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Koululaiset Annan kirkkoa halaamassa. Kuva: Natalja Vanina

Historian havinaa
Pietarin Pyhän Annan kirkko sai 27. lokakuuta uuden torniristin.
Ristin vihkiminen tapahtui kirkon 239. syntymäpäivänä ja sen
toimittivat piispa Aarre Kuukauppi yhdessä Pietarin lääninrovastin
Ivan Hutterin kanssa. Piispan sanoihin on helppo yhtyä:
"Julistakoon tämä risti voitosta Kristuksessa ja puhutelkoon
ihmisten sydämiä ymmärrettävälle rakkauden kielellä".
Kirkko ehti olla ilman kattoristiä noin 80 vuotta. Uuden ristin
hankinnasta seurakunnan kirkkoherra Jevgeni Raskatov kertoi,
että arkistoista jouduttiin etsimään tiedot alkuperäisestä rististä,
jotta saatiin museovirastolta hyväksyntä uudelle alkuperäisen
näköiselle ristille. Risti asennettiin paikoilleen vihkimisen jälkeen
syntymäpäiväkonsertin aikana.
Varat ristiin seurakunta keräsi pääosin nettikeräyksen avulla ja
todella hienosti tuo projekti menikin. Me olimme kyllä aluksi aika
skeptisiä siitä, saadaanko rahat kasaan reilussa kuukaudessa, mutta
ihme tapahtui ja tavoitteeksi asetettu noin 5.800 euroa saatiin
kerättyä ja ilmeisestikin täysin ilman ulkomaalaisia avustuksia.
Huikea saavutus!
Viereisen (entisen Annan kirkkokoulun) koulun oppilaat kävivät
myös tuona päivänä onnittelemassa kirkkoa ja antamassa sille
ISON halauksen.

Rukousaiheita
Vironkielinen raamattupiiri
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat
Seurakuntien jouluvalmistelut pyydetään viisautta ihmisten
tavoittamiseen ja kohtaamiseen

Ersänkielinen Vanhan Testamentin
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Kiitosaiheita
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Pärnun matka
Uudet viisumit
Jumalan huolenpito
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Järvisaari ja Metsäpirtti

Kohtaamisia

ovat entisiä suomalaisalueita Inkerinmaalla. Hannu kävi yhdessä
Aleksandr Kurdrjavtsevin kanssa pitämässä näillä hautausmailla
jumalanpalvelukset 1. ja 4. marraskuuta. Aikaa edellisistä hengellisistä
kokouksista oli ehtinyt kulua jo 80 vuotta. Tulijoita kuitenkin riitti
kummallekin hautausmaalle, jopa yksi kolmesta valtakunnallisesta
päätelevisiokanavasta oli paikalla. Historia ja juuret kiinnostavat monia
myös tällä puolella rajaa.

Terveisiä Pärnusta
KL-päivillä järjestettiin kysely hengellisestä kodista ja kaikkien
vastanneiden kesken arvottiin kahden hengen viikon kylpylämatka
Pärnuun. Tällä kertaa Lilliä onnisti ja niinpä hän lähti kuun alussa yksin
edeltä ja Hannu tyttöjen kanssa seurasi muutamaa päivää myöhemmin
perästä. Ihana yllätys ja lepohetki meille!
Meillä jäi viime kesältä reilusti jemmaan lomapäiviä ja tuo ajankohta oli
loistava niiden "tuhlaamiseen", erityisesti, kun Lilli ehti ennen reissua
omalta osaltaan saada melkein valmiiksi Inkerin Kirkko -lehden
uusimman numeron. Niin ja me molemmat olimme muutenkin
tuuletuksen tarpeessa. Taivallinen Isämme todella tietää tarpeemme.
Hän pitää meistä huolen ja säätää sopivat aikataulut.

Lilli on syksyn aikana ollut pari kertaa
Marian seurakunnan nuortenillassa
tulkkina. Molemmissa illoissa oli
ensikertalaisia, jotka olivat löytäneet
tiensä kirkkoon juuri urkukonserttien
avulla. Jälkimmäisellä kerralla näitä
tulijoita oli kerralla peräti NELJÄ!
Kolme poikaa ja yksi tyttö, kaikki 14
vuotiaita. Yleensä osallistujat ovat
hieman "iäkkäämpiä", nuoria aikuisia.
Nämä neljä olivat hyvin avoimia ja
aktiivisia. He pyysivät Lilliä
kertomaan uskoontulostaan ja niinpä
hän sitten todisti heille.
Me kumpikin teemme paljon töitä
tietokoneen ääressä. Vaikka netin
välityksellä syntyy erilaisia
kontakteja, niin tällaiset oikeat
kohtaamiset ja uskonasioiden
ytimessä olemiset ovat todella
antoisia ja rohkaisevia. Onhan se
ihanaa olla Taivaallisen Isän käytössä
ja välillä tavallista selkeämmin myös
kokea se.
Rukoilethan kanssamme, että urut
(Marian kirkossa ja muualla) voisivat
kutsua monia eri-ikäisiä ihmisiä
kirkkoon ja johdattaa sisälle Jumalan
valtakuntaan.

Viikkoon sisältyi hoitojen lisäksi myös antoisa hengellinen ohjelma,
josta kiitämme Arto Hukaria ja Ari Malmia. Jos alkoi kiinnostaa,
niin Varsinais-Suomen piiri järjestää vastaavanlaisen matkan Arin
johdolla taas keväänä. Suosittelemme sitä erittäin lämpimästi.

Raamattupiiri
Kauan suunniteltu ja rukoiltu raamattupiiri on alkamassa vihdoinkin.
Yksi kyselijöistä.
Kirjoitamme tätä kirjettä 19. marraskuuta, joka on maanantaipäivä ja
tämän viikon perjantaina eli 23.11. kokoonnumme ensimmäistä kertaa
Tule mukaan
kotonamme. Ilosanomapiirin periaattein on tarkoitus keskusteluja
Lahjoittamalla viitteella 21306
käydä. Soittokierros osoitti, että Lillin entisen viron kielen kurssin
jollekin seuraavista tileista :
oppilailla innostusta on. Jatketaanhan rukousta asian puolesta!
Miten sitten vieressä oleva kuva luudasta tähän liittyy? Aasinsiltaa
käyttäen voi todeta, että katsotaan, kuinka uusi luuta pyyhkii. Tai sitten
se kertoo vaan yhden uuden niksin, miten käyttää vanhoja
sukkahousuja. Kyseinen yksilö on siis ihan aito työväline, johon kadulla
törmäsimme.

Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin
enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja
Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. (Ef 3:20-21)
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Helsingin Kansanlähetys
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K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI19 1581 3000 0342 30
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
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