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Terveiset Valjan mökiltä. Autoimme häntä omenoiden poiminnassa ja saimme hetken viipyä ihanassa puhtaassa
syysilmassa Pietarin rajojen ulkopuolellas

Ihminen päättää, Jumala säätää...
Tätä kirjettä kirjoittaessamme olemme Vantaalla. Tulimme viettämään tyttöjen syyslomaa.
Tarkoitus oli käydä myös mökillä vaan toisin kävi. Syysloman alusviikolla Hannu oli saanut
turvonneeseen käteen antibioottikuurin, mutta Suomeen tultuamme hän joutuikin yllättäen
sairaslomalle. "Kykimme" siis kaikki kiltisti Vantaalla.
Hyvää tämä loma on kuitenkin tehnyt. Viikonloppuna naisväki palaa junalla Pietariin ja Hannu
menee perässä heti, kun käsi on parantunut itsehoitovaiheeseen.
Viime kirjeessämme kerroimme suunnitelmasta aloittaa kotonamme kokoontuva vironkielinen
raamattupiiri. Vielä emme ole päässeet suunnitelmaa pidemmälle, kun olemme odottaneet jo monta
viikkoa keittiöön lattiankorjaajaa - muutama laatta pitäisi vaihtaa. Viikon hyvä uutinen onkin, että
vuokranantajan ilmoituksen mukaan lattia on nyt kunnossa.
Joku vuosi sitten meillä oli poikkeuksellinen uusi
vuosi (pyhin päivä Venäjällä), kun yläkerran
keittiövedet nousivat meille sisään putkitukoksen
takia. Hiljaiselon jälkeen olemme tämä vuonna
tarvinneet putkimiestä jo kolmesti. Kerrallaan
miehiä on ollut töissä 1-4. Putkiston "luonto" on
siis jo tiedossamme ja olemme myös tutustuneet
paremmin (puhelinnumerotkin vaihdettu)
yläkerran naapureihin. Lokakuun lopulla
kuulemma vaihdetaan vielä joku putkenpätkä.
Josko sitten olisi putkityöt asunnossamme tehty
Pietari-kautemme loppuajaksi.

Rukousaiheita
Hannun käden parantuminen
Vuokrakotimme putket
Vironkielinen raamattupiiri
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitosaiheita
Kiitos ihanasta syksystä

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Inkerin kirkon 27. kirkolliskokous
... pidettiin Pyhän Marian
kirkossa 12. lokakuuta.
Osallistuimme yhdessä sen
alkujumalanpalvelukseen, mutta
saimme palvella kokousta
muutenkin. Lilli leipoi
aamukahveille omenapiirakkaa ja
otti tilaisuudessa paljon kuvia.
Hannu kuskasi Viron kirkon
edustajia aamulla Jaanin kirkolta
Marian kirkkoon ja illalla sitten
takaisin.

Kirkon pääsihteeri Mihail Ivanov käsitteli puheessaan kirkon
uutta strategiaa. Sen uusi motto koostuu kolmesta sanasta informaatio, konfirmaatio ja ordinaatio. Eli ensin on
kerrottava mahdollisimman monelle kirkon olemassaolosta ja
kutsuttava heitä tilaisuuksiin sekä saada heidät kiinnostumaan.
Sitten heille on opetettava, mikä on kristinusko ja kuka on
Kristus. Lopuksi autetaan heitä löytämään oma
palvelupaikkansa seurakunnassa.
Mielestämme näky on selkeä ja hyvin sanoitettu. Niin tulee toimia, jotta mahdollisimman moni
Venäjällä asuva pelastuisi.

Kotikäynnillä
Jaanin seurakunnassa palvellessamme teimme yhdessä jonkin verran kotikäyntejä ja osittain ne
jatkuvat edelleen. Uutena avauksena tällä saralla Marian seurakunnasta kysyttiin, että olisiko Hannu
valmis tekemään niitä myös Marian seurakuntalaisten luokse. Ja onhan Hannu. Itse asiassa Jeesuksen
antamaa esimerkkiä noudattaen lähettikollegamme Petteri Mannermaa ja Hannu kävivätkin jo
yhden mummon luona ja toivottavasti käyntejä seuraa lisää jatkossakin.

Uutta arjessamme
Tytöt ovat tänä syksynä alkaneet kulkea itsenäisesti koulumatkoja. Suomalaisen korvaan tuo ei
varmasti kuulosta kummoiselta asialta, kun 12- ja 13-vuotiaat lapset kulkevat koulumatkansa yksin,
mutta miljoonakaupungissa se ei ole ollenkaan tavallista. Pietarissa ja Venäjällä on varsin yleistä, että
lapset liikkuvat kaupungilla vanhemman henkilön, usein mummonsa kanssa.

Siunauksin,

Keskiset

Ersä-projekti

Lilli on vihdoinkin päässyt aloittamaan
ersän kielen opinnot. Kovillehan se
ottaa ja itsekuria kovasti vaatii. On vaan
istuttava pöydän ääreen ja
porauduttava kirjoihin. Kuten kuvasta
näkee, apuvälineitä kyllä riittää. Ihan
oikea KASETTIkin on kielioppikirjaa
varten!
Yhtenä aamuna, kun hän koetti lukea
Päivän tunnussanan raamatunkohtia
ersäksi, tuli vastaan Psalmi 23. Vaikka
muuten ei juuri ollut ymmärrettävää,
niin kohdan Ton mon' marto hän
ymmärsi ilman sanakirjaakin - Sinä olet
kanssani. Tätä samaa - Jumalan
rohkaisevaa läsnäoloa toivotamme
teillekin!

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:
Helsingin Mikael
Juupajoki
Jämsä
Orivesi
Parkano
Petäjävesi
Pitäjänmäki
Suolahden kirkkopiiri

Kuva: Philippe Gueissaz
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