Hyvä Asta Vuorisen lähettäjätiimin jäsen!
Ensimmäinen käsky kymmenestä pitää sisällään lähetystyön: ”Minä olen Herra,
sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.” Tässä universumissa on vain yksi
todellinen kolmiyhteinen Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Kaikki muut ovat epäjumalia. Yhteinen
tehtävämme on kutsua ihmisiä kääntymään todellisen Jumalan seuraan.
Hengellinen työ on yhteistyötä. Se on ensin kolmiyhteisen Jumalan keskinäistä yhteistyötä.
Evankeliumi Jeesuksesta on ollut Jumalan luona ”ikiajoita saakka ollut kätkettynä”. ”Nyt se on
saatettu julki” ja annettu ”tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdatettaisiin uskoon ja
kuuliaisuuteen” (Room. 16:25-26). Tämä julkisaattaminen tapahtuu meidän kristittyjen kautta.
Lähettäjän roolissa sinäkin olet Hänen Majesteettinsa palveluksessa! Rukousta, rahaa ja näyn
levittämistä tarvitaan, jotta pelastuksen evankeliumi tavoittaisi yhä useampia ihmisiä. Kiitos kun
olet vastannut kutsuun olla lähettämässä yhteistä työntekijäämme!
Jumalan runsasta siunausta toivottaen,
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja
Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tärkeysjärjestyksen ja askelmerkit eteenpäin:
”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko
Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”(Apt.1:6-8)
Ylösnousseen opetuslapsilleen antama tehtävä ja toimeksianto on sytyttänyt yhä uusia lähtijöitä ja
lähettäjiä myös Kansanlähetysliikkeessä yli viidenkymmenen vuoden ajan. Tahdomme edelleen
muistaa Jumalan omaisuuskansaa viemällä sille evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta
(Room.1:16), kulkemalla uskollisesti vainotun seurakunnan rinnalla (1.Kor.12:26) ja viemällä
sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta sinne missä Jeesusta
Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta (Matt.28:19).
Saamme olla mukaa siellä, missä kirkko kasvaa, mutta myös siellä, missä meiltä kysytään erityistä
uskollisuutta. Jumalan sana tekee työtään ja kantaa kerran hedelmää iankaikkisen elämään!
Kiitos että olet mukana! Astan työlle antamasi tuen kautta olet merkittävällä tavalla mukana
evankeliumin levittämisessä ja kristillisen seurakunnan tukemisessa Japanissa. Vuonna 2018 työn
taloudellisen tuen tavoite saavutettiin. Kiitos sinulle, joka olet ollut antamassa! Pyydän, että jatkat
edelleen tärkeässä tehtävässä Astan rinnalla niin rukouksin kuin taloudellisesti.
Sinusta iloiten,
Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja

P.S. Tulethan Kansanlähetyspäiville Ryttylään 5.-7.7.2019. Tapaat työntekijöitämme, saat
hengellistä ravintoa, levähtää maalaismaisemassa ja nauttia kesäjuhlan tunnelmasta.
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