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Blogimme

Rukousaiheeksi:
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•

Jarin työt OM:ssä
Kevään Toivoa naisille -konferenssit Suomessa
• Eevalle viisautta tehtävien
siirtämisessä seuraajalle
• Eevan matkat Italiaan, Jordaniaan ja Kyprokselle
• Kiitos varjeluksesta matkoilla
• Kiitos Jumalalle kaikesta hyvästä huolenpidosta
• Myös nuorempia ikäluokkia
mukaan medialähetystyöhön
_________________________

Uusi vuosikymmen
Alla on linkki videoon, jossa on välähdyksiä viimeisten kahden kuukauden
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan):

Uusi vuosikymmen siis pyörähti käyntiin. Mitä siltä odotamme? Meille on
suuremmassa kuvassa tulossa isoja muutoksia eläköitymisen merkeissä. Eeva
jää töistä pois tämän vuoden lopussa ja Jari hiukan myöhemmin. Se ei tarkoita sitä, että lähetystyö jäisi pois sydämestämme. Tavalla tai toisella
olemme mukana missiossa eläkkeelläkin.
Joulu ja vuodenvaihde on aina hienoa aikaa Wienissä. Monia joulutoreja oli
taas aivan pienistä sisäpihoista suuriin, joka esimerkiksi raatihuoneen joulutori on. Uudenvuoden aattoon kaupunki oli satsannut paljon ja keskustassa
oli kymmenkunta musiikkilavaa, joissa esitettiin monipuolista musiikkia.
Itävalta–Suomi -seura järjestää joka adventti suuret myyjäiset lähellä Wieniä sijaitsevassa Klosterneuburgissa, joka on kuuluisa suuresta luostaristaan.
Suomalaisella seurakunnalla on myyjäisissä kahvio, jossa käy aina kova kuhina.
Jarin uudet työtehtävät
Jari on nyt ollut pari kuukautta OM Eastin palveluksessa. Siellä on käynnissä
organisaatiomuutos ja uuden suunnan valinta. Tähän asti pääpaino on ollut
painetussa mediassa ja sen jakamisessa alueelle. Muun muassa Raamattujen
salakuljettaminen rautaesiripun taakse oli yksi OM Eastin tehtävistä.
Nyt kuvaan on vahvasti tulossa digitaalisen median eli internetissä toimimisen kehittäminen OM:n kansainvälistä toimintaa tukien. Myös verkostoituminen muiden organisaatioiden kanssa nähdään tärkeänä.

Johtajan vaihdos OM Eastissa

Työmatka Kyprokselle

Jarin tämänhetkisiin työtehtäviin on kuulunut projektinhallintatyökalujen
arviointia sekä sisällöntuotannon tukemista.
Eevan työt

Eevan työmatka Puolaan

Illallisella

Kiitos esirukouksista uuden aluekoordinaattorin löytämiseksi Eevan siirtyessä eläkkeelle. Näyttää erittäin lupaavalta, että oikea henkilö on löytynyt. Kerromme hänestä lisää seuraavassa kirjeessämme. Tulevien kuukausien aikana Eeva pyrkii siirtämään kaiken tarvittavan tiedon seuraajalleen, niin että hänen on hyvä aloittaa tehtävässä.
Tammikuun alussa Eeva matkusti Puolaan tapaamaan uusia Puolan Toivoa
naisille -työn tiimiläisiä. Maassa on ollut Toivoa naisille -rukousliike jo
muutaman vuoden ajan. Nyt suunnitelmissa on aloittaa Toivoa naisille radio-ohjelma. Puolassakin naisilla on monia huolia, kuten perheväkivalta. Maan hallituksen virallinen kanta on, että tällaista ongelmaa ei
maassa ole. Tarvitaan siis joku taho puhumaan rehellisesti vaietuista asioista sekä tuomaan esille mahdollisuus toivoon Jeesuksessa. Tiimiläiset
kirjoittavat itse ohjelmien käsikirjoituksen Toivoa naisille -työn ohjeiden
mukaisesti.
Muuta

Ljubljana
Ajankohtainen video:
Kutsu Toivoa Naisille konferensseihin
Nettisivut:
toivoanaisille.fi

Joulukuun työmatkalla Kyproksella tapasimme Helin Vapauta uhri -järjestöstä. Hän työskentelee seksiperäisen ihmiskaupan uhrien parissa, joita
keskuksella käy parikymmentä. Se oli hyvä tapaaminen, koska Toivoa naisille -työn yksi osa-alue on ihmiskaupan uhrien auttaminen. Kätketyt aarteet -kuunnelmasarja on tarkoitettu auttamaan seksiperäisen ihmiskaupan uhreja pois heidän ahdingostaan.
Joulunalusviikonloppuna kävimme katsomassa Slovenian pääkaupungin
Ljubljanan joulujärjestelyjä. Emmekä pettyneet, vanha kaupunki korkealla kukkulalla olevine linnoineen oli valaistu hienosti jouluiseen tunnelmaan.
Täällä Wienissä kävimme entisten TWR-työtovereiden kanssa kynttilähartaudessa ja sen jälkeen illallisella ranskalaisessa kahvilassa.

”Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet päätökseen. Iäti
kestää sinun armosi.”

Psalmi 138:8
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