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Virvoittavien vetten tykö Hän minut johtaa, sanotaan Psalmeissa. Tyttöjen leirikoulun aikana me vanhemmat kävimme
vähän seikkailemassa uusissa maisemissa. Tällaiseen paikkaan päädyimme. Oli ihana retki ja hetki.

Tervehdys Pietarin pimenevistä illoista!
Kuuman kesän jälkeen on taas ihanaa kuunnella sateen ropinaa ja kaivella kaapeista lämpimiä
vaatteita esiin. Kyllä eri vuodenajat ovat ihania!
Pian edellisen kirjeen kirjoittamisen jälkeen vierailimme piispa
Salumäen kutsusta Haapsalussa. Siellä vietettiin ystävyysseurakuntien
päiviä. Kaikki lähetyskentällä vietetyt vuodet olemme saaneet olla
Haapsalun seurakunnan nimikkolähetteinä. Lilli kertoi työstämme
konferssivieraille ja me kaikki olimme haastateltavina Pereraadioon,
joka on kristillinen radioasema.
Samaan aikaan Haapsalussa vietettiin myös Valkean daamin päiviä,
jonka osana on samanniminen kesäteatteriesitys. Hyttysinvaasiosta ja
mielettömästä kaatosateesta huolimatta esitys oli todella hieno elämys
ja matka kaikin puolin mukava!
Tytöt olivat kuun alussa parin yön mittaisessa leirikoulussa.
Ihan täysin emme tuolloin töistämme voineet irrottautua,
mutta pääsimme sentään yhdeksi iltapäiväksi ulos kaupungista.
Kävimme Razlivissa, josta Lilli oli kouluaikoina monesti
kuullut puhuttavan. Lenin piileskeli siellä aikanaan muutaman
viikon. Myöhemmin sinne tehtiin museo, joka toimii edelleen.
Käyntipäivänä se oli kiinni, mutta eipä se haitannut. Niiltä
kulmilta löytyi myös kiva ruokapaikka ja viihtyisiä
ulkoilumaastoja. Sielläpä voisi retkeillä toistekin!

Rukousaiheita
Vironkielinen raamattupiiri
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
Taloudellinen tuki työllemme

Kiitosaiheita
Kiitos Valjan luunmurtuman
luutumisesta
Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos kesän kohtaamisista
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Kuva: Philippe Gueissaz

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Ernasta, Aimesta ja suunnitelmista

Aime ja Erna

Virolaisten käsityötä kulttuuriseurassa

Erna ja Aime ovat virolaisia, jotka tutustuivat Pietarin Pyhän
Mikaelin seurakunnassa vuosia sitten. Jaanin seurakunnan
uudelleenperustamisen jälkeen he alkoivat käydä myös
vironkielisissä jumalanpalveluksissa. Kun Erna pari vuotta sitten
täytti 90 v., niin Lillillä oli kunnia hänen puolestaan järjestää
kahvitarjoilu seurakunnassa. Vähitellen Ernan kunto kuitenkin
huononi ja niinpä lopulta hän kävi enää vain Mikaelin
aamujumalanpalveluksissa. Viereinen kuva on otettu huhtikuussa
Marian kirkossa, jonne hän yllättäen saapui suomenkieliseen
jumalanpalvelukseen - aivan kuin hyvästelemään meidät. Kun
palasime kesän jälkeen Pietariin, kuulimme Aimelta, että Erna oli
muuttanut Taivaan kotiin heinäkuussa. Kiitollisina muistelemme
Ernaa!
Uusista tehtävistä huolimatta olemme pitäneet yhteyttä Jaanin
seurakuntaan ja sehän oli myös piispan toive. Viimeisin homma
siellä Hannulla oli käydä kokoamassa kirkon alttari, kun se kesän
remontin jäljiltä oli palasina. Lilliä pyydetään yhä toistuvasti
pitämään viron kielen kurssia, mutta siihen vain ei aika riitä. Nyt
kuitenkin suunnittelemme kotonamme kokoontuvan vironkielisen
raamattupiirin aloittamista. Lokakuun alussa on tarkoitus aloittaa.
Pyydämme rukoilemaan tämän suunnitelman puolesta.

Vieraita Turusta
Viime keväänä vapun alla Hannu kävi tutustumassa Annan kirkon vapaaehtoisten kanssa Turussa
Operaatio ruokasäkin toimintaan. Sitä heille esitteli Liikemiesten lähetysliiton eli Missionmenin väki ja
samalla tutustuttiin heidänkin toimintaansa. Nyt syyskuun puolivälissä oli heidän vuoronsa tulla
vierailulle ja morjestamassa kävikin koko yhdistyksen hallitus. Ensin tutustuttiin Annan kirkkoon ja
tavattiin siellä myös piispa. Sitten käytiin syömässä juhlaillallinen ja lopuksi oli vielä konsertti, johon
oli myös yleisölle vapaa pääsy. Seuraavana päivänä he tutustuivat Kelton teologiseen instituuttiin ja
paluupäivänä olivat suomenkielisessä messussa Pyhän Marian kirkossa.

Nadjan synttärit

Nadja on viiden lapsen äiti ja 11 lapsen
mummo. Lähettien vuosikokouksessa
hän on toiminut lastenhoitaja ja hän on
siinä tosi hyvä!
Nadja täytti hiljattain pyöreitä ja juhlat
pidettiin Kelton kirkossa. Hän varoitti
meitä etukäteen, että kyseessä on
hyväntekeväisyys-synttärit, joten lahja
kuului laittaa kirjekuoreen. Hyvä idea,
ajattelimme. Isossa perheessä riittää
rahanreikiä ja varmaan on tarkoitus
käyttää ne johonkin isompaan
ostokseen. Paikan päällä selvisi, ettei
rahat tulekaan sankarille vaan menevät
seurakunnalle.
Nadja järjesti samanlaiset juhlat myös
viisi vuotta sitten ja tuolloin seurakunta
hankki niillä rahoilla sähköhellan ja uusia
astioita. Uudesta "potista" ei ole
neuvostossa vielä päätetty, mutta
tarpeita seurakunnalla on monia.

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :

Haaste ja mahdollisuus
Kesän kierrosten jälkeen saimme postituslistoille monta uutta osoitetta ja teitä on tällä hetkellä
yhteensä 421 eli aikamoinen luku! Tämän kirjeen lukijoina olette kaikki jo jollakin tavalla osa
työtämme ystävyytenne ja mielenkiintonne kautta ja iloitsemme teistä jokaisesta.
Jotta Kansanlähetys voi olla meitä lähettämässä, tarvitsemme myös taloudellista kannatusta. Se
muodostuu nimikkoseurakuntien määrärahoista ja yksityisten henkilöiden lahjoituksista.
Kannatuksemme on tällä hetkellä vajaa, joten pyydämme teitä rukoilemaan asian puolesta. Sen lisäksi
haastamme teidät tulemaan työhömme mukaan myös taloudellisena tukijana. Tällä hetkellä meitä
tukee 21 kuukausilahjoittajaa. Kiitämme heistä ja myös jokaisesta epäsäännöllisemmin lahjoittaneesta!
Viereisestä laatikosta löydätte tilitiedot ja viitenumeromme, jos tilanteenne on sellainen, että voisitte
lähteä mukaan kannatustalkoisiimme - joko kertalahjoituksena tai suoraveloituksena. Kuitenkin, ”
Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista
antajaa Jumala rakastaa” (2. Kor. 9:7), sanotaan Raamatussa.
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Helsingin Kansanlähetys
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
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Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Nimikkoseurakunnat:
Helsingin Mikael
Juupajoki
Jämsä
Orivesi
Parkano
Petäjävesi
Pitäjänmäki
Suolahden kirkkopiiri
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