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Hyvä lähettäjäni!
Monella meistä on sama ongelma. Elämä täyttyy monenlaisesta
kiireestä ja aktiviteetista eikä yhteydenpidolle Jumalan kanssa tahdo
löytyä tarpeeksi aikaa. Monesti syynä on saamattomuus, laiskuus tai
moni muu asia tuntuu tärkeämmältä. Ainakin minä huomaan oman
syntisyyteni tässä helposti.
Tämä on huolestuttavaa, sillä herätysten historia korostaa rukouksen
merkitystä. Eräs ystävä kirjoitti: ”Jälleen kerran Pyhä Henki
muistuttaa, mikään työ ei saavuta päämääränsä ilman sen johtajien
ja seuraajien antautunutta rukouselämää”.

Ihanan työn touhussa!
Edellisen kirjeen jälkeen on tapahtunut paljon. Tämän kuun alussa
Kansanlähetyksen vastuunkantajaretriitissä hyväksyttiin tärkeimmät
toiminnan dokumentit (tilinpäätös, toimintakertomus, budjetti ja
toimintasuunnitelma). Sieltä suuntasin viikoksi Turkkiin. Turkista
palatessa kiirehdin lentokentältä suoraan Kirkkohallituksen
palaveriin. Kävin kotona nukkumassa ja sitten lentokentän kautta
Kemiin. Tänä syksynä vierailemme kaikissa 17 Kansanlähetyksen
piirijärjestössä. Neljän päivän matka vei meidät Lapista Ouluun ja
sieltä Kajaanin kautta Joensuuhun. Viikko sitten teimme vastaavan
matkan Helsinkiin. Kansanlähetyksen työn vahvuus on ollut
paikallistasolla ja tätä ruohonjuuritasoa haluamme vahvistaa.
Arkityöhön toimistolla mahtuu neuvotteluja, kokouksia,
kirjoittamista ja puhumista erityisesti radion välityksellä.

Perhe
Vaimoni Annen työ jatkuu entiseen
tapaan Kansanlähetyksen
keskustoimistossa. Nuorempi
lapsemme lähti syksyksi Ateenaan
pakolaistyöhön. Vanhempi
suorittaa opintojaan Tukholman
Karolinska Insituutissa.

Rukousaiheita
-Koko perheemme.
-Voimia ja viisautta
johtamistehtäviin.
-Viisautta myös julistamiseen.
-Vierailumme syksyn aikana
Kansanlähetyspiireihin.
-Hengellinen herätys Suomessa.
-Lähettäjiä lähetystyöntekijöille ja
kotimaan työssä puurtajille.
-Rukousherätystä minulle ja koko
Suomeen.

Kiitosaiheita
-Jumalan lapsena on hyvä ja
turvallista elää!
-Työtoverit Ryttylässä,
kotimaanpiireisssä sekä
lähetyskentillä.
-Hyvin onnistunut
Kansanlähetyksen
vastuunkantajaretriitti.

Päivitän blogiani osoitteessa www.mikatuovinen.net
Olen Facebookissa www.facebook.com/RevMikaTuovinen/
Osoite: Opistotie 1, 12310 Ryttylä
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Viikonloppuna olin Lapuan hiippakunnan lähetysseminaarissa.
Erityisen puhuttelevaa oli tansanialaisen piispan Oscar Leman kuvaus
kirkon kasvusta. Tansaniassa kasvun edistäjiä ovat muun muassa
julkiset evankelioimiskokoukset, vahva raamatunopetus, monipuolinen
jumalanpalveluselämä, jossa rukoillaan seurakuntalaisten puolesta,
seurakuntalaisten tarpeista huolehtiminen, työn mahdollistava
yhteiskunnan vakaus sekä Jeesuksen tuoma rauha ihmisten pelätessä
pahoja henkiä. Jeesus on suurempi kuin paholainen ja kaikki pahuuden
voimat!

Piirivierailukierros
Tänä syksynä vierailen Anssi
Savosen ja Teijo Peltolan
kanssa kaikissa Kansanlähetyksen 17 piirijärjestöissä.
Keskustelemme ja suunnittelemme piirin toimintaa.
Jokaiseen vierailuun kuuluu
myös sanan opetusta.

Herätys!
Herätys on suuri tarpeemme Suomessakin. Joka päivä ikuisuuteen
siirtyy paljon ainutlaatuisia ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta.
Kristillinen elämä kuihtuu, Raamatun tunteminen vähenee ja
evankelioiminen surkastuu. Luin eilen illalla Walesin herätyksestä
viime vuosisadan alussa. Herätyksen keskushahmona oli alle 30vuotias Evan Roberts. Hänen saarnojensa keskiössä oli neljä asiaa: 1.
Tunnusta kaikki syntisi ja vastaanota anteeksianto Jeesuksen
Kristuksen kautta. 2) Siirrä elämässäsi syrjään sellaiset asiat, joiden
kohdalla epäilet, ettei se ole Jumalan tahdon mukaista. 3) Tottele
Pyhää Henkeä. 4) Tunnusta julkisesti Herraa Jeesusta Kristusta.
Herätykset ovat erilaisia. Jumalan antamat eivät ole yhden illan
tunnekuohuja vaan jättävät jälkensä ihmisen koko elämän ajaksi. Ne
vaikuttavat yhteiskunnassa ja kirkossa
sukupolvienkin ajan. Tarvitsemme Jumalan
antamaa herätystä ainakin seuraavista syistä:
Pysymme vaikeana aikana itse uskossa
loppuun asti, moni pelastuu löytäessään
uskon Jeesukseen, seurakuntien elämä
vahvistuu ja lähetystyö saa uuden innon.
Kiitos kun olet lähettämässä!
Kiitos sinulle tämän kirjeen saaja
rukouksistasi ja taloudellisesta tuesta!
Muitakin mahtuu vielä joukkoon. Jos haluat
tämän kirjeen, laita viestiä tulemaan!
Lähetyksen ja evankelioimisen terveisin
Ryttylästä Mika

Radiotyössä
Raamatun opettaminen Radio Dein
kautta on yksi tärkeä työmme. Olen
itsekin aika paljon opettamassa.
Tässä vapautunutta väkeä äänitysten jälkeen Ryttylän studiossa.

Suuressa mukana
Jokaisella kristityllä on etuoikeus
olla mukana Jumalan valtakunnan
tulemisessa. Olemme erilaisia ja
toteutamme kutsumustamme eri
tavoin ja eri paikoissa kuitenkin
saman Jumalan palveluksessa.
Minä haluan toimia sen puolesta,
että monet voisivat pelastua
ikuisesta kadotuksesta taivaaseen
ja Jumalan nimi tulisi
kunnioitetuksi.
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