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Mekane Yesus -kirkon pyöreän pöydän kumppanineuvottelujen avajaishartaudessa osallistujat sytyttivät rukouskynttilän.

Monenlaista tapahtumaa tulossa
Olen
tulevana
lauantaina
menossa
Lapuan hiippakunnan lähetysseminaariin,
joka pidetään Kuortaneella. Minua on
pyydetty pitämään puheenvuoro Lapuan
hiippakunnan, Kansanlähetyksen ja Jimma
Bethel -synodin yhteistyösopimuksesta.
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Seuraavana päivänä olen sitten menossa
käymään Kristiinankaupungissa. Minulla
on siellä kirkkoherran kanssa sovittu
jumalanpalveluksen liturgiavastuu, sekä
saarna ja kirkkokahvien jälkeen ajattelin vielä
kertoa lähetystyöstä Japanissa.
Seuraavalla viikolla 23.-25.9. olisi Ryttylässä
Israel-päivät,
jossa
olen
niinikään
vetovastuussa. Tai siis muut pitävät puheita
ja opetuksia ja minä vaan suunnittelen.
Tel Avivin Beit Immanuel seurakunnan
pastori Aleksey Raikhstadt tulee aikuisen
tyttärensä kanssa pääpuhujaksi. Tuletko
sinäkin kuuntelemaan miten Jumala johdatti
Alekseyn Siperiasta Tel Aviviin? Samalla
voit kuulla nuoren Jeesukseen uskovan

Jyviä on monia erilaisia, mutta Kristus, elävä leipä, on yksi.

juutalaisen naisen kokemuksia armeijasta ja
yhteiskunnan vähemmistöön kuulumisesta.
Samalla kerron vielä muistakin tapahtumista
Ryttylässä: Globaalit megatrendit ja Jumalan
lähetys -foorumi, sekä sen jälkeen oleva
Missioforum -tapahtumasta. Tule mukaan
oppimaan lisää lähetystyöstä muuttuvassa
maailmassa. Lue lisää: www.kansanlahetys.fi
ja ilmoittaudu mukaan!
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Mekane Yesus -kirkon kumppanikokous

Vuonna 1959 perustettu Mekane Yesus -kirkko on
nykyisellä 10.6 miljoonan jäsenenmäärällään maailman
suurin luterilainen kirkko. Sillä on yli 13.000 seurakuntaa/
saarnapaikkaa, yli 6000 pastoria ja yli 9000 evankelistaa.
Mekane Yesus -kirkko kutsui yhteistyökumppaninsa
pyöreän pöydän tapaamiseen elokuun 18.-19. päivä.
Minä sain edustaa Kansanlähetystä yhdessä Mirjami
Uusitalon kanssa kyseisessä tapahtumassa. Koronan takia
yhteisiä kokouksia ei oltu järjestetty melkein kolmeen
vuoteen, joten ilo oli käsin kosketeltavaa kun kirkon ja
sen kumppanien edustajat lauloivat, rukoilivat, söivät ja
keskustelivat yhdessä samassa paikassa.
Seuraava kirkon ja sen yhteistyökumppanien kokous
on todennäköisesti ensi vuoden helmikuussa. Vastaavia
kokouksia on pidetty vuodesta 1967 lähtien ja vuodesta
1979 lähtien niiden nimenä on ollut Committee of Mutual
Christian Responsibility (CMCR) - vapaasti käännettynä
“yhteisen kristillisen vastuun komitea”.
Koin suuren kunniatehtävän, kun Mekane Yesus
-kirkon presidentti, pastori Yonas Yigezu, pyysi minut
ehtoollisavustuajaksi pyöreän pöydän keskustelujen
avajaishartaudessa. Herran Pyhä ehtoollinen, sehän on se
yhteinen pyöreä pöytä, jonka ääreen uskovat eri puolilla
kokoontuvat.

Jimma-Bethel hiippakunnan väen kanssa illallisella. Takana keskellä synodin presidentti
pastori Hailu Abebe. Lähetystyöntekijämme Mirjami Uusitalokin näkyy kuvassa.

Run for Missions juostiin Ryttylässä

Lähettipäivien juoksutapahtuman tuloksena sain aloitettua
23 kierrosta, matkaa tuli kellon mukaan 9.57 km. Juoksulla
keräsin varoja Anne Tuovinen työn tukemiseen SAT-7mediatyössä Kyproksella. Sinäkin voit vielä halutessasi
tukea tilinumerolla 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:
•
•
•

Israel-päivät “Uskon juuret” 23.-25.9.2022
Ryttylän lähetyskeskuksessa. Ilmoittaudu ja tule mukaan!
https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/israel-paivat-uskon-juuret/

Rukoilkaamme yhdessä:
•
•
•

Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Varjeluksesta matkoilla
Uusi kouluvuosi alkanut hyvin kaikilla
perheen opiskelijoilla
Mahdollisuudesta olla Suuressa Mukana

•

Lapuan hiippakunnan lähetysseminaari
17.9. Kuortaneella
Uskon juuret -Israel-päivät 23.-25.9.
Kotona täällä ja taivaassa - Missioforum
30.9.-2.10.
Rauhaa Etiopiaan. Ilmeisesti hauras
tulitauko ei oikein pidä pohjoisessa.

•
•
•

Perheemme suunnitelmat ensi vuotta
koskien: onnistuuko paluu Japaniin jo
vuoden 2023 elokuussa?
Ensi vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmia viimeistellöön
parhaillaan
Lähetyslinjalalla opiskelevien kuuden
henkilön puolesta

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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