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Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä Jumalan kansan juhlaa piirijohtajien Gerson Mgayan, Juho Hintikan ja orkesterimme johdolla.

Hyvä lähettäjäni!
Tyttäreni totesi kuusi vuotta sitten palatessamme lähetystyöstä
Virosta: ”Sitten kun me olemme Suomessa kukaan ei enää rukoile
meidän puolestamme!” Nimikkolähetteinä meillä oli seurakuntien ja
lähettirenkaan rukoustuki olemassa. Tuntui väärältä, että kotimaassa
olevilla työntekijöillä ei ole tätä samaa mahdollisuutta. Hei, mekin
tarvitsemme tukea ja rukousta!
Olemme saaneet tämän epäkohdan korjattua ja nyt myös monilla
kotimaassa evankeliumin työssä olevilla on lähettäjärenkaat.

Kesän huippukohtia
Tämä oli elämäni viideskymmenes kesä. Huippukohtia olivat
onnistuneet Kansanlähetyspäivät Ryttylässä. Hyvä sää suosi
runsaslukuista joukkoa kauniilla Lähetyskeskuksemme alueella.
Ensi kesänä vietämme Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlaa samassa
miljöössä.
Kesä oli ystävien juhlien ja hengellisillä kesäpäivillä vierailujen
aikaa. Kesäkauden aikana kävin puhujamatkoilla muun muassa
Vaasassa, Seinäjoella, Alavudella, Orivedellä, Raumalla ja
Lapualla. Oli upeaa olla Sanan äärellä ja saada uusia ystäviä.

Perhe
Vaimoni Anne on töissä
Kansanlähetyksen
lähetysosastolla ja vastaa
aluekoordinaattorina useiden
lähetystyöalamme toiminnasta.
Lapsemme opiskelevat
Tukholmassa ja Järvenpäässä.
Voimme kaikki ihan hyvin!

Rukousaiheita
- Kansanlähetyksen
vastuunkantajaretriitti ja
liittokokous 2.-4.9.
-Voimia ja viisautta piirivierailuille.
Käymme syksyn aikana kaikissa
17 kansanlähetyspiirissä.
Tapaamme työntekijät,
piirihallitukset ja pidämme seuroja.
-Lähettäjiä lähetystyössä ja
kotimaan työssä puurtajille.

Kiitosaiheita
-Saan olla mukana Jumalan
valtakunnan rakentamisessa.
-Monista vaikeuksista huolimatta
Suomi on ihana isänmaa! Kiitos
vapaudesta ja maan kauneudesta.

Päivitän blogiani osoitteessa www.mikatuovinen.net
Olen Facebookissa www.facebook.com/RevMikaTuovinen/
Osoite: Opistotie 1, 12310 Ryttylä

Lähetysjohtaja Mika Tuovisen kirje ystäville
Elokuu 2016

Syyskausi käyntiin!

Evankelistapäivät

Syksy on lähtenyt liikkeelle normaalilla kaavalla. Johtoryhmän
kanssa olemme viimeistelleet kotimaisen ja ulkomaisen työmme
budjetteja, toimintasuunnitelmia ja aloittaneet uuden
Kansanlähetyksen strategian pohtimisen. On ollut ilo nähdä
työntekijöiden palaavan kesälomilta ja aloittamassa innolla työtä.

Osallistuin tapani mukaan
Evankelistojen yhteyspäiville.
Tämä on kahdesta syystä
ainutlaatuinen tapahtuma.
Se kokoaa kristittyjä eri
kirkkokunnista, seurakunnista ja herätysliikkeistä
yhteen. Kaiken keskipisteenä
on Jeesus ja se, miten
sanoma hänestä leviäisi
tehokkaasti. Kuvassa piispa
Seppo Häkkinen opettaa
erinomaisesti evankelioimisesta. Pekka Simojoki
kuuntelee tarkkaavaisena.

Näkyni työssä on
kolmiosainen: Ensiksi
haluan, että elämäni on
ylistystä Jumalalle. Jumalaa ei
ylistetä vain lauluin vaan
elämällä hänen tahtonsa
mukaista elämää. Toiseksi
haluan, että auttaa ihmisiä
henkilökohtaiseen uskoon.
Jumala rakastaa jokaista ja
haluaa pelastaa kaikki. Kerran
kansanedustaja Antero Laukkanen kertoi visiostaan, jossa miljoona
suomalaista tulee uskoon. Sama iso unelma miljoonasta oli
evankelista Kalevi Lehtisellä. Isot näyt, mutta uskon, että Jumalalla
on vielä suuremmat: Hän haluaa, ettei yksikään hukkuisi! Haluan
sitoutua tähän suureen näkyyn. Tässä tarvitaan kaikkia kristittyjä.
Kolmanneksi haluan olla erityisesti niiden kristittyjen tukena, jotka
kokevat, etteivät ole tarpeeksi hyviä kristittyjä. Haluan kulkea
rinnalla ja kehua Jeesusta, jotta he saisivat monesti vaikean arjen
keskellä elämänsä kiintopisteeksi Jeesuksen.

Uusi työtoveri
Apulaislähetysjohtaja Jukka
Kallioinen on siirtymässä
juuri eläkkeelle. Hänen
seuraajakseen valitsimme
Teijo Peltolan, joka on
viimeksi toiminut Tammelan
seurakunnan kirkkoherrana.
Ota Teijokin rukouksiin!

Ajattelen sinua kiitollisin mielin!
Tällaisen näyn koen työssäni keskeiseksi. Rukoilethan puolestani,
että voisin toteuttaa rohkeammin ja enemmän Jumalan kutsua
elämässäni. Kiitos myös taloudellisesta tuesta! Kansanlähetykselle
annetut lahjat tekevät myös minun työni mahdolliseksi. En voi olla
tarpeeksi kiittämättä teitä, jotka kuukausittain tuette minua ja meitä.
Kiitos teillekin, jotka teette yksittäisiä lahjoja. Tämä on erittäin
tärkeää meidän maailmanlaajan työmme kannalta! Kiitos!!
Suuressa mukana

Lähetyksen ja evankelioimisen merkeissä
siunauksen toivotuksin Ryttylästä

Mika

Jokaisella kristityllä on etuoikeus
olla mukana Jumalan valtakunnan
tulemisessa. Olemme erilaisia ja
toteutamme kutsumustamme eri
tavoin ja eri paikoissa kuitenkin
saman Jumalan palveluksessa.
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