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13.8. ylitimme Suomen itärajan ja palasimme Pietariin.

Rukousaiheita

Tervehdys Pietarista!

Paluu työ- ja kouluarkeen
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Harvinaisen pitkä Suomi-kesä on nyt takana ja olemme palanneet
Pietariin. Edellisen ja samalla ensimmäisen lähettiuramme kokonaisen
Suomi-kesän saimme viettää 10 vuotta sitten, kun emme voineetkaan
tuolloin palata Omskiin kausilomaltamme. Ja kuten kaikki muistavat,
niin kesään mahtui paljon helleaikaa ja sitä vietimme ilmastoidussa
autossamme ympäri Suomea ajellen ja teitä lähettäjiä tavaten.

Tätä kirjoitettaessa on ensimmäinen työ- ja kouluviikko
Pietarissa jo takana ja ihan hyvin on mennyt. Aurinkokin
on vielä jatkanut paistamistaan, mutta yöt ovat olleet jo
viileämpiä ja siten unet levollisempia. Ikkunat pitää silti
edelleen pitää öisin auki.

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitosaiheita
Minigolf Lillin veljen kanssa
kuuluu kesäämme, tänä
vuonna jo kolmatta kertaa.

Olemme todella kiitollisia kaikista kesän tapaamisista.
Erilaisia tilaisuuksia oli yhteensä noin 30. Myös nuo
elokuun sunnuntait Pitäjänmäessä ja Vaajakoskella olivat
siunattuja. Vaajakosken kirkossa meidät vielä
oikein siunattiin matkaan ja mukavaltahan se tuntui.
Kiitos, ystävät!
Vaajakosken kirkossa laulettiin Riihikirkko-hymniä - maksettu on, velkani mun. Saimme
ja saamme iloita anteeksiannosta ja teidän avullanne saamme kertoa tätä tärkeää
sanomaa myös täällä Suomen rajan itäpuolella.

Kiitos kesästä ja onnistuneista
matkoista
Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos kesän kohtaamisista
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Ulkomailla

Lontoossa monen muun lisäksi myös Big
Ben oli remontissa. Katseltavaa silti riitti ja hellettä!

Kaukolan (Sevastjanovon) kirkko

Käkisalmen kirkko

Tytöt meillä tavan takaa harmittelevat sitä, että emme
koskaan käy ulkomailla. Kyse heillä taitaa olla
maailmankansalaisen "syndroomasta" - äiti on Virosta, isä
Suomesta ja varsinainen koti on Venäjällä. No, tänä kesänä
päätettiin asiaan tehdä muutos. Kansanlähetyspäivien
jälkeenhän heti kävimme Ruotsissa ja loppukuusta olimme
vielä Englannissa. Käynti saarivaltakunnassa oli Hannulle jo
kolmas, kun muut olivat siellä ensi kertaa. Ponnin reissuun oli
Hannun kummitytön häät ja ne vietettiin Peterborough'ssa
noin tunnin junamatkan päässä Lontoosta pohjoiseen (lähes
luotisuoraan). Myös Brittein saarilla oli lämmintä tuohon
aikaan ja "sopivasti" myös salamoi. Jälkimmäisestä
johtuen rautatieliikenne oli kaaoksessa, mutta ennätysmäinen
37 asteen helle ja vaihdeongelmat eivät kuitenkaan
lamaannuttaneet rautateiden toimintaa vaan asemille ja juniin
vain kuskattiin ilmaisia vesipulloja ja kaikki sujui rauhallisesti.
Jopa mekin säilytimme malttimme, vaikka opastetaulu
ohjasi meidät väärään junaan (väärä raide). Onneksi asia
selvisi jo heti ensimmäisellä asemalla ja muutaman minuutin
odotuksen jälkeen pääsimme vaihtamaan oikeaan, vähän
hitaampaan junaan, jolla sitten pääsimme perille. Häiden
jälkeen meillä oli vielä pari päivää aikaa tutustua Lontooseen
ja bussikierroksethan ovat siihen kaikkein oivin tapa valitettavasti vaan kaksikerroksisen bussin yläkerta oli täynnä.
Lontoon metrokin tuli kokeiltua, mutta yksimielisesti olimme
sitä mieltä, että Pietarin metroa ei voita mikään.

Ensimmäisenä vapaapäivänämme Pietariin paluun jälkeen
kävimme päiväseltään Kaukolassa ja Käkisalmessa entisessä Suomessa. Lämpöä ja aurinkoa riitti edelleen ja
mukavaa oli. Kuin ulkomailla oltaisiin oltu!
Kaukolaan ja Käkisalmeen lähdimme retkelle, kun perheen
naisväki ei niissä ollut käynyt. Kaukolassa muuten kirkon
omistusoikeus palautettiin tänä keväänä seurakunnnalle.
Neuvosto-aikana se toimi kanalana. Jo 90-luvulta lähtien
kuitenkin on seurakunta kunnostanut kirkkoa.
Kirkkoherralta kuulimme, että kirkosta on tullut suosittu
retkeily- ja pyhiinvaelluskohde, johon tullaan
bussilasteittain erityisesti Pietarista. Käkisalmen kirkko
taasen on edelleen valtion omistuksessa, eikä siellä ole
luterilaista seurakuntaa. Tulipalon jälkeen kirkko on ollut
käyttämättömänä jo pitkään. Huomasimme, että hiljattain
sinne oli kuitenkin vaihdettu ikkunat ja tehty uusi katto.
Oman arkemme seuraavien viikkojen haasteista sanottakoon,
että Lillin aika kuluu pääosin Inkerin Kirkko -lehden
seuraavan numeron valmisteluihin. Jos et ole vielä lehden
tilaaja, niin suosittelemme! Hannu on jo toimittanut
ensimmäisen jumalanpalveluksen Pyhän Marian kirkossa.
Hänellä seuraavaksi syksyn ohjelmasta palavereja - milloin ja
missä jumalanpalveluksia. Kohtapuolin ruvetaan myös
hakemaan ensin Mimmulle uutta passia ja sitten meille
kaikille uusia viisumeita.

Siunauksin,

Kaukolan seurakunnnan hautausmaalla
on muistomerkki sankarihautojen
keskellä. Siinä lukee "Kiitollisuuden
muistoksi isänmaan eestä henkensä
uhranneille". Muistomerkin viereen on
laitettu vielä toinenkin muistokivi, jossa
lukee "Yhdessä maassa rauhan
löysimme". Puhutteleva teksti vai mitä!
Kuoleman edessä olemme kaikki samalla
viivalla, olimmepa köyhiä tai rikkaita ja
maailman asioista mitä mieltä tahansa.
Jeesus on kuitenkin voittanut kuoleman.
Ikuista elämää ajatellen on ratkaisevaa
vain se, miten suhtaudumme
Jeesukseen. Juuri siksi tarvitaan
lähetystyötä, että mahdollisimman moni
saisi viettää ikuisuuden Jumalan kanssa,
ei Hänestä erossa. Me lähetettyinä ja te
lähettäjinä ollaan siinä yhdessä siis
suuressa mukana!

Tule mukaan
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
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