
Tervehdys ystäväni!
Tämän viikon arkipäiviä on siivittänyt
rauhallinen elämänrytmi. Useat työtoverit
ovat olleet syyslomalla, ja työpaikalla on ollut
kiireettömämpi tunnelma.  
 
Millainen on lähetysjohtajan aikataulu? Nyt
olen aloitellut töitä kotona yhdeksän aikoihin
lukemalla sähköposteja ja kirjoittamalla
lehtijuttuja ja puheita. Kello 10 siirryn
kahden kilometrin päähän toimistolle. Siellä
jatkan aamun tehtäviä, vastailen puhelimeen,
soittelen, annan kommentteja työyhteisön
kysymyksiin ja kello 12 siirryn lounaalle.
Sitten taas työt jatkuu kello 17 asti, jolloin
siirryn viettämään rauhallista iltaa kotiin.
Tämä 9-17 työaika on tämän viikon
erityisherkkua, ikään kuin kevennettyä
työaikaa. Tavallisesti päiviin kuuluu
monenlaisia neuvotteluja, matkustamista
päivällä ja/tai illalla. Olin kyllä myös
viikonlopun töissä ja nyt sunnuntai-iltana
22.10. kirjoitan tätä kirjettä sinulle.

EDULLISESTI ISRAELIIN!
 
Tule mukaan edulliselle matkalle
9.3.- 16./17.3.2018. Majoitumme
Tiberiaksessa ja sieltä tutustumme
Galileaan.Ylhäällä olevassa
kuvassa näkyy Galileanjärvi, jonka
ympäristön kaikkivaltias valitsi
maailman kaikista paikoista
Pojalleen toimintaseuduksi. 
 
Päiväretkien kohteina ovat myös
Jerusalem ja Kuollutmeri.  
Matkanjohtajina toimivat Ari Malmi,
Mika Tuovinen ja Pyry Winter.
Matkan perushinta on puolihoidolla
950 €. Yhden hengen huoneesta
lisämaksu 320 €. Lisähinnasta
matkapaketti. Matkanjärjestäjänä
toimii Toiviomatkat. Lisätietoja saat
minulta sähköpostitse mika.
tuovinen@sekl.fi. Tai soita Ari
Malmille 0500 258813.
 

Rukousaiheita
Viisautta johtamiseen, talouden
ja hallinnon mallien
rakentamiseen ja yt-
neuvotteluiden vetämiseen ja
tasapainoisen budjetin
luomiseen. 
 
Varoja Kansanlähetyksen työhön.
 
Kansanlähetyksen
lähetystyöntekijöiden puolesta.
Turvallisuusasiat, lepo, lapset ja
tulokset.
 
Minulle jatkuvaa Jumalan
rakkaudella ja Pyhällä Hengellä
täyttymistä. Ilman sitä työstäni ei
tule mitään!

Kiitosaiheita

Jumalan huolenpito. 
 
Se, mitä Kansanlähetys on tehnyt
50-vuoden aikana. Kiitos
Jumalalle, että on paljon
muitakin järjestöjä!
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Olen 50-vuotias naimisissa
oleva kahden lapsen isä. Olen
pappi ja  Suomen
Kansanlähetyksen johtaja.
Aiemmin olen ollut
lähetystyössä Virossa ja
Saksassa.
 
Minulle tärkeitä asioita ovat
kolmiyhteinen Jumala, hänen
ilmoituksensa ihmiskunnalle eli
Raamattu, evankeliumin
levittäminen kotimaassa ja
lähetyskentillä sekä kristittyjen
yhteys. Uskon, että ihmisen
suurin tarve ja ilo on löytää
yhteys Jumalaan. Jeesus on
sillanrakentaja ihmisen ja
Jumalan välille. Tuon suhteen
syntymistä haluan tukea!
 
Minut löytää Twitteristä ja
Facebookista sekä omasta
blogistani www.mikatuovinen.
net

Lähettäjä: Mika Tuovinen
Salotie 5, 12310 RYTTYLÄ.

mika.tuovinen@sekl.fi

Iloa ja epävarmuutta
Viimeisen kuukauden aikana elämässä on ollut hienoja hetkiä: Hengellisesti virvoittava
vierailu Nastolan seurakunnan sanan ja rukouksen iltaan, seurakuntavierailu Pälkäneelle,
jossa sain saarnata koskettavassa Suomalaisessa messussa, Sastamalassa opetin
Ilmestyskirjeen sanomaa ajallemme ja Kouvolassa olin mukana viidesläisten järjestöjen
tapahtumassa. Osallistuin myös Suomen Lähetysseuran toimitusjohtajan Seppo Rissasen
eläkejuhlaan. Mieleenpainuva oli myös ystäväni ja entisen työtoverin Kari Vitikaisen
väitöstilaisuus Jyväskylässä. Kari väitteli ansiokkaasti islamin tulkinnasta turkkilaisissa
lukion oppikirjoissa.Tällä viikolla virolainen kristillinen radioasema Raadio7 laittoi
vanhoja efesolaiskirjeen opetuksiani eetteriin ja Radio Dei puolestaan arkiaamuisin ja
lauantai-aamuna äänittämiäni Raamattuavain ohjelmia. Olin äänessä kahdella kielellä!
Tänään jatkui Kansanlähetyksen 50-vuotiskiertue Tuusulan Jokelassa.
 
Olemme syksyllä nähneet mielettömästi vaivaa Kansanlähetyksen talousrakenteen,
budjetointimallin ja tilikarttojen uudistamisessa. Prosessi pitäisi saada tämän vuoden
aikana päätökseen.
 
Kansanlähetyksen liittokokous antoi tehtäväksi laatia ensi vuodeksi budjetti, jossa
Kansanlähetyksen toimintatuotot ovat suuremmat kuin toimintakulut. Kymmenen
vuoden ajan kulut ovat olleet satoja tuhansia euroja tuloja suurempia, ja vajetta on katettu
omaisuuden myynnillä ja testamenttituloilla. Nyt on aika laittaa talous kuntoon, ja siksi
minun täytyi antaa kutsu yt-neuvotteluihin. Neuvottelut alkavat näinä päivinä. 

Kiitollisena
Tapasin juuri ystävän, joka sanoi yli 20 vuoden ajan rukoilleen perheemme puolesta.
Perheemme neljännesvuosisataan mahtuu vuodet Jyväskylässä, Kuopiossa, Põltsamaalla,
Tartossa, Edingen-Neckarhausenissa, Tallinnassa, Hämeenlinnassa ja nyt Ryttylässä.
Mittarissa on vuosia viisikymmentä, ja tuntuu, että olen saanut kokea jo hurjan paljon
asioita. Mutta en ole lapsuuden vuosia lukuunottamatta koskaan asunut näin kauaa
yhdellä paikkakunnalla kuin nyt Ryttylässä. Jo kuusi vuotta! 
 
 
Kiitos rukouksistanne ja taloudellisesta tuesta. Molemmat ovat tulleet tarpeeseen. Yhdessä
palvelemme kaikkivaltiasta. Olkaa siunattuja ja suureksi siunaukseksi!               

 Tule mukaan Mikan työhön
lahjoittamalla. Olemme
kiitollisia kaikista
lahjoituksista!
 
Saaja: Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys
Tilinumero:
FI14 5043 1920 0034 52.
Viite: 6200 34773.
 
Kiitos lahjoituksistanne! 
Voit myös tehdä
verkkopankissasi
sopimuksen
kuukausilahjoittamisesta.

Uusi elämä Kristuksessa
Radio Deissä aiheeni oli uusi elämä Kristuksessa. Minulla oli neljä pääkohtaa: 
a) Jokainen ihminen ilman uskoa Jeesukseen on hengellisesti kuollut (ks. Ef. 2:1).
Hänellä on toki kaipuuta tekijänsä luokse, mutta ei voi häntä saavuttaa. 
b) Jumala tuli Jeesuksessa maailmaan ja kuolemallaan avasi tien Jumalan yhteyteen.
Nyt kaikilla on mahdollisuus päästä Jumalan tuntemiseen ja pelastukseen. 
c) Jumala odottaa kansaltaan pyhää elämää. 
d) Olemme luodut ikuisuutta varten. 
 
Paavali kirjoittaa uudesta elämästä: Mutta jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut (2. Kor. 5:7). Paavali puhuu
vanhasta ja uudesta. Kristuksessa vanha on mennyt ja uusi on tullut. Paavali kuvaa
kristinuskoa usein sanapareilla ennen ja nyt. Uskoon tullessa ulkonaisesti kaikki säilyy
samankaltaisena, mutta uskovassa on tapahtunut vallankumouksellinen muutos.
 
Kristityn elämässä on vanha elämä ja uusi elämä, vanha todellisuus ja uusi todellisuus,
ennen ja nyt -todellisuus. Ennen olin kadotettu, nyt löydetty ja pelastettu. Ennen olin
hengellisesti kuollut, nyt hengellisesti elävä. Ennen olin erossa Jumalasta, nyt Jumalan
ystävä. Tämä on uskomisen ja kertomisen arvoinen juttu!
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