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Tervitused
Neevalinnast!
Juba üle aasta pole me
kirja teel kohtunud.
Õnneks oleme nii mõnegi
selle kirja saajaga
vahepeal silmast silma
näinud. Ja õnneks on ka
Misjonikeskuse väljaanne
Meie Misjon meie tegemisi
kajastanud, nii et
loodetavasti olete meie
eluga siiski veidi kursis.

Uued ülesanded
Niisiis kuni selle aasta suveni teenisime
Jaani kogudust, sügisest alates oleme aga
mõlemad uutes ülesannetes.
Hannu töötab Ingeri kiriku
misjoniosakonnas ja esimest korda meie
misjonä rikarjä ä ri jooksul on vä hemalt ü hel
meist oma tö ö laud kusagil mujal kui
kodus! Mina lö ö n kaasa kiriku infotö ö s.
Hoian silma peal koguduste tegemistel
sotsiaalmeedia vahendusel ja osalen
ajakirja Inkerin Kirkko vä ljaandmisel. Kui
Jumal lubab, siis liitun Vana Testamenti
ersa keelde tõlkiva töörühmaga. Mina olen

Hannu ja Liliann Keskinen
oma jah-sõna öelnud, eks
paistab, kas ja millal
tõlkeprotsessi lülitun.
Refromatsioon 500
Eesti Kirikust olen
lugenud, kuidas Eestis on
tähistatud
reformatsiooni juubelit.
Põnev on olnud lugeda
juubeliuudiseid ka
kogudustest Venemaa eri paigust – peeti
konverentse ja kontserte, korraldati
näitusi, seikluslikke noorteõhtuid ja lastele
mõeldud kirikuseiklus. Peterburi Anna
kogudus trükkis lausa temaatilised kotid.
Ja vähemasti Marimaal Joškar-Olas (pildil)
ning Petroskois söödi eritellimusel tehtud
temaatilist torti.
31.10. esitleti Maria kirikus ka värsket
piibliväljaannet, mis on kiriku oma
vastloodud kirjastuse Verbum esimene
teos. Tegu on mahuka kommentaare
sisaldava Piibliga, mida nüüd Venemaa eri
paigust ja eri kirikutest-kogudusest
hoolega tellitakse.
Isegi president tervitas kõiki Venemaa
protestante. Selle tähendust on ehk Eestis

keeruline mõista, kuid õigeusklikul
Venemaal on see kõigile protestantlikele
kirikutele suureks
toetuseks.

Jumal juhib
Meie pere jaoks
sai
reformatsioonipäev
ootamatult kurvema
pöörde, sest suri
Hannu isa. Aga Jumal
kandis hoolt kõige
eest ja ka ajastuses oli näha Jumala
juhtimist. Novembri alguses tuli meil
nimelt oma passid korraks ära anda uute
viisade saamiseks. Nüüd
aga jõudsime matuseasjad korraldada veel
vanade viisadega, siis
saada uued viisad ja
nendega rahulikult 17.11.
toimunud matusele sõita.
Selle edasi-tagasi
sõitmise vahel pidasime
perekeskis maha ka minu
väikese juubeli. Käisime
meie majas asuvas Õnne
kohvikus. Mitmed sealsed
ettekandjad on meile
siinoldud aastate jooksul
juba tuttavaks saanud. Ja
sain neilt toreda üllatuse –
ülimaitsva koogitüki ja
soomekeelse õnnesoovi.

Seda viimast nad küll välja öelda ei
suutnud, kuid näitasid siis telefonist.

Jõuluaeg
Esimesel advendil
käisime Pushkini
koguduses, kus
Hannu pidas
soomekeelse
jumalateenistuse.
Teisel advendil
plaanime olla Tallinna
Toomkirikus, kus
Misjonikeskus oma 20. sünnipäeva
tähistab. Kolmandal advendi eelõhtul
käime jälle Pushkinis, kus kogudus
tähistab oma 40. sünnipäeva
(arvutus käib koguduse
taasavamise järgi). Ja
17.12. peab Jaani kogudus
koos Eesti Seltsiga
jõulupidu. Neljas advent
on seekord jõululaupäev.
Ka siis oleme Peterburis,
nagu ka aastavahetusel.
Loodame, et Hannu ema
saab meie juurde tulla.
Soovin teile kõigile
toredat jõuluaega!
Tundke rõõmu
Jõululapsest, kes tuli
päästma kõiki meid.

Õnnistussoovidega
Liliann

Hannu ja Liliann Keskinen
c/o Inkerinkirkko PL 189 53101 Lappeenranta Soome
NB! Ainult ümbrikku mahtuvad kirisaadetised!
tel +7 921 983 4012 (Hannu)tel +7 921 983 4013 (Liliann)
e-post: eesnimi.perekonnanimi@sekl.fi
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