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Kesäinen tervehdys teille työmme tukijat! 

Perheen kuulumisia 
Viimeiset kuukaudet ovat niin täällä kuin sielläkin rajoitteistaan huolimatta lisänneet mahdollisuutta 
olla paljon yhdessä perheenä. Jasmin oli pari kuukautta eräällä maatilalla kolmesti viikossa 
peltotöissä raparperia keräten ja fenkolia istuttaen. Tällä hetkellä hän valmistautuu Freiburgissa 
sijaitsevan opettajakorkeakoulun pääsykokeisiin. Ella keskittyy parhaillaan autokoulun teoria- ja 
ajotunteihin ja käy osa-aikatöissä puhelinhaastatteluja tekevässä firmassa. Robin sai olla kahden 
kuukauden tauon jälkeen koulussa neljä päivää menneellä viikolla. Ensi viikosta jatkuu taas 
etäkoulu heinäkuun alkuun asti netistä löytyvien tehtävien parissa ilman opettajia, mikä ei ole ihan 
helppoa hänelle eikä meille muillekaan. Kaverien kanssa pelailu ja touhuilu tahtovat vetää 
enemmän puoleensa kuin itsenäisyyttä ja itsekuria vaativa etäkoulu. 

Muutoksien keskellä  
Monet asiat ovat viime kuukausina peruuntuneet, niin konferenssit kuin muutkin tapahtumat mutta 
lähetyskäskyä ei ole vielä peruutettu eikä sitä pysty pandemiatkaan peruuttamaan. Vielä on aika 
tehdä työtä niiden mahdollisuuksien kautta joita Jumala avaa.  

Eurooppa alkaa toki vihdoin hiljalleen 
purkamaan rajoituksiaan joita tämä 
p a n d e m i a o n t u o n u t t u l l e s s a a n . 
Seurakuntamme Mannheimissa sulki ovensa 
maaliskuun lopulla ja siirryimme pitämään 
tilaisuudet netissä. Nykyinen tilanne on 
työllistänyt meitä perheenä melkoisesti 
kaikkiin mahdollisiin suuntiin. On paljon 
nopeampaa ja yksinkertaisempaa pitää yksi 
tilaisuus perinteisesti seurakunnassa kuin 
että pitää nauhoittaa ja editoida kaikki 
valmiiksi etukäteen. Toisaalta nyt kun 
ihmiset eivät todellakaan tule meidän 
luoksemme, seurakunnat ovat innostuneet 
hyödyntämään enemmän uusia kanavia ja mahdollisuuksia joiden kautta voimme tavoittaa niitä 
jotka eivät vielä  tunne Jeesusta omana pelastajanaan.  

Saksan Koronakuolemat sekä sairastumiset ovat suhteessa asukaslukuun lähes kaksinkertaiset 
Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Sairastumisia on ollut muutamia myös seurakunnassamme. 
Perheenä olemme välttyneet taudilta vaikkakin Johannan ja Ellan piti jossain vaiheessa varmuuden 
vuoksi käydä koronatestissä. Seurakunnan ovet avattiin uudelleen Äitienpäivänä (10.5.) melkoisin 
turvajärjestelyin istumajärjestyksineen ja maskeihin sonnustautuen. Joskus tuntuu että tässä 
tilanteessa vähän ylireagoidaan mutta tärkeää tietysti on että ainakin riskiryhmät pysyisivät 
terveinä. 

Etätyötä maailman ääriin 
Markku on saanut olla vaikuttamassa erilaisissa netin kautta järjestetyissä tapaamisissa ja 
tapahtumissa. Yksi niistä oli GO2020-webinaari. Siinä tilaisuudessa oli puhumassa reilut 10 
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henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Kerroimme kokemuksista ja mahdollisuuksista evankelioida. 
GO2020 on saksalaisen lähetysjärjestön toukokuun aikana toteuttama näky, jossa oli mukana n. 100 
miljoonaa uskovaa 197:stä maasta. Tarkoituksena on innoittaa uskovia rukoilemaan ja tavoittamaan 
edes yhden uuden henkilön viikottain toukokuun aikana. GO2020 palautteesta käy ilmi että 
kuukauden aikana tavoitettiin miljoonia ihmisiä evankeliumilla ja reilut 1,8 miljoonaa ihmistä teki 
uskonratkaisun. Evankeliumi meni toukokuussa niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa ison 
harppauksen eteenpäin pandemioista huolimatta ja työ jatkukoon meidän jokaisen uskovan kautta 
edelleen.  
 

  Rukousta etäryhmissä 
Monet työryhmät missä valmistelemme 
tapahtumia, konferensseja sekä aktioita ovat nyt 
tilanteessa jossa teemme uskossa päätöksiä, sillä 
kukaan ei tiedä mitkä tapahtumat voidaan lopulta 
järjestää ja mitkä ei. Olemme silti saaneet rukoilla 
näiden työryhmien kanssa enemmän kuin koskaan 
ennen sillä monet palaverit ovat muuttuneet 
rukouskokouksiksi. Osalla tiimeistä rukoilemme 
edelleen viikottain tai useammin skypessä tai 
muuta nettiyhteyttä käyttäen. Yhteisen rukouksen 
merkitys on tullut entistä rakkaammaksi ja 
tarpeellisemmaksi työkaluksi kuin koskaan ennen.  

Kiitosaiheet  
 • Terveys 
 • Toukokuun GO2020 tuoma evankelioimisinnostus ja uudet uskovat eri puolilla maailmaa 
 • Nettiin nauhoitetut tilaisuudet ovat saaneet olla siunauksena monelle  
 • Fida on aloittamassa uuden Vamos-opetuslapseuskoulun Espanjassa. Olemme saaneet 

Vamoksen tiimissä suunnitelmia hyvin eteenpäin. Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.vamosformissions.info 

Rukousaiheet  
 • PEM:n lähetyskurssin siirtyminen ensi vuodelle. Sen kohdemaa on edelleen haussa 
 • Ellan työpaikka / oppisopimus- tai koulutuspaikan löytyminen 
 • Olemme suunnitelleet tulla käymään heinäkuussa Suomessa. Yhdet lennot on jo 

peruuntuneet mutta saimme juuri toisen vaihtoehdon. Rukoilemme että ne eivät enää 
peruuntuisi ja matkustaminen Suomeen ja takaisin Saksaan onnistuisi.  

 • Alkuvuoden matkojen peruuntumisesta eri lentoyhtiöille jääneet rahat saataisiin takaisin. 
Lentoyhtiöt ovat kyllä niin luvanneet mutta mitään ei ole vielä anomuksista huolimatta 
palautettu.  

 • Heinäkuun lopussa päättyvän työsopimuksen uusiminen. Kannatuksessa tulee heinäkuun 
jälkeen olemaan tämänhetkisten tietojen mukaan yli 800€:n kuukausivaje.  

Siunattua kesää! 
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset  

http://www.vamosformissions.info

