähettäjäni, lämpimiä terveisiä.

Helmikuinen tervehdys, ystävät!
Ihana talvi jatkuu yhä edelleen,
vaikka samalla päivien
piteneminen muistuttaa
Vuosaaressa, 22. helmikuuta
lähenevästä keväästä. Monista
aurinkoisista päivistä johtuen
KIITOSAIHEITA
tuntuu, että voimatkin tässä
- käden kuntoutuminen
ihan lisääntyvät. Sisälläni taitaa - Inkerin Kirkko -lehden seuraava
olla varaava aurinkopatteri.
numero
- alkanut nettirippikoulu

Keskuskansiian väki uusissa tiloissa.
Kuva: Nina Savolainen

Elämä Inkerin kirkossa jatkuu,
vaikka raja pysyykin kiinni.
Onneksi tapaan työtovereita
keskiviikkoisin keskuskanslian
nettipalaverissa joka viikko. Työ
siis jatkuu, vaikka
työskentelymuodot muuttuvat.

Inkerin kirkossa aloitettiin tammikuun lopussa yleiskirkollinen
rippikoulu, joka toteutetaan internetin välityksellä. Osallistujia kurssin
alkaessa oli saamieni tietojen mukaan 55 Kaliningradista Kamtshatkan
niemimaalle asti. Vielä on ratkaisematta konfirmointikysymys, sillä osa
kurssilaisista ei asu minkään seurakunnan alueella. Rukoillaan yhdessä
kurssille osallistujien puolesta.
Tammikuun kirjeessä pyysin esirukousta käteni puolesta.
1.2. olin kirurgin vastaanotolla ja kuulin, että hermot
ovat kuntoutuneet hyvin. Prosessi kuitenkin jatkuu vielä
kuukausia, mutta kaiken pitäisi palautua ennalleen.
Kyseisen kirurgin potilaiden joukossa olen yksi
vaikeimmista tapauksista. Kiitos Herralle, ettei tarvittu
yhtään leikkausta! Jumppaaminen jatkuu ja avuksi sain
peukalotuen sekä oikean käden rannetta varten yötuen.
Nyt sormet eivät enää puudu öisin ja pystyn nukkumaan
paremmin. Ja olen taas täysipäiväisesti töissä.
Halleluuja!

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

Siunattua paastonaikaa teille jokaiselle!

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

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Lisää kiitosaiheita

Rukous kannattaa

Kun marraskuussa podin koronaa, niin maku- ja hajuaisti temppuilivat
muutaman päivän. Sen jälkeen ne alkoivat taas toimia normaalisti ja
tulin muutenkin kuntoon. Joulun alla kuitenkin aloin hetkittäin
tuntemaan tupakansavun hajua. Kukaan taloudessamme ei polta eikä
naapuristakaan puske hajuja. Hajuaisti oli siis alkanut
uudestaan temppuilla. Asia ei varsinaisesti häirinnyt elämää, mutta
tuntui kuitenkin ärsyttävältä. Tätä kirjoittaessani on onneksi kuitenkin
menossa jo neljäs "savuton" päivä. Olisipa näin jatkossakin? Kiitollinen
olen kaikesta huolimatta.
Inkerin Kirkko -lehden jokaisen numeron
materiaalien kasaan saaminen on aina ollut
jotenkin erityisen siunattu prosessi. Aloitan
joka kerta aika lailla tyhjältä pöydältä, mutta
jännästi vaan Jumala johdattaa ajatuksia ja
tapahtumia. Prosessin edetessä huomaan, että
lehden jutut liittyvät luontevasti toisiinsa ja
lopuksi on taas kasassa hyvä kokonaisuus. Kun
vielä ahertaminen yleensä palkitaan lukijoilta
tulleella hyvällä palautteella, niin mitä muuta
enää voinkaan toivoa. Tilaajilla, lukijoilla,
rukoilijoilla, uhraajilla ja palautteen antajilla
kaikilla on oma tärkeä osa tässä prosessissa.

Tässä ihailtavaksi vielä edellisen
lehden kansi.

Omalta osaltani on lehden seuraava numero jo
aika lailla "pulkassa". Maaliskuussa taas sen
pitäisi kolahtaa tilaajien postilaatikoihin. Mikäli
et vielä ole tilaaja, niin voit tilata lehden
kauttani tai lähettäällä tilauksen osoitteeseen:
lehti.osoitteet@inkerinkirkko.fi

Porkkanasalaatti
Viimeksi jaoin kaalipiirakan ohjeen ja aika moni kertoi sellaisen
pyöräyttäneensä. Vaikka olenkin ehkä jossain kirjeessä jo vuosien
varrella tainnut laittaa venäläisen porkkanasalaatin ohjeen niin, koska
se on niin hyvää, laitan sen vielä uudestaan. Ehkäpä joukossamme on
joku uusi, joka ei ole siitä vielä kuullut?
Tarvitset: pestyjä, kuorittuja porkkanoita sekä maun mukaan
valkosipulia ja majoneesia (osan voi korvata myös kermaviilillä).
Raastettujen porkkanoiden joukkoon puristetaan valkosipulia ja lisätään
majoneesi, sekoitetaan ja annetaan maustua hetken. Valkosipulia voi
olla reippaasti, meidän perheessä ainakin tykätään. Tämä sopii
lisukkeeksi, mutta maistuu myös ruisleivän päällä. Erityisen hyvin se
sopii kuitenkin keitettyjen pelmeenien kaveriksi. Pelmeneitä
löytyy nykyään Suomestakin marketien pakastealtaista. Ehkä johonkin
seuraavan kirjeeseen laitan ohjeen innostamaan niidenkin tekemiseen
itse.

Ajalla 2.2.-2.3. on piispa Ivan Laptev
pyytänyt aivan erityisesti muistamaan
Kelton Teologista Instituuttia
rukouksin. Vaikka kirjeen saatuanne
tuo aika olisikin jo takanapäin, niin
varmasti myös jälkikäteen voi ja
kannattaa muistaa Teologista
Instituuttia. Johdatusta pyydetään
opetuslisenssiasioihin ja uuden
rakennuksen valmistumiseen.
Muistetaan myös opiskelijoita,
opettajia ja henkilökuntaa.
Sain hiljattain pikaisen rukouspyynnön
Virosta. Tutun 2,8-vuotias pikkupoika
oli menossa korona-testiin ja äitinsä
pyysi muistamaan asiaa. Erityiseksi
tämän rukouspyynnön kuitenkin teki
se, että minulle tuli halu ja tarve
rukoilla asiaa jo vähän ennen sovittua
ajankohtaa. Jälkikäteen sitten kuulin,
että näytteenotto oli sujunut hyvin.
Kiitos Herralle! Niin ja se toimenpide,
se oli tehty jo vähän ennen ilmoitettua
aikaa. Ihanaa, Kaikkivaltiaalla
Jumalalla on totisesti kaikki langat
käsissään. Testin tuloskin osoittautui
negatiiviseksi!

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

Helmikuun viimeisen viikon koetan pitää vuosilomaa
ja maaliskuun alussa aloitan taas käännöstarkistuksen
ja käyn uudestaan 1. Kuningasten kirjan kimppuun.
Siunauksin,
Liliann
liliann.keskinen@sekl.fi, puh. 0400 771817

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

