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Heipat Pietarista! 22.8.Palasimme tänne Venäjän ”pohjoiseenpääkaupunkiin” 15.8. ja aloitimmeneljännen työkautemme. Myös tyttöjemmekoulu alkoi jo heti seuraavana päivänä jainnolla he sinne lähtivätkin. Olemmekiitollisia mukavasta kouluympäristöstä!Parin kuukaudenmittainenkausilomammetarjosi moniamukavia kohtaamisia eri puolilla Suomeanimikkoseurakuntavierailujen ym.vastaavien merkeissä. Kiitos kaikille, joitaehdimme tavata! Samalla pahoittelemme,että niin montaa teistä emme ehtineettavata.Seurakuntavierailuilla kierrätimmerukouskirjeemme tilauslistoja ja niinpä nyttoivotamme tervetulleeksi mukaan kaikkiuudet renkaamme jäsenet. Näiden kirjeidenvälityksellähän jaamme uutisia jarukousaiheita työmaaltamme, uudeltakolmivuotiselta työkaudeltamme. Kiitosjokaiselle, jokarukouksin jamahdollisuuksiensamukaan myösuhrilahjoinmahdollistaatyötämme täälläPietarin seudunvirolaisten parissa.TyöpalaverissaRyttylässäyllätykseksemmekuulimmekannatuksemmeolevan vajaata, sen

takia jokainen roponenkin on erittäintärkeä! Olet Suuressa mukana! Katso myös:http://suuressamukana.fi.
Matkoja ja kohtaamisiaPalataanpa vielä kausilomaamme.Saavuimme Suomeen 13.6. ja hetiseuraavana päivänä Lilli lähti päiväksiTallinnaan, kun siellä julkaistiin LeifNummelankirjasta“Raamatunpunainen lanka”vironkielinenkäännös.Käännöstyön Lilli oli tehnyt jo edelliselläkausilomallamme. Toivottavasti monivirolainen löytää kirjan avulla polunsyvemmälle Raamatun maailmaan. Samaatoivomme tietysti myös suomalaisille.Pääkaupunkiseudun lisäksi ehdimmekesän aikana Juupajoelle, Orivedelle,Suolahteen, Petäjävedelle, Vahojärvelle(Parkanon srk), Joensuuhun,Lappeenrantaan ja Tampereelle. Kilometrejätaisi kertyä kaikkiaan yli 8.000. Kävimmemyös useampaan otteeseen Virossa. Tärkein“etelän matka”kuitenkin suuntautuiRakvereen ja Väike-Maarjaan - 23.7.meidät siunattiinRakveressa uudelletyökaudelle.Siunaustoimituksensuoritti Viron kirkondiaspora-työstävastaava piispa Tiit
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johtaja, rovasti Leevi Reinaru, kirkonlähetystyöstä vastaava asessori, Rakverenkirkkoherra Tauno Toompuu sekä Väike-Maarjan kirkkoherra Enn Salveste. Hän onjo vuosia käynyt täällä Pietarissa pitämässäjumalanpalveluksia. Erityinen ilonaihe oli se,että Jumala johdatti siunauksentapahtumaan kuoromme ollessa läsnä –kuoromme oli konserttikiertueella em.paikkakunnilla.Kuorolaiset kertoivat myös, että he olivatjoskus keväällä jostakin syystä luulleet, etmeidät ollaan siirtämässä pois Jaaninseurakunnasta ja niinpä he olivat jokeskustelleet, että alkavat kerätäallekirjoituksia meidän jäämiseksi. Vaikkaemme olleetkaan siirtymässä muualle, niinmeitä kyllä lämmitti heidän tukensa. Tunne,että edellisellä työkaudella olemme päässeethyvin “sisälle”, sai vahvistusta. Tästä onkinhyvä jatkaa uudella työkaudella –ensimmäistä kertaa muuten jatkamme siitä,mihin edellisellä työkaudella jäimme.
Itärajan tällä puolellaKun viime maanantaina olimme päässeetrajan tälle puolelle, niin pian loisti eräässäkylässä kirkon vieressä valaistu teksti:
”Kunnia Jumalalle kaikesta!”Täsmällisemmin ei olisi voinut enää ilmaistasitä, miltä meistä juuri sillä hetkellä tuntui.Kiitollisin mielin, kaatosateesta huolimatta,ajoimme Pietariin. Todella kiitollisia olimmevasta silloin, kun ehdimme kotipihalle jasateeseen tuli sopivasti tauko siinävaiheessa, kun auto piti tyhjentää.

Eilen juhlimme seurakunnassa Vironuudelleen itsenäistymisen 25-vuotispäivää.Paikalla meitä oli 30! Aika hyvä saavutusottaen huomioon, että monet ovat vielälomilla ja siis poissa kaupungista.Kun olimme nostamassa Vantaallaviimeisiä pussukoita kyytiin, niin ystävämmeMaria tuli hetkeksi vielä juttelemaankanssamme. Häneltä saimme evääksi 1. Tim.4:13 ”Lue, kehota ja opeta ahkerasti,
kunnes minä tulen”. Tätä Paavalinkehotusta aiomme noudattaa. Kiitos, että oletSuuressa mukana!Siunausta syksyysi toivottaenKeskiset
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