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Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kristillisten järjestöjen ja kirkkojen
rekisteröinti Mongoliassa kiristyy.
Rukoile että viisumeita edelleen
myönnetään myös kristilliseen työhön.
- Vanhin tyttäreni on saanut töitä
Japanin Tokiossa, kiitos rukouksista
asian puolesta. Myös ystäviä on
löytynyt ja asuntoasia järjestynyt.
- Englannin tyttäreni viettää
juhannusta kanssamme Suomessa.
Kiitos tästä mahdollisuudesta.
- Rukoile että sopiva henkilö löytyisi
johtamaan Lähetyslentäjien työtä
Mongoliassa.

Medialähetyspäivillä Korsossa
WIND FM radioaseman johtajan T.
Batjargalin kanssa.

Kesäterveiset Suomen suvesta
Touko-kesäkuussa liikuimme Royn kanssa ympäri Suomea seurakuntavierailuilla. Matkaa taitoimme akselilla Muonio -Haapavesi - Rautavaara
- Kuopio – Saarijärvi – Kangasniemi – Äänekoski - Tammela – Hyvinkää –
Helsinki - Pöytyä – Kotka - Lieksa. Matkalla oli monia mielenkiintoisia
kohtaamia, kiitos teille kaikille jotka tulitte paikalle kuulemaan
terveisiämme Mongoliasta.
Medialähetys-päivillä Korsossa, sekä joillakin seurakuntavierailuilla
meillä oli mukana Ulaanbaatarin WIND FM radiotalon johtaja T. Batjargal
Mongoliasta. Hän jakoi seurakunnissa ensikäden kuulumisia Mongolian
perheradiotyöstä sekä Mongolian kristillisestä radiotyöstä yleensäkin.
Paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja kysymyksiä. Hyvinkäällä
ehdimme osallistumaan Batjargalin kanssa symposiumiin nimeltä
”Unelma kolmannen vuosituhannen kristillisestä kirkosta”. Yksi
mielenkiintoisista alustuksista oli tekoälyn kehittyminen.
Käydessämme rippikoulu- ja kouluvierailuilla Muoniossa tapasimme
yhden mongolitytön - Sureenin, joka opiskelee siellä ammattikoulussa
kokiksi. Toinenkin opiskelija kuulemma koulussa on Mongoliasta, mutta
poika oli käymässä kotimaassaan. Sureen tuli mukaamme seuraamaan
myös seurakunnan nuorten iltaa. Näytin hänelle radiokanavan
kännysovellusta, webbisivua ja podcasteja, joista hän voi seurata
kanavan ohjelmia ja päivityksiä omalla kielellään (kuva alla).

Kesään mahtui myös paljon ripareita ja
kouluvierailuja. Mongoliassa
seurakuntien väki on nuorta ja
kristinusko kiinnostaan erityisesti
nuoria. Siksi seurakuntien on tärkeää
panostaa nuoriin jo pienestä pitäen,
myös Suomessa. Kuvassa Royn
kanssa riparivierailulla Äänekoskella.

Toinenkin mielenkiintoinen seminaari ”Kirkko ja kiinankielinen
maailma” osui sopivasti kohdallemme Hyvinkäällä. Alustajina olivat
mm. professori Mikka Ruokanen, ja kaikenkaikkiaan tilaisuus tarjosi
paljon hyödyllistä tietoa ja yhtymäkohtia myös Mongolian kirkon ja
seurakuntien nykytilanteeseen sekä aasialaisten kristittyjen
ajatteluun laajemminkin. Kiinan tapahtumat ja kehitys heijastuvat
Mongoliaankin. Paljon tuttuja vuosien takaa oli myös paikalla
seminaarin yleisönä.
Kesäkuussa osallistuimme Hyvinkäällä metallimessuun. Saarnan
piti Juri Veikkola ja tutut hengelliset laulut oli Sami Aspin bändi
sovittanut raskaalla kädellä. Yhtä täyttä ei kirkossa ollut kuin
Helsingin ensimmäisessä metallimessussa vuosia sitten, mutta
myös tälle messulle on selkeä tilaus olemassa.

Lentoaiheinen kakku meillä
leikattavana seurakuntatilaisuudessa
Muoniossa.

Nuorimmaisemme Bettina valmistui Helsingin Liikemiesten
Kauppaoppilaitoksesta Helsingin Pasilasta toukokuun lopussa.
Juhannusta vietämme ystävien luona Naantalissa sekä Englannissa
asuvan tyttäremme kanssa Tammelan mökillämme. Hän on juuri
saanut uuden työpaikan Englanissa ja voi siinä yhteydessä ottaa
sopivasti lomaa. Nuorisomme tapaamiset ovat aina harvinaista
herkkua.
Kesäkuun lopussa meillä on vielä Lähetyslentäjien työntekijäpäivät
Hirvensalmella. Roy palaa Mongoliaan heinäkuun alussa, sillä siellä
lentosesonki on kiireisintä juuri heinä-elokuussa. Itse palaan
työhöni heinäkuun 24. pvä.
Kuopiossa vieraillessamme kävimme myös katsomassa Kauppakeskus
Minnassa esillä olevaa OH-MAF museolentokonetta. Roykin on sillä lentänyt
aikanaan. Kesän jälkeen se on seuraavaksi esillä Viitasaarela.
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Lue lisää Mongoliasta:
https://sansa.fi/radioasema-wind-fmlaajenee-mongoliassa/
https://sansa.fi/mongoliassa-radioohjelmaa-nyt-myos-miehille/

Hyvää juhannusta, rentouttavia lomia ja siunattua kesää teille
kaikille!
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