Projektilähettinä Suomessa
Poukkien lähetystervehdys 2/2019
Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo,
sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. (Ps. 16:11)
______________________________________________________________________________
Vieraita Japanista
Tänä vuonna vietetään Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuotta, minkä
kunniaksi Loimaan evankelinen opisto järjesti elokuussa Opinto-, kulttuuri- ja
lomaviikon japanilaisille Lounais-Suomessa. Ohjelmasta vastuunkantajiksi
pyydettyinä saimme viettää ikimuistoisen viikon japanilaisryhmän kanssa.
Otettuamme vieraat vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä ajelimme bussilla
Loimaalle. Siellä viikko alkoi paikalliseen elämään ja opistoon tutustumisella ja
jatkui historia-, luonto- ja kulttuuripäivien merkeissä huipentuen suomalaiseen
kesäpäivään
mustikan
poimimisineen,
marjapiirakan
leipomisineen,
rantasaunoineen ja iltagrillauksineen. Päivittäisten hartauksien lisäksi vietimme
Alastaron kirkossa ’Saman korkean taivaan alla’ -teemalla kirkko- ja
yhteislauluillan.
Saimme katselle kotimaatamme hetken japanilaisten silmin. Luonto, elinympäristö, kansanluonne,
korkea teknologia, ruoka, kesänvietto ja monet muut asiat ihastuttivat vieraitamme. Monessa
suhteessa maamme tarjoaakin kansalaisilleen sen tasoista turvallisuutta ja hyvinvointia, millaisesta
kaikkialla ei pystytä edes haaveilemaan. Ummistamatta silmiä ilmiselviltä, huolestuttavilta
yhteiskunnallisilta kehityssuunniltakaan voinemme nimetä pitkän listan turvallisuuteen ja
hyvinvointiin liittyviä asioita, joista saamme olla kiitollisia!
Lottovoitto
Tänä syksynä olemme saaneet nauttia Suomessa tavallista
loistokkaammasta ruskasta. Luonto eteläistä niemeä myöten on
hehkunut raikkaissa syksynväreissä. Luoja on tälläkin tavalla
ilahduttanut meitä Pohjolan asukkaita. Suomessa syntymistä on
monesti verrattu lottovoiton saamiseen. Monesti tulee kuitenkin tuntu,
että elämme kuin ihminen, joka riemuitsee lohdutusvoitosta, vaikka päävoittokin olisi tarjolla.
Nautimme luonnon kauneudesta ja elämän hyvistä lahjoista, mutta pidämme sitä kaikkea
luonnollisena ja itsestään selvänä asiana. Vaikka Jumala ympäröi meidät monin tavoin
rakkaudellaan ja hyvyydellään, emme välttämättä huomaa hänen läsnäoloaan ja inhimillisiä
rajoituksiamme ylittäviä mahdollisuuksia.
Jeesus tuli kuitenkin maailmaan antaakseen jokaiselle elämän, vieläpä yltäkylläisen elämän
Jumalan yhteydessä, kuten kirjeen alussa oleva psalminkohta kertoo. Meillä on
mahdollisuus
elämänolosuhteistamme
ja
terveydentilastamme
riippumattomaan iloon ja jopa kuolemanrajan ylittävään elämään. Uhrasihan
Jeesus henkensä ja voitti synnin, Pahan ja kuoleman voimat. Emmehän anna
katumattoman mielemme tai epäuskomme erottaa meitä tästä todellisesta
elämästä?
Kuninkaanlähteellä, Peurakodalla, Mustajärvellä
Saimme pitää kesällä lähetyksen asiaa esillä monissa tilanteissa.
Tukijaseurakunnassamme Säkylä-Köyliössä vietettiin vuotuista hartaushetkeä
luonnonkauniin Kuninkaanlähteen äärellä. Toisessa työtämme tukevassa

seurakunnassa
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Vesilahdella kokoonnuimme heinäkuun iltana puolestaan jo perinteeksi
lähetyslauluiltaan Peurakodalle. Iloiten toteutimme myös vierailumme
Mustajärven lastenleirille. Samoin alkusyksystä oli mieluisaa tuoda oma
panoksemme Kepolan lähetystorille, jossa sai ostaa ämpärikaupalla
juureksia kotiin vietäväksi.

käyneeseen

Lähetyskipinöitä 120 vuotta
Suomessa paikallisen toiminnan suunnittelemiseksi
kerromme jo tässä vaiheessa, että ensi vuonna tulee
kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät
aloittivat työn Japanissa. Sley on uskollisesti jaksanut jatkaa työtään tuossa
tuliperäisessä saarivaltiossa ja hengellisesti kivikkoisessa maaperässä.
Haluamme omalta osaltamme panostaa ensi vuoteen ja olla sytyttämässä uusia
lähetyskipinöitä lähetysrakkauden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Tulemme siis
kutsusta mieluusti jo sovittujen messu- ja lähetyspiirivierailujen lisäksi kertomaan
tämänhetkisiä lähetysuutisia. Jos Jumala suo, seuraavan lähetysmatkamme
Japaniin teemme ensi keväänä.
Joulukampanja 2019
Osallistuimme syyskuussa Tampereella pidettyihin Kristillisille messuille
omakustanteisilla pöytäkuvakirjoilla ja postikorteilla. Näitä Aurinko nousee palvelujen tuotteita olemme painattaneet myös japaninkielisinä. Jotta
joulunsanoma leviäisi myös Japanissa, toimitamme myös joulukalentereina
toimivia pöytäkuvakirjoja japanilaisille lapsille. Tänä vuonna valitsimme
joulukalenterin saajiksi Sapporon seurakunnan päiväkodin ylimmän
ikäryhmän lapset. Vierailimme tuossa suomalaisen lähetystyöntekijä Tyyne
Niemen perustamassa päiväkodissa kaksi vuotta sitten. Tänä kesänä
puolestaan Sapporon seurakunnan pastori ja kolme päiväkodin opettajaa
osallistuivat vetämäämme japanilaisviikkoon Loimaalla.
Viime vuoden tapaan haastamme myös lähettikirjeen lukijamme mukaan Joulukampanjaan 2019!
Lue siitä lisää http://www.aurinkonousee.fi/joulukampanja-2019/ tai
erillisestä tiedotteesta ja tule mukaan levittämään joulusanomaa Japaniin!

Kiitetään
- Mahdollisuudesta tehdä ja tukea lähetystyötä monin tavoin Suomessa!
- Suomessa vierailleista japanilaisista!
- Tokion Suomi-kirkon seurakunnan alkaneesta toiminnasta uusissa, terveissä vuokratiloissa!
Rukoillaan
- Kevään lähetysmatkamme varmistumisen ja alkavien valmistelujen puolesta.
- Johdatusta Japanin lähetyksen 120-merkkivuoden suunnitteluun ja toteutukseen niin
Suomessa kuin Japanissa.
- Joulukampanjan onnistumisen puolesta, niin että japanilaislapset perheineen tulisivat
tuntemaan todellisen joulunsanoman Jeesuksesta!
Siunaavin syysterveisin Päivi ja Martti
Jos haluat tukea taloudellisesti tekemäämme
projektilähetystyötä, voit antaa lahjasi Sleyn tilille
VIITENUMEROLLA 10078 89200 31001 14515.

Suunnitteletko lähetystilaisuutta? Jos haluat
sinne Japanin lähetystyön kuulumisia,
ota yhteyttä: paivi.poukka@sley.fi
martti.poukka@sley.fi
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