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Vauhdikas alkuvuosi
Hanna Penttisen lähettikirje 1 / 1.3.2019
Hei ystävät!
Suomessa taitaa olla vielä talviset tunnelmat, mutta täällä on jo
ensimmäisiä kevään merkkejä ilmassa. Alkuvuosi on ollut
moninaista arkea päiväkodilla, Hamuran seurakunnassa ja virsien
parissa. Helmikuun alussa kaikissa seurakunnissa, myös
Hamurassa, on pidettiin vuosikokous. Kokouksessa keskusteltiin
menneestä vuodesta, valittiin uudet johtokunnan jäsenet
alkaneelle kaudelle ja visioitiin tulevaa vuoden toimintaa.
Seurakunta on pieni, mutta johtokuntaan löytyi onneksi riittävästi
jäseniä, jopa yksi uusi jäsen. Pienen seurakunnan tilannetta ja
vastuunkantajien vähyyttä kuvannee hyvin se, että kaksi
seurakuntalaista on ollut Hamuran seurakunnan johtokunnassa
Pian alkaa aamunavaus aiheella
jo yli 40 vuotta, siis nuoresta saakka.
“Hyvä paimen”
Seurakuntaa
ja
sen
pastoria,
vastuunkantajia ja kaikkia jäseniä saa siis muistaa rukouksin, myös taloudelliset
haasteet ovat pienelle seurakunnalle melkoiset.
Viime vuoden tapaan, sain helmikuussa olla soittamassa ja puhumassa Tokion
kirkolla järjestetyssä päivähartaudessa. Olin valmistautunut suomalaisella
pianomusiikilla ja hartauspuheella seuraaviin jakeisiin liittyen:
”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti
ainoan poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus - ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut
meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät!
Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme” (1.
Joh. 4:8-10)
Nämä jakeet ovat niin tutut ja moneen kertaan kuullut/luetut, että ne voi olla
jopa liian helppo lukaista ja ohittaa ajattelematta sen syvällisemmin. Kuitenkin,
Musiikkihartaus Tokion
tässä katkelmassa kiteytyy koko evankeliumin ydin ja aarre. Jumala tuli
kirkolla alkamassa.
keskellemme, antamaan meille elämän. Me, siis Sinä ja minä, emme ole ensin
kaivanneet ja rakastaneet Jumalaa, vaan Hän on ensin kaivannut ja rakastanut Sinua ja minua. Siksi
Hän etsi meidät ja etsii nytkin kaikkia kadonneita ja eksyneitä, Hyvän Paimenen tavoin.
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Siunausta Sinulle kaikkiin päiviisi rakas lähettäjäni! Kiitos että olet mahdollistamassa lähetystyötä!
Rukouksin,

Hanna
Sähköposti: hanna.penttinen@sley.fi
Sleyn talous on suurissa haasteissa tällä hetkellä. Toivon, että voit jatkaa edelleen Sleyn työn tukemista rukouksin ja
taloudellisesti. Voitko mahdollisesti harkita myös pientä tuen korotusta? Pienikin korotus säännöllisessä tuessa
merkitsee paljon. Pienistä puroista kasvaa suuri virta. Suurkiitos kaikesta tuesta!

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos terveydestä.
Kiitos että jokaiseen päivään on riittänyt voimia juuri oikea määrä.
Kiitos virkistävistä kohtaamisista muiden Japanissa lähetystyötä tekevien kanssa.
Rukoilemme, että Hamuran seurakunta saisi Jumalan avulla kasvaa ja että
seurakuntalaiset saisivat rohkeutta kutsua omaa lähipiiriään jumalanpalveluksiin
mukaan
Siunausta lapsille, jotka valmistautuvat aloittamaan koulutiensä huhtikuussa uuden
lukukauden alkaessa.
Rukoilemme Jumalan apua ja viisautta vaikeaan taloustilanteeseen sekä Sleyssä,
että Hamuran seurakunnassa.
Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Hanna Penttisen työtä, voit laittaa haluamasi
summan Sleyn lahjoitustilille 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” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos
tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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