Novosti eli Uutiset 2 (99)/2019
Keskisten helmikuun ystäväkirje

Tänä talvena on paljon valitettu Pietarin katujen huonoa kuntoa ja sitä, ettei lumia siivota riittävästi. Kotikatumme
ravintoloiden työntekijät putsasivat viime viikolla omien ravintoloidensa edustat.

Tervehdys Pietarista!

19. helmikuuta

Startaamme huomenaamuna Novosibirskiin lähettikokoukseen. Alunperin tarkoitus oli kokoustaa
perinteisesti Keltossa, mutta Novosibirskin lähettien työlupakiemuroiden takia kokous päätettiin siirtää
Siperiaan. Tämä kirje tavoittaa teidät lukijat joko matkamme aikana tai toivottavasti viimeistään
välittömästi sen jälkeen. Kokoonnumme siis 20.-24.2. suunnittelemaan uusia askelmerkkejä täällä
Venäjällä tehtävään työhön.
Meidän "pietarilaisten" työlupa-asiat sen sijaan sujuivat hyvin kirkon keskuskanslian sihteeri Ninan ja
juristi Tujanan niitä luotsatessa. Vaikka maa onkin yksi ja sama ja laitkin ovat samat, niin Pietarin
ulkopuolella tuntuvat olevan aivan omanlaisensa paperisodat sodittavina. Rukoillaan siis viisautta ja
kärsivällisyyttä prosessiin sekä Jumalan johdatusta asioiden hoitoon ja aikatauluhin.
Pyysimme viime kirjeessä rukoilemaan
nuortenjumalanpalveluksen järjestelyjen
puolesta. Hyvin meni! Kiitos Herralle ja kiitos
rukouksista!
3.2. osallistuimme Pyhän Marian seurakunnan
sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Siellä
kuulimme, että kasteita heillä oli ollut viime
vuonna 10, konfirmoituja 33 ja avioliiton
siunauksia 5. Tämän vuoden painopistealueita
on kolme: diakoniatyö ja nuorisotyö sekä
pienryhmätoiminta. Rukoillaan näidenkin
asioiden puolesta.
30.1. nuorten jumalanpalvelus Pyhän Marian kirkossa

Rukousaiheita
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat
Siperian lähettien työlupa-asiat
Marian seurakunnan nuorisotyö
Ersänkielinen Vanhan Testamentin
käännösprojekti
Taloudellinen tuki työllemme
Tulevaisuutemme kesän jälkeen

Kiitosaiheita
Kiitos uusista työluvista
Vironkielinen raamattupiiri
Jumalan huolenpito
Lähettäjät ja tuki työllemme

Ihailimme lumisia maisemia
pikaisella viikonloppureissulla
Suomeen.

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Vanhainkotikierroksilla
Hannu pääsi jo toisen kerran mukaan kierrokselle Inkerin kirkon vanhainkoteihin, joita kirkolla
on yhteensä neljä. Ensimmäisellä kerralla hän oli “pakettirakettina” eli autokuskina ja
“enkelikuorolaisena”, kun kanttoria ei saatu mukaan. Silloin käytiin viemässä ja jakamassa
diakoniatoimikunnan hankkimat ja paketoimat joululahjat vanhainkotien asukkaille sekä
pitämässä heille joulujumalanpalvelus. Vaikka noissa vanhainkodeissa onkin jäljellä enää vain
muutamia inkeriläisvanhuksia, niin siitä huolimatta sanankuuloon tultiin suurella halulla.
Ehtoollisen saivat heistä vain luterilaiset, mutta lahjan sai jokainen mukaanlukien kaikki
vuodepotilaatkin. Ja silmät loistivat.

HUOMIO! HUOMIO!

Tällä toisellakin kerralla Hannu oli autokuskina, mutta nyt kyyditettiin Helsingin Sanomien
toimittajaa ja mukana seurannutta valokuvaajaa. Suomessa käytävään vanhustenhoitokeskusteluun
haluttiin saada näkökulma myös täältä rajan takaa Venäjältä. Tarkemmin asiaan tutustuttuaan
toimittaja, valokuvaaja ja autokuski olivat vaikuttuneita. Vaikka vanhainkotien asukkaat hoidetaan
täällä pienin resurssein, niin se tapahtuu suurella sydämellä.

Yhteyttä ja ystävyyttä

Inkerin kirkon ja sen
suomalaisten
yhteistyöjärjestöjen yhdessä
järjestämät jokavuotiset
Idäntyön päivät pidetään
Kansanlähetysopistolla
Ryttylässä 22.3.–24.3.2019.
Piispa Aarre Kuukaupi täytti ystävänpäivänä Info ja ilmoittautuminen:
vuosia ja tapausta juhlistettiin
suuressamukana.fi tai
pienimuotoisesti keskuskansliassa. Tapansa
puh. 019 77920
mukaan piispa pyysi lahjan sijaan
Tervetuloa mukaan!
onnittelijoita osallistumaan
syntymäpäiväkeräykseen, jolla kerättiin
rahaa kelttolaisen vaikeasti vammaisen
Fedja-pojan lääkekuluihin. Seurakunnat
jakoivat ilmoitusta ahkerasti netissä ja
keräys tuotti yli 30.000 ruplaa (lähes 500
euroa).

Alustavasti olemme
suunnitelleet myös
osallistumistamme päiville.
Tavataanko siis Ryttylässä?

Syntymäpäiväsankari ja keskuskanslian väkeä

Kohtaaminen

Tule mukaan
Virossa järjestetään maaliskuun alussa parlamenttivaalit. 17.2. oli Pietarissa ensimmäinen
Lahjoittamalla
viitteella 21306
ennakkoäänestyspäivä ja niinpä käytyämme aamulla ensin Annan kirkossa englanninkielisessä
jollekin
seuraavista
tileista :
jumalanpalveluksessa suuntasimme sitten Viron konsulaattiin. Äänestys alkoi klo 12 ja Lilli ajatteli,
että ehkä hän onkin tällä kertaa ensimmäinen ennakkoonäänestäjä. Kun ehdimme paikan päälle,
Helsingin Kansanlähetys
niin sielläpä olikin jo pieni jono. Osa oli tuttuja Jaanin seurakunnasta. Itse asiassa neljästä oheisessa
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
kuvassa olevasta ainakin kolme oli ajatellut samoin, vaikka ei se mikään itsetarkoitus ollutkaan
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
kenellekään heistä. Violettihattuinen Valja, jonka jalka oli keväällä paketissa, oli tällä kertaa se
K-Suomen Kansanlähetys
onnekas ensimmäinen äänestäjä. Vaan paitsi, että velvollisuus tuli hoidettua, niin tuttujen
Nordea
FI19 1581 3000 0342 30
kohtaaminenkin ilahdutti. Niin ja omalla tavallaan tuo äänestäminen liittyi myös päivän
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
evankeliumitekstiin. Siinä puhuttiin eri aikoina viinitarhaan palkatuista työntekijöistä, jotka saivat
FI83 2070 1800 0283 25
kuitenkin kaikki saman palkan. Tärkeintä ei siis ole järjestys vaan tehtävän suorittaminen.
Siunauksin,

Keskiset

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

Liliann, Liina, Valja ja Viiu

Yhteystiedomme: Keskinen, c/o Inkerin Kirkko, PL 189, 53101 LAPPEENRANTA

HUOM! Ei paketteja! hannu.keskinen@sekl.fi +79219834012 liliann.keskinen@sekl.fi +79219834013

