Eeria Niemi
Kesätervehdys!
Lähtöni Jakutskiin lähestyy ja valmistautuminen siihen on ollut monitahoista ja jatkuvasti
läsnä olevaa. Minun kohdallani se on ollut:
-rukousta ja Sanaa yksin ja ystävien kanssa
-kielikurssille hakupapereiden täyttöä ja siihen
liitteiden hankkimista
-revityn ruisleivän leipomista sovelletulla reseptillä, jotta jossain vaiheessa kaapista ei enää
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Toukokuussa pinnalla on erityisesti ollut yliopiston kielikurssille haku ja Pietarissa tutustuminen Inkerin kirkkoon. Hakupaperit yliopistolle ovat liitteineen viimesilausta vaille
valmiit laitettavaksi eteenpäin. Hakuprosessin
haluan jättää rukousaiheeksi, ettei siinä mutkia
matkaan tulisi.

korppujauhoja löytyisi
-tavaroiden läpi käymistä – mukaan, varastoon
vai kierrätykseen
-tomaatintaimien kasvattamista – tämä unelma
on tänä keväänä laitettu täytäntöön, koska
epäilen Jakutskin ilmaston olevan vähemmän
suosiollinen tälle projektille.

Kiitos Pietarin matkani muistamisesta rukouksin. Kuten edellisessä kirjeessäni suunnittelin,
suuntasin puolivälissä toukokuuta Pietariin.
Inkerin kirkko, joka muutama vuosi sitten
vietti 400-vuotisjuhlaa, on kutsunut minut työhön Inkerin kirkkoon Siperian rovastikuntaan.
Lyhyen vierailuni aikana tapasin Inkerin kir-

Välillä tulee väsymyksen hetkiä ja kiukuttaa
kaikki mahdollinen ja mahdoton ja välillä saa
taas iloita, kun tätäkin matkaa saa jakaa toisten
kanssa ja asiat järjestyvät ihmeellisesti.
Viikonloppuna minua rohkaisi näkemäni hentoinen sateenkaari, Jumalan liiton merkki. Se
sai olla muistuttamassa minua Jumalan uskollisuudesta. Vaikka mitä tulee vastaan: Hän,
joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1. Tess. 5:24.

kon piispan Aarre Kuukaupin ja keskuskanslian työntekijöitä. Vaikka Pietari ja Jakutsk
ovatkin aivan erilaiset kaupungit, koin matkan
kuitenkin

hyvänä

orientaationa

tulevaan,

orientaationa työhön Inkerin kirkossa ja ylipäätään Venäjällä elämiseen. Kielitaitoni ei
venäjän suhteen hyvä ole, mutta rohkaistuin
sitä kuitenkin käyttämään ja sain ilokseni huomata, että osaan riittävästi selviytyäkseni ja
sain luottamusta siihen, että tämä kieli on opittavissa!

Rukousmuistio
 Minun ja muiden viime syksyn kurssilaisten lähtövalmistelut
 Kieliopintojen hakuprosessi ja viisumiasiat
 Rukousrenkaan kasvu
 Lähetyksen kesäpäivät Porissa

Otsikko

Lähetysrenkaani sihteerinä
toimii Emma Postila
@: emma.postila@gmail.com
p. 040 750 7597

Ajankohtaiskatsaus
Tervetuloa mukaan viettämään Lähetyksen ke-

Rukousrenkaani on kasvanut tämän kevään ai-

säpäiviä Porissa 17.–19.6.2016. Minut yhdessä

kana ja edellisen kirjeeni jälkeen uutena nimik-

muiden uusien lähettien kanssa siunataan tuol-

koseurakunta Mäntyharjun seurakunta on tul-

loin lähetystyöntekijöiksi. Lähtöni ei kuiten-

lut mukaan matkaan. Tervetuloa mukaan työ-

kaan aivan vielä ole käsillä. Lähden Jakutskiin

hön! Uusia ihmisiä saa kutsua mukaan rukoile-

30.9.2016. Tätä ennen elokuun lopussa ja syys-

maan ja myös tukemaan taloudellisesti. Ystä-

kuussa vierailen nimikkoseurakunnissani. Osa

väkirjeeni on myös saatavana englanniksi. Oli

vierailuista on jo sovittu, osan osalta mietitään

sinun paikkasi tässä työssä mikä tahansa, iloit-

vielä sopivaa ajankohtaa. Tilaisuuksista saat

sen, että saan tätä matkaa ja työtä tehdä yh-

tietoa Kuhmon, Mäntyharjun ja Savonlinnan

dessä sinun kanssasi. Toivottavasti tapaamme

seurakuntien kirkollisista ilmoituksista ja Kyl-

kesän tai syksyn aikana kesäpäivillä tai muissa

väjä-lehdestä. Jos sinulle ei vielä lehteä tule,

tilaisuuksissa.

mutta haluaisit sen, voit ilmoittautua minulle.
Lehti on ilmainen, mutta halutessasi voit sen

Aurinkoista kesää ja Jumalan valoa elämääsi,

kulujen kattamiseen osallistua lahjoituksella.

Eeria

Lehteä voi lukea myös Kylväjän netti-sivujen
kautta.

Taloudellinen tuki
Kylväjän työ katettaan pitkälti vapaaehtoisin lahjoituksin. Halutessasi tukea taloudellisesti lähetystyötä ItäSiperiassa, voit antaa tukesi sivun alabannerissa olevalle tilille. Käytätähän seurakuntakohtaista viitenumeroa, jonka saat nettisivuilta http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri tai Kylväjän toimistosta.
Nimikkoseurakuntien viitenrot:

Kuhmo

53023 33713

Mäntyharju 53023 33205

Savonlinna 53023 31013 5
Ei srk tietoa 53023 37654

Maksaessasi ilman viitettä kirjoita viestikenttään: Niemi ja kotisrk:si.

