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Liliann Keskinen
Pühadetervitused Soomest!
Eelmise sellelaadse kirja
kirjutasin üle kolme aasta
tagasi. Hakkan neid nüüd jälle
kirjutama, paar korda aastas
lisaks tervitustele Meie Misjoni
vahendusel. Õnneks oleme nii
mõnegi selle kirja saajaga
vahepealse aja jooksul silmast
silma näinud. Ja loodetavasti
saab praegune eriolukord
peagi läbi, ning siis võime
kohtuda jälle ka päriselus.
Kui 1999. aasta sügisel
Mordvasse läksin, ei osanud ma
arvatagi, et üldse nii kaua
misjonitööl olen. Õnneks ei
nõutud minult toona kohe ka
Internetijumalateenistus Keltto
lubadust aastakümneteks end
kirikust. Ka eriolukorras saab
sellele tööle pühendada. Läksin
niimoodi Venemaal käia.
ju aastaks teadmisega, et
võibolla vajatakse mind seal
veel teiselgi aastal. Kui minust
sai misjonikursuse järel “päris”
misjonär, on töö jätkunud üks
tööperiood korraga. Alguses
olekski olnud veidi raske anda jahsõna kohe aastakümneteks. Nüüd
võiksin küll end järgnevaks
paarikümneks aastaks ära lubada.
Mind ja meie peret on kantud
läbi nende aastate. Raskusi on
olnud erinevaid, kuid Jumal on
olnud ustav teejuht. Ja
eestpalvetajatel ning
tugikogudustel nii Soomes kui
Eestis on olnud selles väga tähtis
roll. Aitäh teile kõigile!
Eks aeg näitab, kuidas Jumal
Hannut tänati Pitäjänmäki
siit edasi juhib. Meie viimane
koguduse
misjonisaadikuks
ühine tööperiood koos Hannuga
olemise
eest.
lõppes suvel ja Soome
Rahvamisjoni otsuse kohaselt

jäime kodumaale, st. Soome.
Minul algas sügisel uus neljaaastane tööperiood. Kuni aasta
lõpuni külastasime oma siinseid
tugikogudusi ja mina jätkasin
selle kõrvalt tööd Ingeri kirikus.
Minu tööks on kiriku
soomekeelne pressitöö –
Facebooki vahendusel ja
ajakirja Inkerin Kirkko
materjale kogudes ja kirjutades.
Selle “kõrvalmõjuna” saan toeks
olla kaugel asuvate koguduste
töötegijaile, kellega interneti
vahendusel kokku puutun.
Osalemine ersakeelses Vana
Testamendi tõlkeprojektis käib
ajakirjanikutööga paralleelselt.
Visalt on see seni küll
edenenud.
Praegune koroonaviirusest
tingitud eriolukord on jätnud
paljusid üldse ilma tööta või
sundinud kaugtööd tegema.
Mulle on kaugtöö juba ammu
tuttav. Nüüdse olukorra teeb
eriliseks muidugi see, et sõidud
Peterburi on nüüd tulnud ära
jätta. Ja külaskäigud Haapsalu
ning Rapla kogudusse, mis
pidid toimuma
ülestõusmispühade aegu,
lükkusid nüüd edasi. Aga iga
asi omal ajal.
Hannu jaoks on eriolukord
olnud soodne. Märtsi
keskpaigas lõppes tööleping
Rahvamisjoniga ja vaiksel
nädalal alustas ta tööd Soome
tööjõuametis, kus ta töötas ka
enne misjonäriaastaid.
Hanna ja Miriam on
kodusel õppel, mis on

korraldatud üsna sarnaselt Eestiga - abiks on
internet ja erinevad keskkonnad, kuhu tuleb
oma tehtud tööd üles laadida ja kus saadakse
ekraani vahendusel õpetajatega kokku.
Misjonikäsk kehtib endiselt meile kõigile,
minna ja kuulutada – kohtades ja viisil, kuhu
meid juhatatakse. Jeesus on endiselt ainus
tee! Andku Jumal meile tarkust kuulutada
meie andidele sobival viisil.
Minu elukoht on muutunud, aga
töö läheb ikka edasi. Nooruses
tekkinud sisemine tahe ja valmisolek
teha kirikutööd ei ole kadunud ning
seda on jätkuvalt kinnitamas Ingeri
kiriku kutse tööle ning Soome
Rahvamisjoni valmisolek mind
sellele tööle läkitada. EELK

Misjonikeskus aitab hoida sidet Eestiga ja
seda toetavad tugikogudused Eestis.
Rõõmustan väga selle üle, et side
kodukirikuga Põltsamaal ei ole katkenud.
Õnnistussoovidega
Liliann

Jeesus Kristus on öelnud: “Mina
elan ja teiegi peate elama.”
Rõõmu Ülestõusnust!

Ingeri kiriku keskkantselei töötegijad piiskop Ivan Laptevi juhtimisel nõu pidamas, kuidas
iga osakond võiks paremini toetada üksteisest kaugel asuvaid kogudusi.
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