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Tyttömme Suurella Tallikadulla, matkalla kouluun.

Hyvää alkanutta vuotta!
Kuten tyttömme tuossa yläkuvassa ovat "tunnelin" alussa, niin samoin me kaikki olemme tätä
alkanutta vuotta ja muutenkin tulevaisuutta ajatellen. Näemme vain alkupään, mutta Jumalaan
luottaen katsomme eteenpäin. Hän meitä johdattakoon ja varjelkoon. Ikuisuutta kohti kuljetaan
joka tapauksessa, kävi matkalla, miten kävi.

Joulun vietimme tälläkin kertaa
täällä Pietarissa. Hannu vain
kävi hakemassa äitinsä tänne
luoksemme ja mukavaa oli.
Inkerin kirkon yhteinen
joulujuhla järjestettiin 30.12.
Marian kirkossa ja sen
yhteydessä kirkon kryptassa
järjestettiin jälleen pienet
joulumarkkinat. Erotuksena
aikaisempaan esikoisemme myi
nyt itse valmistamiaan syötäviä
diakoniatyön hyväksi.

Rukousaiheita
Inkerin kirkko ja sen
paimenet
Työalueemme lähettien
työlupa-asiat
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitosaiheita
Kiitos joululomasta ja muistamisista
Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja
tuesta työllemme

Helkky-äiti ja Hannu Shastje-kahvilassa

2.-4.1. kävimme pienellä lomareissulla Novgorodissa. Kyllä teki hyvää! Muutaman tunnin ajomatka
sujui hyvin. Pulikoimme hotellin uimahallissa niin paljon kuin mahdollista, mutta ehdimme
tutustua vähän myös itse kaupunkiin. Kremlin (=linnoitus) alueella sijaitsevassa museossa on
maailman laajin keski-aikaisten ikonien näyttely. Suosittelemme!

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Kuulumisia
Annan kirkolta
Olemme viime kirjeissä
kirjoittaneet syksyllä alkaneesta
Kristinuskon perusteet -kurssista,
johon ilmoittautui mukaan noin 90
kiinnostunutta. Kurssin mittaan
kävijämäärä väheni noin puoleen.
Kuva: Natalja Oreshina

Vielä pari viikkoa ennen kurssin loppua kurssia vetänyt Jevgeni Raskatov (Annan vt kirkkoherra ja
Inkerin kirkon lähetysjohtaja) ei tiennyt, montako konfirmoitavaa on, mutta jouluaattona
konfirmoitiin 13 henkilöä. Kiitämme tuoreista konfirmoiduista, mutta samalla saamme pyytää
rukoilemaan uuden, tammikuussa alkaneen kurssin puolesta!

Pomot käymässä

Teijo Peltola, Aarre Kuukauppi, ivan Laptev, Jevgeni Raskatov ja Jukka Repo

Idäntyön päivät

SEKLin apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola ja
aluekoordinaattorimme Jukka
Repo vierailivat Pietarissa
14.-17.1. Saimme keskustella
omista työkuvioista, tutustuttaa
heidät Inkerin kirkon johtajiin
ja näyttää hieman Pietariakin.
Kävimme myös Annan kirkolla
tapaamassa lähetysjohtajaa ja
Keltossa Teologisen Instituutin
rehtoria. Viereinen kuva on
neuvotteluista piispan
työhuoneesta.

16.-18.3.

Tämänvuotiset
pidetään Ryttylässä
Siellä voit
tavata yläkuvassa olevia henkilöitä ja muitakin Inkerin kirkon vasuunkantajia. Mukana on myös
monia idäntyössä mukana olevia järjestöjä. Suosittelemme!

Joulun alla Jaanin kirkossa
saimme ottaa vastaan alueen
eläkeläisiä. Kaupungin
sosiaalityöntekijä jo
toistamiseen pyysi
esittelemään kirkkoa.
Nyt haluttiin erityisesti kuulla
pyhäkoulusta ja luterilaisesta
joulusta. Hieno tilaisuus kertoa
evankeliumi ja sen
tietenkin teimme! Laulatimme
myös Jouluyö, juhlayö - laulun.
Kohtaamisessa taisivat
innostua niin kuulijat
kuin puhujatkin. Jaoimme
myös mainoksia Marian kirkon
tilaisuuksiin ja muutamaa
päivää myöhemmin Mariassa
konserttia kuunnellessaan Lilli
tunnisti heistä pari naista!
Vaikka julistustyömme onkin
tapahduttava kirkon seinien
sisällä, niin Jumala kyllä
järjestää kuulijat.

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :

Tässä vielä koottuna
joulukorttimme. Kiitos
muistamisesta!
Josko alkaneen vuoden aikana
ehtisimme tavatakin, joko
Suomessa tai Venäjällä.

Helsingin Kansanlähetys
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI19 1581 3000 0342 30
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Siunattua loppuvuotta
toivottaen,
siunauksin,
Keskiset

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