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Kuvassa on Pyhän Isidorin kirkko. Se sijaitsee lähellä Jaanin kirkkoa ja kuului kerran Pietarin virolaisille - heidän
joukossaan oli ja on myös paljon ortodokseja. Ja kuten kuvasta näkyy, niin lunta on riittänyt tänne Pietariinkin, mutta
talvenhan kuuluukin olla luminen, vai mitä?!

Hyvää alkanutta vuotta!

20. tammikuuta

Sitten viime kirjeen, vuosi on taas vaihtunut. Kiitos lahjoista ja korteista, joilla muistitte meitä!
Lahjapakettienne avaamisen olemme muuten aina säästäneet jouluaattoon, vaikka kiusaus avata
paketit heti niiden saavuttua onkin ollut suuri.
Meidän osaltamme pyhät ja lomat menivät toisin kuin olimme suunnitelleet, Nimittäin juuri
sopivasti jouluksi Hannu sairastui ja Suomeen suunniteltu joulu vietettiinkin täällä Pietarissa vielä
tämän viimeisen kerran. Samaten viime vuoden tapaan heti alkuvuoden ensimmäisiin päiviin
suunniteltu kylpyläloma jäi viettämättä, kun Lilli vuorostaan sairastui. Tytöt selvisivät tästä
"kierroksesta" puhtain paperein. Arjen alettua saimme aloittaa sen kuitenkin levänneinä ja terveinä.
Ei mikään vähäinen asia!
Uudenvuodenaattona saimme vieraaksemme
ystäväperheen. Heidän uudenvuodenaaton
vierailuistaan ehtikin jo muodostua mukava
perinne. Söimme aina yhdessä nautiskellen
pitkään ja hartaasti ja päivitimme kuulumisia.
Yhteydenpito jatkunee muuttomme jälkeenkin,
vaikka tulevat uudenvuodenaatot ovatkin
toisenlaisia.
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Aamuisin herättyämme yleensä kurkkaamme ensimmäiseksi ikkunasta
ulos nähdäksemme, paljonko lunta on satanut yön aikana. Viime
aikoina lunta nimittäin on satanut lähes joka yö ainakin jonkin verran,
mutta välillä sitä on tullut vielä päivisinkin. Katoilla näkeekin nyt
usein miehiä lapioiden kanssa lunta tiputtamassa ja jääpuikkoja
katkaisemassa. Herra varjelkoon myös heitä tuossa tärkeässä työssään!
Myös meillä tukevasti maanpinnalla olevilla riittää liikkumisessa
haastetta. Nimittäin sohjossa on vaikea edetä ja autojen parkkeeraus on
välillä todella haasteellista.
Näin vuoden alussa on luminen, valkea maa myös aika
vertauskuvallinen. Jokainen voi tehdä omia polkuja halunsa mukaan.
On ikäänkuin uusien alkujen aika.

Työlupa-asiaa

Takanamme kollegamme Petteri Mannermaa,
amerikkalainen Alyssa Anders sekä Merja Kramsu.

Kakkupalan saarna
Kävimme Lähetysavain-radio-ohjelmaa
varten Haapakankaan kirkolla
haastattelemassa seurakunnan sihteeri
Tatjana Bogoslovskajaa. Hän kertoi
mm. siitä, kuinka hän uskoontulonsa
jälkeen oli kerran joutunut työkiireistä
johtuen olemaan töissä kirkonmenojen
aikaan. Siitä huolimaata, kun samassa
rakennuksessa pidetty jumalanpalvelus
oli päättynyt ja oli alettu juomaan
kirkkokahveja, niin joku oli vienyt
hänellekin kupin kahvia ja kakkupalan.
Tuosta hetkestä lähtien Tatjana on
Valoilmiö talvisessa Pietarissa.
Vieläpä kotitalomme yläpuolella. tiennyt olevansa Jumalalle ja
seurakunnalle tärkeä.

Inkerin kirkon keskuskanslian toimesta me Pietarin
lähetit saimme syksyn aikana taas uudet
vuosiviisumit. Parhaillaan on vielä meineillä työlupien
uusiminen ja edellytyksenä uusimiselle on, että
terveys on kunnossa. Viereinen kuva on otettu
lääkärireissumme jälkeen, jonka siis yhdessä teimme.
Ensi viikolla sitten pitäisi laboratoriotulosten olla
valmiita ja jos yllätyksiä ei tule, niin kaikille meille
viidelle kirjoitetaan "työhönkelpaamistodistus".
Helmikuun alkupuolella sitten pitäisi kourassa olla
uusi työlupakortti. Mutta, mutta! Rukoilethan asian
puolesta ja aivan erityisesti vielä Siperian lähettien
lupa-asioiden puolesta. Sielläpäin asiat ovat aikaisesta
aloittamisajankohdasta huolimatta vielä kesken.

Kun elämme palvelevalla asenteella, niin
voimme olla siunaukseksi jollekin, itse
sitä tiedostamatta. Ja ehkä onkin hyvä,
ettemme yleensä tiedä, miten Jumala
meitä käyttää. Ettemme ylpistyisi ja
"söisi" näitä "hedelmiä".
Hedelmällistä alkanutta vuotta!

Marian seurakunnan nuorisotyö
Marian seurakunnan nuortenillat on siirretty maanantaista sunnuntai-iltoihin. Lilli oli siellä tänäänkin
taas tulkkina Tällä kertaa ei ollut uusia tulijoita, mutta nuoria aikuisia oli toistakymmentä. Ilmassa oli
jo tekemisen meininki, vaikka rauhallisesti pöydän ympärillä istuttiinkin.
30.1. ollaan järjestämässä nuorille suunnattua jumalanpalvelusta. Ainakaan tässä vaiheessa meillä ei ole
Tule mukaan
asiaan liittyen varsinaisia velvoitteita. Tarkoitus on kuitenkin osallistua siihen ja ottaa omatkin nuoret
iltajualanpalvelukseen mukaan. Pyydämme teitä rukoilemaan myös tuon tilaisuuden puolesta, että
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :
jumalanpalveluksen järjestelyt sujuisivat, sinne tulisi väkeä ja että se olisi siunaukseksi siihen
osallistuville.

Voimia hyvästelyihin

"Oikeaa" postia ei voita mikään.
Kiitos teille, jotka olette vuosien
varrella meitä muistaneet!
Tässä joulun saldo.

Viime kirjeessämme kerroimme, että meillä on täällä Pietarissa
menossa viimeinen vuosi ja niinpä Lilli onkin jo laatinut pitkän listan,
mitä hänen tai meidän kaikkien tulisi kesään mennessä vielä ehtiä
tehdä tai kokea. Olemme vähitellen alkaneet käymään läpi
tavaroitamme ja yritämme päättää, mitä otamme ja mistä luovumme.
Sekä Omskista että Tartosta lähdön yhteyteen varasimme reilusti aikaa
hyvästeihin, mutta kumpanakin kertana loppukiri oli aikamoinen.
Josko tällä kertaa lähtömme olisi leppoisampi!?
Näiden "viimeisten tekemisten" ohella elämme kuitenkin tavallista
arkea täällä suurkaupungissa ja jatkamme Inkerin kirkon palvelemista.
Lilli viestintätyössä sekä ersän kielen parissa ja Hannu
keskustoimistolla sekalaisissa paperihommissa sekä jumalanpalveluksia
toimittaen ja niissä avustaen.

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:
Helsingin Mikael
Juupajoki
Jämsä
Orivesi
Parkano
Petäjävesi
Pitäjänmäki
Suolahden kirkkopiiri
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