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Onhan kirjoitettu: Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet! Room. 10:15

Loppusuoralla
Kiitos ja rukousaiheita
-Koko perheen terveys
-Syksyllä urheilutyö on
lähtenyt taas hyvin käyntiin
-Rukoillaan paikallisten
urheilutyön johtajien
puolesta, kun vastuu siirtyy
lähes kokonaan heidän
vastuulle meidän
palattuamme Suomeen
-Rukoillaan naisten
puolesta, joita Marija on
kohdannut
-Rukoillaan voimia
pakkauksiin ja myös
turvalliseen paluulentoon

Yhteystiedot:
Marija ja Niko Ijäs c/o FLOM
in Mongolia P.O. Box 991
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Marian blogi:
marnikgutjul.blogspot.com

Näin se vain on, että
olemme kohta palaamassa
Suomeen, ainakin
toistaiseksi. 2.11 on
paluulentomme Suomeen,
jossa emme ole käyneet jo
yli kahteen vuoteen. Tänä
syksynä urheilu toiminta on
lähtenyt normaaliin tapaan
käyntiin. Toimintaa onkin
ollut mukavasti.
Zuunmodissa olemme aloittaneet myös uuden lentopallo pelivuoron 13-17
vuotiaille tytöille. Kun palaamme Suomeen, Mongolian urheilulähetystyö
jää paikallisten seurakuntalaisten vastuulle. Tätä varten tarvitsemme
edelleen rukoustanne, sekä myös taloudellista tukeanne. Alkusyksystä
järjestimme paikallisten
urheilutyön johtajien
seminaarin Zuunmodissa.
Tämä oli ensimmäinen kerta
kun jokaisesta neljästä
paikkakunnasta johtajia tuli
yhteen. Päivän aikana
jaoimme omia
kokemuksiamme, kävimme
läpi tavoitteitamme ja
sääntöjämme, sekä pelasimme
ja söimme yhdessä.
Rukoillaan, että he oppivat
kantamaan yhdessä vastuuta
sekä myös tukemaan toinen toistaan.
Syksyn aikana Marija on jatkanut opetuksiaan terveellisestä ruokavaliosta
Ulaanbaatarin Sain Medeen seurakunnalla. Rukoillaan, että osallistujat
oppisivat käyttämään uutta tietoaan omassa ruokavaliossaan. Tämän
lisäksi Marija on muutaman kerran käynyt vierailemassa Streams of
Desert nimisessä keskuksessa, jossa pyritään auttamaan ja tukemaan
prostituutiosta ja myös alkoholista pois pyrkiviä. Opetusaiheina Marijalla
on ollut terveellinen ruoka, naisten hygienia, lasten kasvatus, oma
sukupuu ja viisi rakkauden kieltä. Marija on nauttinut siitä kun Jumala on

avannut mahdollisuuden auttaa ja tukea näitä naisia. Rukoillaan jatkossa myös erityisesti heidän
puolesta, jotta he löytäisivät oikean tien elämässään.

Mitä seuraavaksi?
Suomessa meitä odottaa oman kodin löytäminen. Ikean parisängyn rungosta lähetään liikenteeseen.
Mielellään tulemme seurakuntavierailuille, joten olettehan yhteydessä, mikäli tapaamista ei olla
vielä sovittu! Pyrimme myös järjestämään erilaisia
urheilutapahtumia seurakuntien kanssa. Esimerkkinä
tavoittava urheiluturnaus, leiri tai vaikka
juoksutapahtuma. Olettehan yhteydessä, mikäli teille
syntyy idea tai halu lähteä laajentamaan tai aloittamaan
oman seurakuntanne tavoittavaa urheilutyötä!
Suomessa pyrimme aloittamaan ja laajentamaan
urheilutyötä, joka myös tukee lähetystkentillä tehtävää
urheilulähetystyötä.
Noin viikko sitten pohdimme minkälaista
lähetyselämämme on ollut Mongoliassa. Nikolla on
ollut kutsu tehdä urheilulähetystyötä 11-vuotiaasta
lähtien. Mongoliassa Niko on saanut elää omaa unelmaansa ja kutsumustaan. Marijalla on myös
monta vuotta ollut vahva kutsu lähetystyölle. Olemme siis viihtyneet todella hyvin ja ikävä tulee!
Lähetyselämämme ei tietystikään jää tähän. Kuukauden verran vielä Mongoliassa, jonka jälkeen
matka jatkuu Suomessa!
Kiitos tuestanne!
Mukavaa syksyä ja toivottavasti tavataan kasvotusten pian!
Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua
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