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Katarina&Renata
Lähetystyöhön kuuluu liikkeellä oleminen. Lähetystyöntekijä on kohdemaassaan vain
käymässä. Yhtä tärkeää kuin lähetin työalueelle lähettäminen, on se, että lähetti lähtee
rakkaaksi tulleesta seurakunnasta tai maasta pois. Jos lähetti jää paikalleen, ei seurakunta kasva itsenäiseksi, vaan jää riippuvaiseksi lähetin läsnäolosta. Olemme kokeneet,
että parhaita hetkiä työssämme ovat ne, kun olemme kouluttaneet paikalliset työntekijät ja vastuunkantajat työskentelemään yhdessä evankeliumin eteen esim.
sosiaalisen median avulla tai pyhäkoulua ja naisten aamuja järjestämällä.
Kirjettämme varten pyysimme kahta meille rakasta nuorta muistelemaan yhteistä
taivaltamme. Katarina ja Renata perheineen tulivat Viimsin seurakuntaan työskenneltyämme seurakunnassa vuoden. 9–vuotias Renata tuli mukaan pyhäkouluun 14–
vuotiaan Katarinan osallistuessa jumalanpalvelukseen.
Syksyllä 2013 Mirva aloitti perjantaisin varhaisnuortenillat ja kutsui tytöt mukaan.
Koska Katarina oli muita vanhempi ja virolaisittain poikkeuksellisesti rippikoulun jo
nuorena käynyt, alkoi Mirva antaa Katarinalle pieniä vastuutehtäviä.
- ”Kun Mirva pyysi minua pitämään Reedeklubia kanssaan, olin epäluuloinen.
Ajattelin, ettei se ole minun paikkani. En osaa, enkä tiedä, mitä siellä pitäisi tehdä.”,
Katarina muistelee.
- ”Yksi syy siihen, miksi aloin käymään illoissa oli, se ettei se ollut pakollista, mutta
tunsin olevani avuksi. Mirva antoi minulle tehtäviä vähitellen. Alussa vastuullani oli
leikkien valmistelu. Myöhemmin valmistauduin kertomaan toisille, mitä ajattelen illan
teemasta. Lopulta aloin pitää raamattuopetuksia.”

Rukousaiheita
Kiitämme Jumalaa
Katarinasta ja Renatasta
sekä heidän perheestään.
Pyydämme johdatusta
koko perheelle ja että
Renata ja Katarina löytävät
paikan ja tehtävän, jossa
parhaiten palvella Häntä!
Lähetystyöstä luopumiseen
liittyvät suuret päätökset:
· uuden kotikaupungin
valinta
· uuden kodin löytäminen
· innostavien ja haastavien
työpaikkojen löytäminen
· Noan lukioon hakeminen
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Renata ystävystyi lastemme kanssa ja muistelee
ystävyyden alkua:
- ”Heidän kanssaan on aina ollut mukavaa ja hauskaa!
Meillä on paljon muistoja pyhiksestä ja Reedeklubista:D”
Mirva piti Reedeklubia ja pyhäkoulua Katarinan kanssa
yhdessä kaksi vuotta, jonka aikana Katarina kasvoi itsenäiseen työhön. Mirvan jäädessä vetovastuusta pois,
olivat KV-linjalaiset avuksi. Katarina kertoo:
- ”Lopulta aloin pitää nuorteniltoja ilman Mirvaa.
Vastuu oli suuri. Usein tunsin, etten tiedä tai osaa.
Noina hetkinä Mirvan tuki oli korvaamaton. Jos en olisi
voinut puhua ongelmista ja siitä kuinka illat sujuivat, en
usko, että olisin jaksanut. Yhdessä löysimme ongelmiin
ratkaisut ja keskustelimme uusista ideoista. Suomalaisten
harjottelijoiden kanssa iltojen vetäminen oli mukavaa ja heistä oli paljon apua.”
Myös Renata sai kasvaessaan vastuuta pyhäkoulussa. - ”Pyhiksen apuopena oli
mahtavaa. En pitänyt pyhisopetusta, mutta askartelin ja piirsin lasten kanssa. Opin
olemaan pienten lasten kanssa ja juttelemaan heille helpommin.”
Katarina jatkaa: ”Kun ajattelen noita vuosia, tuntuu vähän hullulta, että pystyin
pitämään itse nuorteniltoja. Uskon, että se kaikki oli Jumalan johdatusta. Opin, mitä
tehdä, kun suunnitelmat eivät toimikaan. Opin paljon vuorovaikutuksesta ja sen
kuinka tärkeää on tuntea Raamattua. Ilman Raamatun tuntemista on vaikeaa vastata
nuorten kysymyksiin, ja niitä kysymyksiä heillä riitti! Opin myös käytännössä kuinka
nuortenilta tai vuosisuunnitelma tehdään. Oppimastani on ollut hyötyä esimerkiksi
Englannissa.”
Katarina vietti Englannissa lähes vuoden lukion jälkeen. - ”Pääsin harjoitteluun
Pohjois-Englantiin Viron luterilaisen kirkon lähetyskeskuksen ja Norjan lähetysseuran
kautta. Tilaisuutta tarjottiin minulle, koska vedin nuorteniltoja omassa
seurakunnassani. Englannissa olin Allithwaiten ja Grangen kirkkojen harjoittelija.
Vedin kouluissa kerhoja ja pidin nuorten- ja varhaisnuorteniltoja. Aika Englannissa
oli minulle käänteentekevä. Opin tuntemaan Jumalan paljon läheisemmin. Opin
tiimityötä ja kuinka monipuolinen ja suuri Jumalan valtakunta on.”
Englannin vuoden jälkeen Katarina opiskelee nyt yliopistossa ja työskentelee Plussmeedian (Suomessa Nuotta) päätoimittajana.
- ”Olen kiitollinen siitä, että Mirva kutsui minut mukaan, tuki ja auttoi. Se on ollut
todellinen siunaus Jumalalta”.
Peruskouluaan päättävä Renata on erityisesti lastemme kautta seurannut lähetystyötä
läheltä.
- ”Ajattelen, että lähetystyö on todella merkityksellistä ja siistiä työtä. Lähetystyön
kautta monet ihmiset saavat tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan.”
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Kiitos
tuestasi!
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