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Risteilykausi on taas alkanut. Noin puolitoista tuntia kestävä jokiristeily on sopiva virkistyshetki Pietarin keskustassa.
Joka kerta myös kuulee oppaalta jotakin uutta kaupungin historiasta ja sen asukkaista. Suosittelemme! Nuo Fontankajoen yllä roikkuvat ihanat lintukoristeet taasen laitettiin vapun ja voitonpäivän juhlia varten.

Rukousaiheita

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen...

Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

...laulamme 2.6. tyttöjen koululla ennen kuin siirrymme kesäksi Suomeen. Kuten viime kirjeessä jo
mainitsimme, niin kesämme kuluu Suomessa ns. välikausiloman merkeissä. Kierrämme
nimikkoseurakuntiamme ja lähettäviä Kansanlähetyspiirejä ja tapaamme nykyisiä ja mahdollisia uusia
tukijoitamme. Nähdäänhän!?!

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösrpojekti
Kesävalmisteut ja tulevat vierailut
Taloudellinen tuki työllemme

Pikavisiitti Turkuun
Juuri vapun alla Hannu kävi Turussa
Pietarin Annan seurakunnan kolmen
vapaaehtoisen ja kahden työntekijän
kanssa. Matkan isäntänä oli Missionmen ry
ja he tutustuivat paitsi itse järjestöön, niin
myös heidän toimintaansa. Erityisesti heitä
kiinnosti kymmenen jakelupisteen kautta
toimiva Operaatio ruokakassi. Tällainen
toiminta olisikin luonnollinen jatke jo
alkaneelle ruokatarjoilulle. Annalaiset
nimittäin tarjoavat nykyään
Pelastusarmeijan tiloissa kodittomille
lämpimän aterian viidesti viikossa.
Matkalaiset Turussa tulkkinsa kanssa.
Taustalla Turun Mikaelin kirkko.

Kiitosaiheita
Kiitos ihanasta keväästä!!!

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Keltossa

Johtamiskoulutukseen osallistujia Kelton kirkossa.
Kuva: Vladislav Abdullin

Heti vapun jälkeen olimme muutaman päivän
Keltossa ja osallistuimme amerikkalaisen Missouri
Synodin kehittämään johtamiskoulutukseen.
Kysymyksessä oli neljästä lähiopetusjaksosta
koostuvan kurssin toinen jakso ja aiheena tällä
kertaa muutoksen johtaminen. Ja koolla meitä tällä
kertaa olikin iso joukko. Vuosi sitten olleen
ensimmäisen jaksomme jälkeen oli aloittanut vielä
toinenkin ryhmä eli nyt oli "kakkoskurssilla" kaksi
ryhmää ja lisäksi aloitti vielä uusi ryhmä
"ykköskurssilla". Tavallisista Inkerin kirkon
koulutuksista tämä kurssi eroaa siten, että mukaan
on kutsuttu paitsi puolisot niin myös lapset.
Vuoden päästä kokoonnutaan taas vappuviikolla
Keltossa. Jaksojen välissä pidämme yhteyttä
pienryhmämme kanssa.

Annan kirkossa
Suhteemme Annan seurakunnan kanssa on
ottanut pienen askeleen eteenpäin. Nimittäin
Hannu piti ensimmäisen englanninkielisen
jumalanpalveluksensa äitienpäivänä. Annan
seurakunnassa pidetään siis venäjän lisäksi myös
englanninkielisiä jumalanpalveluksia.
Jumalanpalveluskielenä englanti ei ole Hannulle
vieras, sillä hänen ensimmäinen
jokasunnuntainen jumalanpalvelusyhteisönsä oli
aikanaan Helsingin kansainvälinen seurakunta.
Annaan Hannu kutsuttiin sijaistamaan Leif
Campiä, joka kävi seurakuntakierroksella
synnyinmaassaan Yhdysvalloissa. Aika näyttää,
onko jatkossakin tällaista tarvetta muutenkin
kuin satunnaisesti.

Paidan saarna

Kuvassa ovat piispa Aarre Kuukauppi ja
Syktyvkarin seurakunnan kirkkoherra
Sergei Jelfimov. Joku Pietarissa asuva
komilainen on tehnyt tämän ihanan
paidan ja lahjoittanut sen "omalle"
papilleen. Inkerin kirkkoakin voisi kuvata
paidassa olevilla kirjotuilla kuvioilla.
Vaikka kirkko toimii näin isolla alueella ja
seurakunnat ovat kaikki vähän
omanlaisiaan, ne muodostavat
yhtenäisen kuvion, kirkon, jossa
julistetaan evankeliumia ja kohdataan
ihmisiä. Kirkon pääkieli on nykyään
venäjä, mutta käytössä on
toistakymmentä muutakin kieltä.
Tiedotustyössä, jota me molemmat
nykyään teemme, saamme olla
tukemassa myös seurakuntia eri puolella
Venäjää. Netin kautta saamme rohkaista
joitakin kirkon paimenia välittämällä
heille tarpeellista tietoa tai tukemalla
viestein heitä henkilökohtaisesti.
Ersä-projektin kautta saamme olla
edistämässä ersänkielisen Vanhan
testamentin kääntämistä. Kauttamme
jokainen esirukoilija ja tukija on mukana
tässä kaikessa. Kiitos tästä tiimityöstä!

Säännöllisiin jumalanpalveluksiin kokoonnutaan
Annan kirkon pieneen yläsaliin.

Tule mukaan

Sovittuja tapaamisia:
5.6. vierailu Parkanon seurakunnan rippileirillä; 6.6. Petäjävesi; 10.6. Hämeenlinna (klo 14 Keitaalla
lauluseurat); 12.6. vierailu Parkanon seurakunnan rippileirillä; 21.6. Juupajoki
6.-8.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä - TERVETULOA!!!

Siunauksin

Keskiset

HUOM! Kesäkuun alussa ilmestyy Inkerin Kirkko -lehden seuraava
numero. Jos et ole vielä lehden tilaaja, niin suosittelemme
lämpimästi. Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset lehti.
osoitteet@inkerinkirkko.fi tai puh. 045-3540440.
Mukavia lukuhetkiä!

Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :
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

Yhteystiedomme: Keskinen, c/o Inkerin Kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA

HUOM! Ei paketteja! hannu.keskinen@sekl.fi +79219834012 liliann.keskinen@sekl.fi +79219834013

