	
  

Uuden työkauden alkaessa
(Kuva:	
  Heldur	
  Kajaste)	
  

Hanna Penttisen lähettikirje 5 / 8.9.2016
Alkavan syksyn terveiset helteisestä Tokiosta! Reilu viikko sitten palasin
Suomesta takaisin Japaniin ja täytyy sanoa, että näihin lämpötiloihin on ollut
taas totuttelemista, suomalaisen viileähkön kesän jälkeen. Lähes joka päivä
asteet ovat pyörineet kolmenkymmenen ympärillä. Onneksi kaikissa
sisätiloissa ja junissa ilmastointi toimii! Vaikka Suomesta lähtemiseen liittyy
monenlaista tunnetta jäähyväisineen, on silti mukava olla pitkästä aikaa
omassa kodissa Tokiossa.
Kesä meni valtavan nopeasti ja elokuun lopussa laukkuja pakkaillessa mietin,
että mihin se kolme kuukautta oikein katosi. Kotimaankausi piti sisällään
paljon reissaamista, iloisia kohtaamisia nimikkoseurakunnissa,
rippileirivierailuja, evankeliumijuhlat, lauluiltoja, perhejuhlia, keuhkokuumeen,
sukulointia, ystävien tapaamista, marjastusta sekä sisarusteni samanikäisten
vauvojen suukottelua. Kaikenkaikkiaan siis vaihteleva ja virkistävä kesä!
Tänä	
  kesänä	
  tuli	
  ihmeteltyä	
  tädin	
  
Odottavin ja iloisin mielin olen aloittamassa
roolissa	
  pienoä	
  varpaita.	
  	
  
toista työkauttani täällä Japanissa. Arki
pyörähtää jälleen tuttuihin uomiinsa. Näillä
näkymin syksy tuo mukanaan jumalanpalveluksiin osallistumista ja niissä
soittamista, päiväkodissa lasten kanssa touhuamista ja aamunavausten pitämistä,
sekä konsertteja yhdessä ystäväni Miki Ozawan kanssa. Työt ja tehtävät
tarkentuvat vielä matkan varrella, huomenna olisi tarkoitus pitää asian tiimoilta
palaveria Hamuran kirkolla.
Kiitos, että olet mukana yhteisessä työssä! Ilman rukouksiasi ja tukeasi ei työni
täällä olisi mahdollista. Nytkin alkavana syksynä palvelemme Jumalaa omalla
paikallamme sekä arjessamme että lähetystyössä, kaikilla niillä taidoilla ja kyvyillä,
joita Hän on meille jokaiselle antanut.

Iloitkaa	
  aina	
  Herrassa!	
  Sanon	
  vielä	
  kerran:	
  iloitkaa!	
  Tulkoon	
  teidän	
  lempeytenne	
  kaikkien	
  ihmisten	
  tietoon.	
  Herra	
  
on	
  jo	
  lähellä.	
  Älkää	
  olko	
  mistään	
  huolissanne,	
  vaan	
  saattakaa	
  aina	
  se,	
  mitä	
  tarvitsette,	
  rukoillen,	
  anoen	
  ja	
  kiittäen	
  
Jumalan	
  tietoon.	
  Silloin	
  Jumalan	
  rauha,	
  joka	
  ylittää	
  kaiken	
  ymmärryksen,	
  varjelee	
  teidän	
  sydämenne	
  ja	
  
ajatuksenne,	
  niin	
  että	
  pysytte	
  Kristuksessa	
  Jeesuksessa.	
  (Fil.	
  4:4-‐7)	
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Rukouksin,

	
  

Hanna
Sähköposti: hanna.penttinen@sley.fi

Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi
siunatkoon.

PS. Jos kaipaat erinomaista menovinkkiä tälle syksylle, niin lämpimästi suosittelen Karkun
evankelisella opistolla 21.-23.10. järjestettävää ”Lähettäjänä lähetystyössä” –viikonloppua! Se on
tarkoitettu jokaiselle lähetystyöstä kiinnostuneelle. Lähetystyöhön ja lähettäjänä toimimiseen
liittyen viikonloppu sisältää Raamattua, rukousta, ideointia ja yhdessäoloa. Katso tarkemmat
tiedot ohjelmasta ja hinnasta Sleyn nettisivuilta osoitteesta www.sley.fi/lahettajanalahetystyossa

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos virkistävästä ajasta Suomessa kotimaankaudella
Kiitos turvallisesta paluusta takaisin Japaniin
Kiitos siitä, että työviisumin uusiminen sujui hyvin pois päiväjärjestyksestä
Rukoilemme siunausta alkavalle työkaudelle, että uusia ihmisiä voitaisiin tavoittaa
evankeliumilla.
Rukoilemme hyvää terveyttä, sekä työn ja levon välistä hyvää tasapainoa

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
Sley, PL 184, 00181, Helsinki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Hanna Penttisen työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH
henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi
tai kirjoittamalla viestikenttään ”Hanna Penttisen rengas” + omakotiseurakuntasi
tai Hanna Penttisen renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 15514
Keräyslupa2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

