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Suunniteltu lähtöpäivä 28.12.2012!
Kalvolan Seurakunnasta
meidän uusi
nimikkoseurakuntamme

Myös nimikkoseurakunta asiat ovat

edenneet. Ensimmäinen

nimikkosopimuksemme on tehty

Kalvolan seurakunnan kanssa.

Olemme sopimuksesta iloisia ja

kiitollisia, ja rukoilemme, että kuluvan

syksyn aikana saisimme solmittua

nimikkosopimukset myös muihin

seurakuntiin, jotka saavat sydämelleen

meidän työmme tukemisen. Jatkuva

rukouksemme on myös uusien

yksityisten kannattajien löytyminen.

Kiitosaiheita

● Nimikkosopimus Kalvolan

seurakunnan kanssa

● Lähetiksi siunaaminen

● Kesän avioliittotapahtumat

jotka sujuivat hyvin

● Lähetysrenkaan kasvaminen

● Jumalan konkreettinen

huolenpito

Uusi virallinen kuva otettiin syksyn kynnyksellä

Lähetyskenttä kutsuu 28.12.2012!

Syksyinen tervehdys teille kaikille Ryttylästä.  Kesä on jäänyt

taakse,  ja paljon on taas ehtinyt tapahtua sen jälkeen kun viimeksi

kirjoitimme kuulumisiamme. Tärkein informaatio tällä hetkellä lienee

se, että lähtöpäivämme on nyt suunniteltu tapahtuvaksi muutama

päivä joulun jälkeen, eli 28.12. Tuolloin siis pakkaamme loputkin

laukkumme, ja suuntaamme kohti Nicosiaa ja SAT-7:aa.. Ihan

mahtava tunne, kun kaikki on nyt muuttumassa todella

konkreettiseksi ja pääsemme käytännössä toteuttamaan sitä näkyä,

jonka Jumala on sydämiimme antanut.

Lähetämme tämän kirjeen niille, jotka

ovat tilanneet rukouskirjeemme tai

joiden uskomme olevan kiinnostuneita

elämästämme ja työstämme. Jos et

enää jatkossa halua saada

kirjeitämme, otattehan meihin yhteyttä.

Meidät löytää:

www.lahetystyo.com

www.twitter.com/lahetystyo

www.youtube.com/user/lahetystyo

www.facebook.com/lahetystyo

Tilaa uutiskirje:

http://eepurl.com/jP1m9
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Syksyllä
Syksyn ohjelmamme koostuukin nyt pitkälti paitsi

lähtöön valmistautumisesta, myös piireissä ja

seurakunnissa kiertämisestä. Samoin kierrämme

edelleen luennoimassa avioliittotyön merkeissä.

Tulemme mielellämme käymään myös teidän omiin

seurakuntiinne, jos emme sinne ole vielä ehtineet.

Laittakaa siis rohkeasti kutsua tulemaan. Luvassa on

myös muutamia radio- ja tv-ohjelman nauhoituksia,

joissa tulemme puhumaan avioliitosta ja kristityn

perheen haasteista tämän päivän Suomessa.

Uskomme että nämä tulevat, median parissa

vietettävät päivät ovat omalta osaltaan taas

opettamassa ja inspiroimassa meitä myös siinä

medialähetystyössä, jota tulemme SAT-7:n puitteissa

tekemään.

Rukoukset siivittivät kesän
tapahtumia
Viime kirjeessä pyysimme rukousta muun muassa

kesän tapahtumien puolesta. Haluammekin nyt kiittää

teitä kaikkia, jotka olette meitä ja työtämme muistaneet.

Niin Helsingin, Karkun kuin Hartolankin avioliittoleirit

sujuivat hyvin. Saimme kokea olevamme Jumalan

käytössä, ja oli mahtavaa saada tutustua uusiin, ihaniin

ihmisiin.

Jumalan huolenpito näkyi ihan konkreettisesti

monellakin tapaa. Automme taas kerran hajottua ja

jouduttua kuukaudeksi telakalle, saimme auton käyttöön

tuttavaltamme. Se pelasti meidät pitkiltä ja kalliilta

junamatkoilta lasten ja lukuisten matkalaukkujen

kanssa. Saimme myös kokea taloudellista huolenpitoa,

kun opiskelijabudjetin rajallisuudesta  ja sähköyhtiöiden

tasauslaskuista johtuen olimme vaarassa joutua

perumaan sovittuja tapahtumia. Ihmeellisesti Herra

kuitenkin antoi kohdallemme ihmisiä, jotka

tilanteestamme tietämättä halusivat auttaa meitä

taloudellisesti juuri oikeaan aikaan.
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Rukousvastauksia
Ihan erityinen rukousvastaus lienee osunut tyttäremme Regian
kohdalle. Regian intohimo on hevoset ja ratsastus. Tilanne näytti jo
pahasti siltä että emme taloudellisista syistä voi jatkaa harrastusta.
Rukoilimme asiaa Regian kanssa, ja jo parin viikon päästä kävi niin
ihanasti, että minua pyydettiin pitämään lasten ratsastustunteja
samalla tallilla jossa Regia käy. Sillä järjestelyllä Regia sitten alkoi
saamaan ratsastustuntinsa huomattavasti edullisemmin. Arvatkaa
vain, oliko Regia iloinen nopeasta ja ihanasta rukousvastauksesta!
Pakko vain todeta, että meillä on ihan mahtava Jumala!

Vielä oma erityinen lukunsa kesän aikana oli Kansanlähetyspäivät,
jossa meidät virallisesti siunattiin Suomen evankelisluterilaisen
kirkon ja Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiksi. Tuo hetki oli
ikimuistoinen, ja herätti meissä vahvan kiitollisuuden siitä, että
saamme olla mukana tekemässä tätä työtä.

Rukousaiheita:
● Nimikkoseurakuntien löytyminen
● Yksityisten tukijoiden löytyminen
● Syyskuun Cafe-Raamattu nauhoitus 26.9
● Syksyn tulevat avioliittotapahtumat joissa luennoimme:

Helsinki 21.10, Riihimäki 2.11, Siikaranta 3.11,  Hartola
25.11, sekä seurusteluopetus Ryttylässä 11.12.

● Seurakuntavierailut
● Ohjelman teot Radio Deihin syksyllä 18.9. alkaen..
● Gradun ja opinnnäytetyön eteneminen.

Ja vielä sananen opiskeluista....

Vaikka syksy meneekin paljolti jo alussa
mainitsemiemme asioiden parissa, pitävät
edelleen käynnissä olevat opiskelut huolen
siitä, että vapaa-ajanvietto ongelmia ei
pääse syntymään.
Rene jatkaa täällä Kansanlähetysopistolla
opiskelua Raamattu ja teologialinjan
parissa, sekä oman opinnäytetyönsä
parissa.
Pia puolestaan tekee parhaillaan
työharjoittelua toimittajana Uusi Tie
lehdessä, ja kirjoittelee samalla gradua
käytännöllisen teologian laitokselle.
Myös maakansio Kyprokselta vaatisi vielä
hiukan aamuyön tunteja.

...ja lasten elämästä.

Regia, Repe, Rebecca ja Rafaela ovat
kaikki innoissaan muuttamassa
Kyprokselle. Ketään muutto ei tunnu
ainakaan tällä hetkellä pelottavan,
enemminkin kaikki jo miettivät tulevia
harrastuksiaan, ja kinastelevat lapsille
tyypilliseen tapaan siitä, kuka saa
ensimmäisenä valita huoneen tulevasta
kodista. Kysymykset ovat myös koskeneet
sitä, onko Kyproksella haita, ja missä siellä
voi luistella... Englantia lapset ovat
alkaneet opiskella jo nyt syksyllä, kreikka
jääköön sitten paikallisen koulun vastuulle,
kun lapset siellä tammikuussa aloittavat
koulutyönsä! Jokin muukin kieli lienee
lapsilla työn alla, ainakin siitä päätellen,
kun viime viikolla aamupala pöydässä
Rafaela totesi:, -Minä en vielä osaa
enkelikieltä.
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