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Paluuta arkeen
Hanna Penttisen lähettikirje 4 /2.9.2018
Hei ystävät,
kesä ja loma ovat jääneet taakse. Toivottavasti sait kerättyä voimia
alkavaan syksyyn! Palasin elokuun alkupuolella takaisin Japaniin.
Suomessa lämpötilat olivat koko heinäkuun poikkeuksellisen
korkealla ja suorastaan tukalan kuumaa on ollut Tokiossakin koko
elokuun. Siinä mielessä on siis helpottava ajatus, että ollaan jo
syksyn ja viileämpien ilmojen kynnyksellä.
Ennen kesäloman alkua pääsin osallistumaan valtakunnallisille
evankeliumijuhlille, jotka järjestettiin tänä vuonna Kalajoella.
Viileästä ilmasta huolimatta juhlilla oli lämmin tunnelma. Oli mukavaa
tavata monia teistä ja myös hiljentyä penkkiin Jumalan sanan äärelle
yhdessä tuhansien muiden kanssa.
Heinäkuun lomailin kotipuolessa Keski-Suomessa ja vietin aikaa
perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa. Kuten tavallista, kuukausi
Suomessa tuntui kuluvan hieman liian nopeasti. Olen kuitenkin
kiitollinen, että sain nauttia suomalaisesta kesästä ja ladata akkuja
syksyn sekä talven varalle.
Syksyyn mahtuu näillä näkymin monenlaista. Virsikokouksia on odotettavissa lähes viikoittain.
Kuluneella viikolla pidimme kolmen päivän periodin Ichigayan kirkolla. Siinä ajassa asioita saatiin
mukavasti eteenpäin. Päiväkodilla työ jatkuu entiseen tapaan. Tietysti myös soittamista, sekä
myöhemmin syksyllä vierailijoita Suomesta on luvassa.
Kesä on hengellisten kesäjuhlien, tapahtumien, telttapäivien ja seurojen sesonkiaikaa. Raamatun
äärelle, rukoukseen, ehtoolliselle ja uskovien yhteyteen on siis mahdollista kokoontua halutessaan
vaikka joka viikonloppu. Toivottavasti näitä mahdollisuuksia käytetäänkin ahkerasti, sillä tällainen
tapahtumien runsaus on oikeastaan aika luksusta. Kesän mittaan on helppoa ruokkia itseään paitsi
kesäherkuilla, myös hengellisillä antimilla. Ensin mainitut saattavat kerryttää kesäkiloja joita sitten
syksyn hämärtyessä yritetään karistaa, mutta hengellisten herkkujen suhteen pätevät onneksi
toisenlaiset lait.
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Jeesus ei ole tavattavissa vain kesäjuhlilla, vaan päivittäin siinä tavallisessa arjessa, joka koittaa
kaikkien juhlien jälkeen. Hän kattaa meille juhlapöydän ehtoollisessa ja ruokkii sieluamme päivittäin
Sanansa kautta. Siksi tervehdimme alkanutta arkea ilolla ja kiitollisin mielin!
Kiitollisena ja Sinua siunaten,

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 menneestä kesästä ja lomasta Suomessa.
Kiitos evankeliumijuhlista sekä heistä, jotka mahdollistivat juhlien toteutumisen
käytännössä.
Kiitos loman ajan tyhjillään olleen kodin varjeluksesta, kaikki oli kunnossa kun
palasin takaisin.
Pyydän, että saisin olla terveenä.
Jumala, siunaa tuleva syksy ja suunnitelmat, joita tällä hetkellä työn suhteen on.
Rukoilemme, että lasten hartauksissa Jumalan Sana saisi jäädä mieleen kaikille
läsnäolijoille, sekä aikuisille että lapsille.

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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