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Rukous- ja kiitosaiheita:

Koronajoulu
Koko tämän pandemian ajan olimme mieheni Lucaksen kanssa onnistuneesti välttyneet koronatartunnalta. Viime kirjettä kirjoittaessani istuin
lentokoneessa matkalla Yhdysvaltoihin. Sen matkan aikana, jossain
kotiovemme ja Chicagon lentokentän välillä, oli omikron kuitenkin onnistunut iskemään kaikesta varovaisuudesta huolimatta. Ensimmäisenä rupesi oireilemaan Lucas ja muutama päivä hänen jälkeensä minäkin sain positiivisen testituloksen. Kaikki suunnitelmat menivät siten
uusiksi ja sukujoulu vaihtui nopeasti karanteenijouluksi.

Kiitämme:
-Nopeasta parantumisesta koronatartunnasta
-Mukavasti sujuneesta paluumatkasta Irlantiin omikron-tilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta
-Jouluajasta Lucaksen perheen luona
-Kaikesta tuesta ja yhteistyöstä
vuonna 2021!

Onni epäonnessa oli se, että oireemme olivat todella mietoja ja että ne
ilmenivät ennen kuin olimme tavanneet muita sukulaisia. Minulla oli pahimmillaan matala kuume ja lievää kutinaa kurkussa. Selvisimme siis
koronasta suhteellisen nopeasti ja ilman jälkitauteja. Outona ilmiönä
minulla oli kuitenkin silmäkipu, joka pakotti täydelliseen lepoon, sillä jo
silmien auki pitäminen sattui usean päivän ajan. Tällaisissa tilanteissa
tajuaa sen, miten helppoa terveys on ottaa itsestäänselvyytenä ja miten pienestä ”suuret suunnitelmamme” voivat mennä mönkään.

Pyydämme rukousta:
-Raskausajan viimeiselle kolmannekselle ja kaikkiin järjestelyihin ennen äitiysvapaata
-Uuden kollegan perehdytykseen

Karanteeniajan vuoksi paluumme Irlantiin myöhästyi usealla päivällä.
Tammikuun ensimmäisen sunnuntain iltapäivänä kotiin päästyämme
meitä tervehti eteisessä kasa joulupostia ja -paketteja. Kiitos kaikille
muistaneille ihanista lahjoista ja korteista! Ne lämmittivät kovasti mieltämme ja olemme kiitollisia kaikista 2021-vuoden aikana luomistamme
yhteyksistä ja saamastamme tuesta. Olomme on siunattu!

Michiganin talvisäässä on suomifiilistä. Rohkenimme
ulos pariin kertaan pahimpien oireiden lievennyttyä

Kaksi iloista matkustajaa jossain Dublinin ja Lontoon välillä, vielä täysin tietämättöminä koronakohtalostaan.

Ensimmäinen viikko kotona eteni jetlagista johtuen väsyneissä tunnelmissa ja kalenteri täyttyi tammikuussa nopeasti. Samaan aikaan olen
etsinyt rauhaa ja koittanut madaltaa pulssia. Mielessäni on pyörinyt
tuttu raamatunkohta Sananlaskujen kirjasta (16:9): ”Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa”.
Vuosi 2022 tulee perheenlisäyksen myötä varmasti tuomaan mukanaan aivan uudenlaisia haasteita. Yritän parhaani mukaan valmistaa
itseni tulevaan, mutta loppujen lopuksi Herra tulee ohjaamaan askeleet. Koronajoulu muistutti siitä, että olivatpa suunnitelmamme kuinka
hienoja ja harkittuja tahansa, mikään tässä maailmassa ei ole varmaa.
Lähden siis navigoimaan vuotta 2022 piirtämäni kartan mukaan, mutta
siitä keveällä otteella kiinni pitäen.

Uuden kollegan perehdytys
Joulunajan karanteeninäkymät. Harmitti, että ei
päästy kunnolla nauttimaan lumisesta talvisäästä.

Viime kuukausien ajan olen etsinyt uutta apuria Euroopan ja CAMENA
-alueen TN-työn tiimiin. Kyseiseen tehtävään on nyt löytynyt innokas
yhdysvaltalainen vapaaehtoinen nimeltä Sandy. Hän tulee auttamaan
etätoimistostaan käsin erityisesti raportointiin liittyvissä tehtävissä ja
muussa englanninkielisessä viestinnässä.
Sandy on koulutukseltaan opettaja ja hän on tehnyt pitkän uran opettamalla englantia ulkomaalaisille ammattilaisille Yhdysvalloissa. Näin ollen hän tuo myös mukanaan suuren määrän tietämystä eri kulttuureista ja motivaatiota olla mukana kansainvälisessä lähetystyössä. Hänen perehdytyksensä alkoi tammikuun alussa ja tulemme tapaamaan
säännöllisesti äitiysvapaani alkamiseen asti.

Paluumatka eteni töiden merkeissä ja kahvin voimalla.

Maalis- ja huhtikuussa rukoillaan Euroopan työn puolesta
Viime kuukausien aikana työn alla on ollut maalis- ja huhtikuun rukouskalenteri. Siinä tulee olemaan esillä Euroopan alueen TN-toiminta ja
tuttuja kasvojakin saattaa näkyä kuvissa. Rukousaiheet antavat hyvän
kuvan Euroopan naisten tilanteista ja eri haasteista.
Voit myös tulla mukaan oppimaan mielenkiintoisista aiheista ja rukoilemaan kansainvälisen joukon kanssa joka kuukauden ensimmäisenä
torstaina pidettävään rukoustapaamisen. Se järjestetään Yhdysvalloista käsin, mutta mukaan voi tulla Zoomin välityksellä myös Suomesta. Maaliskuun Eurooppa-aiheinen rukoustapahtuma pidetään
3.3.2022. Lisätietoa rukoustapahtumista (englanniksi) löytyy osoitteesta https://www.twrwomenofhope.org/events/
Sinulle siunausta uuteen vuoteen toivottaen,
Miia (ja Lucas)
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