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Joel Goldberg puhui Israel-kanavassa Kansanlähetyspäivien yhteydessä. Tämä erillinen tilaisuus pidettiin Ryttylän kirkolla.
Joel haastoi vanhempia ja isovanhempia puhumaan lapsille ja lapsenlapsille kristillisestä uskosta. (Kuva: Philippe Gueissaz)

Elokuinen tervehdys sinulle!
Erityisesti haluan tässä kirjeessä kertoa
terveisiä Kansanlähetyspäiviltä. Moni teistä
oli toki paikan päällä ja seurasi lähetystä
netin tai radion välityksellä.
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Oli hyvät päivät, jos saan itse sanoa. Olimmehan
Asakon
kanssa
ohjelmatoimikunnassa
suunnittelemassa päivien ohjelmaa, sekä
sitten yhdessä hallintojohtaja Samuli
Virtasen kanssa juontamassa päälavan
ohjelmaa koko päivien ajan. Jumala siunasi
ja varjeli tapahtumaviikonlopun ajan, ja itse
koin kaikesta kiireestä huolimatta, että päivät
olivat todellakin siunatut.
Ishizaki-sensei Japanista piti rohkaisevan
raamattuopetuksen Taivaan kodista. Itsekin
pääsin pitämään päälavalla raamattuopetusta
seurakunnasta. Joel Goldberg Israelista
haastoi
meitä
vanhempia
puhumaan
uskonasioista lapsillemme. Kävimme Asakon
kanssa yhdessä välissä kuuntelemassa
myös pitkäaikaisen Japanin lähetin Mailis
Janatuisen raamattuopetusta taivaasta.

Juontotehtävissä Kansanlähetyspäivien aikana.
(Kuva: Philippe Gueissaz)

Olisi ollut kiva istua alas ja jutella rauhassa
monien teidän ystävien ja lähettäjien kanssa,
mutta tällä kertaa ohjelmavastuut pitivät
meidät aika lailla joko pääteltan lavalla
tai sitten sen takana olevalla alueella, kun
mietimme seuraavan ohjelman juontoa. Ja
ehkäpä ensi vuonna, jos Herra suo, mekin
saamme olla siinä siunattavien lähettien
joukossa, matkalla kohti Japania. Tälläisiä
suunnitelmia siis.

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi,
keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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Virkistävä kesäloma

Pari viikkoa Kansanlähetyspäivien jälkeen päivystin
aluekoordinaattorin työtehtävissä Ryttylässä, mutta sen
jälkeen saimme viettää viikon lomaa Kansanlähetyksen
mökillä Juvalla. Saunoimme joka päivä ja pulahdimme
järveen vilvoittelemaan. Luksusta näin Japanin lähetin
näkökulmasta.
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, juuri sopivasti
kesäloman viimeisellä viikolla olimme Asakon kanssa
Stuttgartin lähellä pidetyssä Euroopan japanilaisten
kristittyjen konferenssissa. Matkaseurana ja mentoreina
meillä olivat Asakon vanhemmat Jorma ja Lea Pihkala.
Japanilaisten kristittyjen Euroopan konferenssi järjestettiin
tänä vuonna 39. kertaa. Teema oli “Vapaus Kristuksessa”.
Osallistujia oli noin 160 henkeä, joukossa vajaa
parikymmentä Japanin lähetystyöntekijää. Vähän jännitti,
että miten se japaninkieli oikein sujuu vuoden hiljaiselon
jälkeen, mutta kyllä se pienryhmäkeskustelukin hyvin
onnistui. Raamattuopetusten jälkeen illalla nimittäin oli
vielä pienryhmät, jotka oli jaettu aika lailla ikäryhmittäin.
Saimme Asakon kanssa kutsun käydä japanilaisessa
seurakunnassa Etelä-Korean Seoulissa... Ehkäpä voimme
vastata tähän kutsuun parin vuoden sisällä, kun olemme
ensin palanneet Japaniin lähetystyöhön. Herra ohjatkoon
askelemme kun teemme tulevaisuudensuunnitelmia.

Asakon kanssa ehdimme hetkeksi istahtaa alas juhlateltan ohjelmaa seuraamaan.
(Kuva: Philippe Gueissaz)

Run for Missions 13.8. lauantaina

Tänä vuonna juoksen lähetyksen hyväksi Ryttylässä
pidettävien lähettipäivien yhteydessä. Juoksulla kerään
varoja lähetystyöntekijä Anne Tuovinen työn tukemiseen SAT-7-mediatyössä Kyproksella. Sinäkin voit tukea
tilinumeroon FI83 2070 1800 0283 25 (Suomen Ev. lut.
Kansanlähetys) viitenumerolla 70632. Tuki kohdistetaan
SAT7-mediatyöhön -> https://kansanlahetys.fi/r4m/
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Iloiten kiitämme Taivaan Isää:
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Isompien lasten kesätyöpaikat
Nuorimman lapsen monet leirit
Ryttylässä
Siunatut Kansanlähetyspäivät

Rukoilkaamme yhdessä:
•
•

Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Virkistävä kesäloma
Mahdollisuus osallistua japanilaisten
kristittyjen konferenssiin
Varjeluksesta kesän matkoilla

•

Lauri on menossa Etiopiaan työmatkalle
17.-21.8. osallistuakseen Mekane Yesus
-kirkon kumppanikokoukseen.
Esikoinen muuttaa opiskelija-asuntoon
syyskuussa. Uusi elämänvaihe
alkamassa.
Siunausta lasten ja Asakon uuteen
kouluvuoteen.

•
•
•

Eri työalueiden ensi vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmia ollaan työstämässä.
Uudet lähetyslinjalaiset aloittaneet
lähiopintonsa Ryttylässä.
Perheemme suunnitelmat ensi vuotta
koskien: onnistuuko paluu Japaniin jo
vuoden 2023 elokuussa?

Lähetystyötä Japanissa voit tukea seuraavien seurakuntien kautta: Töölö, Tampereen Harju, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Pohjois-Savon Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10
5700 0220 0055 91, Uudenmaan Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283
25. Viitenumero: 22703.
KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!
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