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Kiitos esirukouksistasi
Tervehdys talvisesta Viimsistä! Saimme pitkästä aikaa kunnon talven tänne
Suomenlahden etelärannallekin. Lunta ja pikkupakkasia on riittänyt niin
paljon, että lapset ovat koulussa päässeet hiihtämään.
Uusi vuosi on alkanut jännittävästi. Kai sai uuden työpaikan Suomesta ja
aloittaa jo helmikuun alussa Suomen Raamattuopiston säätiön viestintä- ja
markkinointipäällikkönä Kauniaisissa. Työpaikka on koko perheelle todellinen
rukousvastaus. Kiitos rukousistanne! Viestinnän ja markkinoinnin
kehittäminen sekä evankeliumin julistaminen ja lähetysvastuun kantaminen
digitaalisen median työkaluilla on juuri sitä mitä Kai on toivonut tekevänsä
lähetysuran jälkeen. Työpaikka Raamattuopistolla on nyt kiintopiste, jonka
mukaan koko perheen elämää on hyvä suunnitella.

Rukousaiheita

Kain saama työpaikka mylläsi perheemme suunnitelmat uusiksi. Kai muutti
Suomeen takaisin jo 1.1.2019 ja on helmikuun alkuun asti kuukauden
mittaisella paluujaksolla. Käytännössä Kain päivät ovat täyttyneet Kuressaaren
seurakunnan viestintäprojektin, hallinnollisten asioiden ja muiden
keskeneräisten projektien loppuun viemisellä. Pari videotakin odottaa vielä
editoimistaan. Ne jäävätkin meidän osaltamme viimeisiksi, sillä niiden
tekemiseen käytettyä laitteistoa tarvitaan Ryttylässä mahdollisimman pian.
Julkaisemme videot tammikuun aikana Facebook-sivullamme tutussa
osoitteessa www.facebook.com/lappalaiset/.

Pyydämme rukousta:
· uuden kotikaupungin ja
kodin löytäminen
· tyttöjen uuden koulun
valinta
· Noan lukioon hakeminen
· Mirvan työpaikka ensi
syksynä
· Hiiumaan naistenpäivät
keväällä

Kiitämme
Jumalaa yllättäviltä tahoilta
saadusta tunnustuksesta
tekemästämme työstä.
Kiitämme Kain saamasta
mieluisasta työpaikasta.
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Edessä rankka kevät
Kai liittyy helmikuussa virolaisten reissutyöläisten
joukkoon ja seilaa viikoittain edestakaisin Suomenlahden
yli. Raamattuopistolla on onneksi ymmärretty tilanteemme hyvin ja Kai pystyy tekemään jonkin verran
etätyöpäiviä Virosta käsin, jolloin erossa oleminen ei käy
perheelle liian raskaaksi ja Mirva pystyy järjestelemään
omat työmatkansa Kain etätyöpäivien mukaan.
Mirva jatkaa lasten kanssa Virossa kesäkuuhun saakka
ja jatkaa kv-linjalla opiskelevan Taijan harjoitteluvastaavana, työntekijöiden mentorina ja järjestää yhdessä
Hiiumaan naisten kanssa Saarten naistenpäivät
toukokuussa. Päivien aiheena on anteeksiantaminen ja
kiltteys. Puhujaksi on lupautunut Anna-Liisa Valtavaara.
Kevät tulee varmasti olemaan koko perheelle haastava ja
rankkakin. Tietysti kahdessa maassa asumisen vuoksi,
mutta myös siksi, että Kain muutto Suomeen saa meidät
muutkin jo suuntaamaan ajatuksemme Suomea kohti.
Uuden kodin etsiminen ja helmikuussa edessä oleva
yhteishaku tuovat muuton jatkuvasti konkreettisemmaksi.
Samalla lasten täytyisi jaksaa vielä muutama kuukausi
koulussa ja harrastuksissa vaikka uusi jo mukavasti
kutkuttaa vatsojen pohjissa. Elämme, kuten Venäjällä
sanotaan, matkalaukuissa, vanhan ja uuden välissä.
Erityisen vaativa kuluva kevät on Noalle. Peruskoulun
päättötyö on jo palautettu, mutta samalla peruskoulun
päättökokeisiin valmistautuminen on alkanut. Haastavat kokeet ovat kesäkuussa.

Kiitos
tuestasi!

Rauha Kristuksessa

Lähettävät seurakunnat:
Helsingin Paavalin,
Hakunilan, Imatran,
Joutjärven, Leppävaaran ja
Sammonlahden seurakunnat

Pyydämme, että muistatte perhettämme rukouksin. Tällä hetkellä etsimme uutta
kotia Espoon ja Kirkkonummen suunnalta, radan varresta. Tehtävä ei meidän
budjetillamme ole helppo, mutta uskomme että Jumalalla on meille koti valmiiksi
katsottuna. Onhan Hän pitänyt meistä ylitsevuotavasti huolta tähänkin asti.
»Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.»
Rukoilethan kanssamme Mirvan töiden loppuunsaattamisen ja Kain uuden työn
alkamisen puolesta. Ja vielä pyydämme rukousta venäläisen ystävämme puolesta,
joka on ajautunut elämässään umpikujaan, josta ei tunnu ulospääsyä löytyvän.
Rukoilemme, että niin hän kuin mekin saisimme omistaa rauhan Kristusessa.
Viimsissä 20.1.2019
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