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Opiskelijoiden hartaushetki Kelton Teologisessa Instituutissa. Alttaripöydän takana rehtori Ivan Laptev.

Kristus on ylösnoussut!
Tänä vuonna saimme lausua tuon tervehdyksen kaikissa kolmessa kotimaassamme. Lankalauantaiiltana lähdimme Viron Narvaan ja pääsiäisjumalanpalveluksessa kävimme Narvan Aleksanterin
kirkossa, Lillin mummon kastekirkossa. Narvasta ajelimme rannikkoa pitkin kohti Tallinnaa ja ennen
tiistain aamuvarhaista laivallelähtöä ehdimme kyläillä kolmessa ystäväperheessä. 4.4. olimme vieraana
Pitäjäenmäen seurakunnan lähetyspiirissä. Matkalta palasimme iloisina ja kiitollisina kaikista
kohtaamisista.

Rukousaiheita
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösrpojekti
Taloudellinen tuki työllemme

Suomessa ehdimme tavata myös Mirjam Makkosen, joka jo parikymmentä vuotta on ollut mukana
ersänkielisen Raamatun käännöstyössä. Mirjamiin Lilli tutustui jo Saranskissa ja nyt hän on sitten
Lillin käännöstyön mentori - ensimmäinen palaverikin on jo pidetty. Inkerin kirkon tiedotustyön
ohessa Lilli alkaa mahdollisuuksien mukaan perehtyä ersän kieleen sekä tutustua jo käännettyihin
teksteihin ja jos se ei onnistu vielä ennen kesälomiamme, niin sitten viimeistään niiden jälkeen.

Ensi kesän olemme välikausilomalla. Sen myötä
voimme kahden ja puolen kuukauden ajan kiertää
seurakuntia ja tavata teitä lähettäjämme.
Seurakuntiin olemmekin asiasta jo laittaneet viestiä
ja kalenterissa on jo muutamia merkintöjä.
Toivottavasti ehdimme tavata sinuakin?! Yksi
tällainen hyvä kohtaamispaikka voisi esim. olla
Ryttylä. Kansanlähetyspäivät vietetään 6.-8.7.
Laitapas se kalenteriisi ja tapaamisiin Ryttylässä!
Liliann ja Mirjam

Kiitosaiheita
Kiitos työluvista!!!

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Keltossa
9.-10.4. kokoonnuimme Kansanlähetyksen
Venäjän lähettien voimin vuosikokoukseen.
Varsinaiset vuosikokousasiat olimme jo
hoitaneet maaliskuussa Skype-kokouksina ja
nyt oli kuulumisten vaihdon aika. Saimme
kuulla pari esitelmääkin - rehtori Ivan Laptev
kertoi kirkon strategiasta ja Dina Korepaneva
erilaisista uskomuksista ja perinteistä Venäjällä.
J Keltossa Lilli luopui myös esimiestehtävistä,
jotta työaikaa paremmin riittäisi myös ersäprojektille, Uudeksi esimieheksi valitsimme
Markus Aitamäen.
SEKL:n Venäjän lähetit Kelton Teologisen Instituutin
rappusilla. Kuva: Tatjana Shadrunova

Oikealla oleva kuva kertoo, kuinka kaukana
kirkon rovastikunnat ovat toisistaan - on siinä
haastetta kirkolle ja siksi me lähetitkin voimme
tavata toisiamme vain harvoin. Ilo oli kuitenkin
taas tavata! Suurin ilonaihe on kuitenkin se, että
nyt on jokaisella lähetillämme joko työlupa tai
hengellisen työn viisumi. Ilman sellaista ei
Venäjällä saa hengellistä työtä tehdä. Siksi tämä
on ollut kirjeissämmekin rukousaiheena jo kauan
ja nyt saamme yhdessä asiasta kiittää.

Etäisyydet Inkerin kirkon keskuksesta ovat pitkät eri
rovastikuntiin ja niiden seurakuntiin.

Berezkan saarna

Tämä maailmankuulu Berezkaryhmä esiintyi hiljattain
Pietarissa. Berezka-nimisessä
tanssissa nuo punamekkoiset
naiset muodostavat kauniita
kuvioita. Jalkojen työ on nopea
ja täysin huomaamatonta tanssijat liikkuvat kuin heillä
olisivat pyörät alla.
Meille tämä muistuttaa lähettien
ja lähettäjien yhteistyöstä. Te
lähettäjät liikutatte
rukouksillanne ja tuellanne
meitä lähettejä. Me olemme
näkyvillä. Tärkeimmän työn
tekijät jäävät monesti varjoon.
Kiitos että olette!

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :

Tässä vielä muutama kuva
Pietarista. Jospa ne innostaisivat
teitä tulemaan paikan päälle.
Tervetuloa! ;)

Siunauksin

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

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