"Sillä ei Jumala armolahjojansa ja
kutsumistansa kadu." –Room. 11:29

SYRJÄTEIDEN UUTISKIRJE 20.1.2020 Nr 1
Uusi vuosi, uudet kuviot
Harvoin on uusi vuosi näyttänyt näin uudelta, kuin alkanut vuosikymmen 2020 meidän perheellemme! Joukkomme kasvoi marraskuun lopulla uudella jäsenellä, kun
Lydia -tyttö tupsahti kiireellä maailmaan. Valmistuimme
loppuvuodesta Kansanlähetysopiston vuoden kestäneeltä lähetyslinjalta ja siirryimme molemmat suoraan
opiskelijoista SEKL:n työntekijöiksi. Tammikuun alussa
meidät siunattiin Hausjärven kirkossa virallisesti lähetystyöntekijöiksi. Paljon on siis tapahtunut lyhyessä
ajassa!
Jotkin asiat ovat kuitenkin myös palanneet ennalleen.
Saimme muuttaa Ryttylän opistolta takaisin kotiimme
Orivedelle. Opettelemme nyt tutussa ympäristössä uudenlaista arkea kahden pienokaisen kanssa, molemmat
yhdessä ja erikseen työtä tehden. Vaikka Japaniin muuttoon on vielä reilusti yli puoli vuotta aikaa, valmistautumisen ”to do”-listaan on päästävä käsiksi heti alkuvuodesta. Kotia on laitettava vuokrakuntoon ja itseä lähtökuntoon, eli aikoja varataan sekä remonttimiehille että
hammaslääkäreille ja optikoille. Jatkamme myös jo syksyllä alkanutta seurakuntavierailu kiertuetta. On upeaa
päästä tapaamaan teitä kaikkia!
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Lähettävät seurakunnat:
Forssa, Hakunila, Kankaanpää,
Rauma, Siikainen

Syrjäteillä Japanissa
Ensimmäinen video: https://youtu.be/rOuNYn3G9gg

Lähetiksi siunaaminen ja kutsumuskysymys

Lähettäjän aika on pitkä

Meidät siunattiin virallisesti lähetystyöntekijöiksi Hausjärven kirkossa loppiaispäivänä. Mikä suuri päivä! Siunaamisen toimitti piispa Matti Repo , joka alkaa olla
perheemme vakiopiispa, sillä hän vihki Markuksen papiksi keväällä 2018 ja vihkii näillä näkymin Kian diakoniksi keväällä 2020. Jumalanpalvelus oli kaunis ja pidetyt puheenvuorot ja saarna jykeviä ja koskettavia,
vaikka jouduimme jälkikäteen kertaamaan niiden sisällöt netistä (pääset tilaisuuden tunnelmiin osoitteesta:
https://bit.ly/2NjgXF6 )

Lähetystyöhön lähtemisen prosessimme on ollut pitkä. Markuksen lähetyskipinä syttyi jo yli 15 vuotta sitten, ja yhteinen kutsummekin lähestyy puuhääpäiväänsä. Aika on kuitenkin kulunut omasta näkökulmastamme nopeasti, kun olemme opiskelleet, kartuttaneet työkokemusta
ja perustaneet perhettä.

Loppiaisen jumalanpalvelus näet päätti meillä intensiivisen työn ja reissujen täyttämän joulunajan, ja olimme
kieltämättä sangen väsyneitä suuressa juhlassamme.
Valtaosan huomiotamme veivät pikkuvauvan hyssyttely
ja taaperon viihdytys. Erityisesti hetki, kun Markus papin albassaan vaihtoi Noomin vaippaa kylmän kirkon
eteisessä, realisoi hauskasti lähetystyöntekijäperheen
todellisuutta. Lähetystyöntekijän, kuten jokaisen kristityn, elämää läpäisevät useat, lomittaiset kutsumustehtävät. Jumala lähettää omansa todistajikseen aina ja
kaikkialla, aivan lähelle ja toisaalta maailman ääriin.
Hänen todistajinaan saamme julistaa ja palvella, eikä
yksikään hänen antamansa tehtävä ole vähäpätöinen.
Vaipanvaihdossa Markus toteutti kutusumustaan perheenisänä, lähetystöntekijänä ja pappina. Pyydämme
Jumalalta viisautta kaikkiin päällekkäisiin kutsumuksiimme, kun nyt perheenä olemme lähetettyjä yhteiseen tehtävään. Onneksi saamme olla varmoja siitä,
ettei Jumala kadu kutsumustaan!

Havahduimme silti hiljattain siihen,
että olemme tosiaan olleet tekemässä lähtöä lähetystyöhön jo pienen ihmiselämän ajan. Kuulimme läheiseltä ystäväperheeltä, että heidän
nelivuotias poikansa oli kysynyt:
"milloin Kia ja Markus palaavat sieltä
lähetystyöstä?"
On tästä tosiaan puhuttu jo niin pitkään, että alkaa olla aika päästä lähtemään, jotta voi joskus palatakin!

KALENTERI
Tähän asti sovittuja tilaisuuksia:
30.1. Hämeenlinna 3K -- Hämeen KL
9.2. Mynämäki srk
26.2. Salo srk
3.3. Turun OPKO
5.3. Tampereen OPKO
12.3. Yhteyden ilta -- Juupajoki srk
14.3. Rauma Satakunnan KL
15.3. Rauma srk
9-13.4. Ruotsi
3.5. Lähteellä ilta Hämeen KL

RUKOILLAAN YHDESSÄ

Kia, Markus, Noomi ja Lydia Syrjätie

Kiitos



Oikealla: kolme lähettisukupolvea SEKL:n työntekijäpäivillä. Jukka Kallionen, Daniel Nummela
ja Markus Syrjätie



Kaikista uusista aluista!
Kaikista esirukoilijoista ja
tukijoista
Jumalan johdatuksesta tähän asti

Pyydämme

Vasemmalla: Pienimmätkin siunattiin lähtöön! Lähetysjuhlassa
piispa Matti Repo puhui Lydian innoittamana Euroopan ensimmäisestä kristitystä
ja siitä, miten suuri
merkitys Evankeliumilla on sekä henkilökohtaisesti että yhteiskunnallisesti.






Uuden kielen ja kulttuurin
oppimiseen taitoa ja intoa
Viisautta perhe- ja työelämän tasapainottamiseen
Johdatusta kaikkiin käytännön asioihin, jotka liittyvät
lähtöön ja Suomessa kiertelyyn (rukoilkaa erityisesti,
että auto kestää!)
Herätystä Japaniin!

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

