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Uusia ystäviä!

Matkaan taas

Kesän aikana saimme useita
uusia ystäviä infokirjeemme
tilauslistalle. Tervetuloa
mukaan! Meillä on yhteinen
hieno tehtävä tavoitttaa
japanilaisia Jumalan
rakkaudelle!

Näin matkalaukkuja pakkaillessamme ajattelimme vähän
kirjoittaa jo elokuun kirjettä. Huomenna olisi tarkoitus lentää
takaisin Japaniin. Tässä vaiheessa voisikin olla hyvä vähän katsoa
taakse päin ja muistella, mitkä kaikkea kahden kuukauden aikana
on tapahtunut.

Näitä ”Palmusia” kirjoittelemme
kerran kuukaudessa ensimmäiset jo vuodesta 2005!
Mutta meihin saa toki olla
yhteydessä niin sähköpostitse
ja postitse.

Suomen kesä ainakin oli lämmin ja kaunis. Ryttylän laajat
peltomaisemat ja kartanomiljöö oli mukavaa vaihtelua urbaanin
Nishinomiyan jälkeen. Saimme uida niin luonnon vesissä kuin
maauimaloissakin. Oli hämmästyttävää, että omalta hieman
villiintyneeltä pihalta pystyi keräämään saman päivänä kuutta
erilaista marjaa. Tästä iloitsi erityisesti meidän Aimi.
Kaikkien hienointa oli tietysti tavata rakkaita ihmisiä. Omia
vanhempia, sisaruksia ja heidän lapsiaan saimme nähdä useita
kertoja. Lisäksi monia ystäviä oli mahdollisuus tavata, ei ihan
kaikkia joita olisi halunnut, mutta kuitenkin varsin monia.
Japanissa välillä on yksinäistä ja joskus miettii, ovatkohan kaikki jo
meidät unohtaneet. Nyt saimme kuitenkin kuulla useilta ystäviltä,
että he muistavat meidä rukouksissa jopa päivittäin. Oli jopa pari
pientä ystävää, joiden iltarukouksiin olemme päässet. Kylläpä se
lämmittää sydäntä!
Täällä lähetyskeskuksella oli kesän aikana monenlaisia leirejä, joita
saimme seurailla. Lapset osallistuvat myös moneen niistä:
rippileirit, junnuleiri, lähetyslasten leiri, Life-leiri ja Nuorten Kesä.
Toivottavasti he niissä saivat uusia ystäviä ja kokemuksia
suomalaisia elämästä. Ja tietysti raikasta opetusta Jumalasta
ikätovereiden joukossa.
Meille aikuisille oli myös useita koulutuksia ja palavereita, joista
on varmasti hyötyä. Kävimme mm. läpi meidän taloudellisen
kannatuksemme tasoa. Paljon on uskollisia tukijoita, mutta aivan
tavoitetasossa ei olla. Se pistää miettimään työmme
tulevaisuutta... Mutta uskomme, että Jumala kyllä pitää huolta
työstään tavalla tai toisella. (AP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitos hyvin sujuneesta
välikausilomasta
Kiitos Benjaminin ja Helenin
konfirmaatiosta ja yhteisestä
juhlasta.
Rukoilemme heinäkuussa
kuolleen Shibakawan
perheen puolesta, erityisesti
aviomiehen ja muiden
perheen jäsenten puolesta,
jotka eivät vielä ole kristittyjä.
Rukoilemme johdatusta
alkavan syksyn toimintohin.
Iloitsemme kesän kaikista
kohtaamisista!
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Osallistu juhlakeräykseen!
Kansanlähetyksen Japanin työ
viettää loppuvuonna 2018
viisikymppisiä. Tue työtämme,
jotta se saa jatkua myös
seuraavat 50-vuotta!

Kuva: Tomio Pihkala

Juhlia
Yksi kesän kohokohdista oli Benjaminin ja
Helenin rippileirit, konfirmaatio sekä juhla
sukulaisille ja ystäville. 22.7. Rippileirit sujuivat
helteisessä säissä ja mukavaa tuntui olevan.
Juhlapäivänä hienoa nähdä nuoret valkoisissa
alboissaan. Koska meillä ei ollut kuin pieni
vaatimaton torppa kesällä käytössämme,
pidimme juhlat Lepolan Talossa
Hausjärvellä, jossa tarjoilukin tuli talon
puolesta. 65 sukulaista ja ystävää saapuivat
paikalle. Kovin usein emme saa sekä Asakon
että Laurin vanhempia ja sisaruksia
perheineen samaan paikkaan samaan aikaan.
Nyt se onnistui!

#Toivo&IloitseJapani -keräyksellä
1.7.-31.12.2018 kerätään varoja
lähetystyölle Japanissa.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea
Kuva: Susanna Lönnrot

Juhlapäivän aikana mielessä kuitenkin kävi useasti ne toiset juhlat, joita vietettiin samana
päivänä Nishinomiyan kirkolla, nimittäin rakkaan seurakuntalaisemme Keiko Shibakawan
hautajaiset. Tiedämme, että hän on mitä suuremman ilon ja kirkkauden keskellä nyt, mutta
meitä täällä vielä olevia jäi syvä kaipaus painamaan. Tiedostamme sen, että nyt kun palaamme
taas Nishinomiyaan, tulemme tekemaan surutyötä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Keikosan jättää monella tapaa suuren loven seurakuntaperheeseemme. Erityisesti mielessämme on
hänen miehensä ja tyttärensä, jotka eivät vielä Taivas-toivoamme jaa.
Muutoinkin paluu ja ensimmäiset viikot tulevat olemaan työntäyteisiä ja taatusi myös
läkähdyttävän kuumia, joten voimia tarvitaan. Lähdemme aloittamaan uutta kolmen vuoden
jaksoamme Taivaan Isän voimaan ja johdatukseen luottaen. Lähdemme myös matkaan teidän
- lähettäjiemme - rukoustuki ja ystävyys mukanamme. Olemme siunatut. (AP)
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)
Jälkikirjoitus 18.8.2018: Saavuimme eilen Japaniin. Yhden hyvin nukutun yön jälkeen alamme
valmistautua huomiseen jumalanpalvelukseen ja tuleviin työtehtäviin. Suurin osa matkalaukuista on
nyt jo purettu, eli on aika aloittaa työt. Taivaan Isälle kiitos hyvin sujuneesta paluumatkasta!

Lähettäjä:

Tilinro: FI14 5043 1920 0034 52
Keräyksen viite: 73008

Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03
Suomen Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopio.
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