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VALTAVA ILO JA VALTAVA SURU

Hei, edellisen kirjeen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Olemme kohdanneet suuren suurta iloa ja suuren
suurta surua. Korona hallitsee otsikoita edelleen ympäri maailmaa, ja Mongoliassakin on ilmennyt
ensimmäiset maan sisäiset tartuntaryppäät ja seurakunnat ovat jälleen joutuneet kokoontumaan pelkästään
etäyhteyksin.

Ilahduimme,

kun

huomasimme,

että

seurakunnat

Mongoliassa

olivat

tehneet

raamattuopetusvideoita lapsille muun muassa jouluevankeliumista. Toivomme, että etenkin jouluvideo on
tavoittanut paljon lapsia ja nuoria nyt kun seurakuntien joulujuhlat, joihin on osallistunut paljon lapsia,
jouduttiin peruuttamaan. Oli myös hauskaa seurata, kuinka Säin medee -seurakunnan lapset näyttelivät
videolla. Jouluevankeliumin harjoittelu ja esittäminen on ollut yksi seurakunnan perinteistä ja mekin olemme
saaneet olla vuosittain mukana seuraamassa siihen kuuluvaa touhua. Toinen hieno uutinen oli, että
Mongoliassa lähetettiin (ainakin meidän tietomme mukaan) ensimmäistä kertaa paikallisesti tuotettu
kristillinen joulujuhlaohjelma kansalliselta televisiokanavalta. Eri seurakunnat ympäri Mongoliaa osallistuivat
ohjelman tekemiseen. Jumala avaa suuria ovia – usein se tulee meille pienille ihmisille yllätyksenä, mutta
sellaisina hetkinä saamme hyvän muistutuksen siitä, että kaikki on Jumalan käsissä ja Hänelle kaikki on
mahdollista.
Olemme saaneet viettää Vapahtajamme syntymäjuhlaa tänä vuonna täällä Suomessa ja uusi vuosi on
valjennut Oulussa valkeana. Kiitollisina ja onnesta ihmeissämme ilmoitamme, että poikamme Joonatan Ilo
Aleksanteri syntyi maailmaan lokakuussa ja voi oikein hyvin. Hän on nauravainen ja hymyilee usein. Hän
ihastuttaa vanhempiaan rakkaudellaan ja olemuksellaan. Kiitos rukouksistasi hänen ja raskauden puolesta.
Olemme

kiitollisia

hyvin

sujuneesta raskausajasta ja
synnytyksestä ja Joonatanin
hyvästä voinnista. Kiitos, jos
voit rukoilla hänen puolestaan
myös tulevaisuudessa. "Lapset
ovat Herran lahja, kohdun
hedelmä on hänen antinsa." Ps. 127:3 Olemme opetelleet
vanhemmuutta

ja

saaneet

huomata kuinka ihmeellistä
uusi elämä on ja miten paljon
iloa hän luo ympärilleen. On
uskomatonta

olla

saanut

vastaanottaa tämä lahja. Kiitos
Joonatan kastettiin osaksi Jumalan perhettä marraskuussa. Joonatan-nimi
Jeesus.
tulee heprean kielestä ja tarkoittaa ”Jumala antoi”. Saimme viettää
yhteistä juhlahetkeä perheenjäsenten ja kummien kesken maski- ja
kokoontumisrajoitukset huomioiden. Kastepappina toimi ystävämme Jonne
Pirkola. Kuva: Samu Moilanen

Joulukuun alussa kohtasimme suuren surun. Jannen isä Jorma nukkui pois leikkauskomplikaatioiden
seurauksena. Isä oli 88-vuotias – hänen vointinsa oli ikäisekseen hyvä ja leikkausennuste oli myös hyvä. Isä
itse ajoi Opelilla Raahesta Ouluun leikkaukseen ja odotimme kuntoutusjaksoa ennen joulua. Kuitenkaan
kaikki ei mennyt kuin oli ajateltu ja vointi huononi radikaalisti sairaalassa. Kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen
isän aika tässä ajassa tuli päätökseen. Mielelle on vaikea ymmärtää, miksi näin kävi. Suru ja kaipaus on
valtava. Lämmöllä muistelemme isän lempeää ja lämmintä sydäntä, ymmärtävää mieltä ja hetkiä isän kanssa
sekä isän iloista ilmettä, kun hän vielä sairaalassa vaihtoi katseita Joonatanin kanssa. Jäämme
jälleennäkemisen toivoon. Voisitko rukoilla lohtua, jaksamista ja toivoa meille ja muille läheisille, erityisesti
Jannen äidille Eijalle.
Määräaikainen työsuhteemme Kylväjään päättyi vuodenvaihteessa. Edellisessä kirjeessä olleista useista
seurakuntatilaisuuksista vain pieni osa pystyttiin pitämään koronarajoitusten takia. Olemme kiitollisia niistä
hetkistä ja kohtaamisista, joita voitiin viettää joko kasvotusten tai netin kautta. Mieleen jäi jumalanpalvelus
27.12. Oulaisten kirkossa, jossa läsnä oli kirkkoherra, kanttori ja me kolme. Seurakunta oli kuulolla nettiradion
äärellä ja Janne puhui saarnastuolista tyhjille penkkiriveille.
Vuonna 2021 lähetämme kirjeitä harvemmin: tämän kirjeen sekä kaksi muuta huhtikuussa ja elokuussa.
Lisäksi Kylväjän Mongolian työn uusi työaluevastaava Tapio Pokka lähettää sinulle alustavan suunnitelman
mukaan kaksi kirjettä Mongolian kuulumisia vuoden aikana. Olemme Kylväjän kanssa sopineet, että vuoden
lopulla alamme keskustelemaan mahdollisuudesta lähteä uudelle työkaudelle. Pyydämme, että voisit rukoilla
tulevaisuuden suunnitelmiemme puolesta. Emme tiedä, missä paikkamme vuoden päästä on, vieläkö korona
estää lennot Mongoliaan, olemmeko
terveinä

tai

onko

jotain

muita

elämänmuutoksia tapahtunut. Emme
tiedä varmuudella, voimmeko vuoden
päästä lähteä jonnekin. Kolme vuotta
Mongoliassa

opetti

elämämme

todella

meille,
on

että

Jumalan

kämmenellä, omat suunnitelmat usein
eivät pidä kutiaan. Vuosi 2020 ehkä vielä
suuremmalla voimalla tämän meille
osoitti.

Joten

jäämme

rukoillen

odottamaan tulevaa. Nyt on aika hetken
levähtää ja elää yhdessä perheenä. Ella

Minne tiemme johtaakin, Jumala on kanssamme. Kuvassa Ella ja
jälkeen Joonatan päiväkävelyllä uudenvuodenpäivänä Oulussa
hoitovapaalla. Jannen suunnitelmissa on Puolivälinkankaalla.
jatkaa

äitiyslomalla

ja sen

kesken jääneen gradun tekeminen ja mahdolliset opettajan sijaisuudet. Näidenkin suunnitelmien äärelle
pyydämme rukousta ja johdatusta. Kiitos, kun olet kulkenut kanssamme tähän asti.
Näin työkauden loputtua päällimmäisenä mielessämme on kiitollisuus. Vaikeat ja rankat hetket ovat
kasvattaneet ja opettaneet. Hienot hetket työn äärellä ja upeat kokemukset ovat antaneet iloa ja voimaa.
Jumala on johdattanut askeleitamme ja kasvattanut meitä lähemmäs Häntä. Emme vaihtaisi näitä neljää

vuotta pois. Olemme saaneet nähdä ja kokea niin monenlaista – koemme olleemme etuoikeutettuja, kun
olemme saaneet olla pieni osa Jumalan suurta suunnitelmaa. Mutta kaiken keskellä loistaa kirkkaana
Kristuksen valo, jota saamme niin Suomessa kuin Mongoliassa yhtenä kristittyjen perheenä katsoa ja kokea.
Toivomme ja rukoilemme vuoteesi Jumalan siunausta ja varjelusta. Kuulemisiin! ”Minä kiitän sinua, Herra,
koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi.” -Ps. 9:1
Voit kutsua ystäväsi mukaan lukemaan lähetyselämästämme myös nyt, kun olemme Suomessa. Jos et ole
vielä ystävärenkaamme jäsen ja haluat liittyä renkaaseemme, lähetä asiasta sähköpostia osoitteeseen
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi Ilmoita samalla yhteystietosi ja kerro haluatko postitse ilmaisen Kylväjälehden. Kirjeen saat sähköisenä tai paperisena. Iloitsemme jokaisesta kirjeemme lukijasta ja juuri sinusta!
Kuulumistemme kertominen sinulle on meille suuri ilo.
Kiitos antamastasi taloudellisesta tuesta ja esirukouksista. Se on mahdollistanut meidän työmme ja
elämämme Mongoliassa. Koemme, että te lahjoittajat ja esirukoilijat olette olleet ihan yhtä suuressa roolissa
evankeliumin eteenpäin viemisessä kuin me lähetit työalueella. Jokaista kiveä tarvitaan rakennuksessa, jotta
se seisoisi vahvana ja lujana. Voit jatkaa Mongolian työn taloudellista tukemista tekemällä kertaluontoisen
tai kuukausittaisen lahjoituksen Kylväjän tilille: FI57 4405 0010 0212 96, BIC: ITELFIHH. Kylväjän työ
Mongoliassa jatkuu niin seurakunta- kuin kehitysyhteistyön osalta, vaikka työalueella ei ole tällä hetkellä
lähettejä. Vanhojen tuttujen viitenumeroidemme kautta tukesi ohjautuu Mongoliassa tehtävälle työlle tänä
vuonna. Viitenumero on seurakuntakohtainen. Tarkista viitenumerosi
Kylväjän

toimistolta

tai

seuraavasta

linkistä:

http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri. Nimikkoseurakuntien
viitenumerot löydät ohesta.

Lähettävät seurakunnat ja
-järjestöt sekä viitenumerot
Espoon tuomiokirkkosrk
40054 045

Ystävällisin terveisin,

Lempäälän seurakunta
40054 01655

Ella, Janne ja Joonatan Henriksson

Hakunilan seurakunta
40054 05842

Lohdutusta ja
voimaa surutyöhön
Jannen perheelle
Koronavirusepidemia
voisi laantua koko
maailmassa
Kristityt ja
seurakunnat
Mongoliassa

Kiitosaiheita

Pyydämme rukousta

Oulaisten seurakunta
40054 02382
Joonatan ja että hän
on terve ja voi hyvin
Läheiset ja ystävät
Kuluneet neljä
lähetysvuotta
Jumalan toiminta
Mongoliassa

Oulun ev.lut.
Opiskelijalähetys ry (OPKO)
Raahen seurakunta
40054 02531
Rovaniemen seurakunta
40054 02599
Ylitornion seurakunta
40054 02803

