
Tervetuloa Nishinomiyan kirkkoon Rukousaiheita
  Ensi kertaa kirkossa käyneet
tulisivat uudelleen
 
Terveyshuolia: Asakon selkä ja
Laurin jalkapohja
 
Kansanlähetyspäivät pidetään
7.-9.7.2017 Ryttylässä.
 
Kiitosaiheita
  

Kesäkuussa MGtH-gospelbändi kiersi
Japanissa esiintyen yhteensä 18 kertaa.
Bändi piti konsertin Nishinomiyan
seurakunnassamme 11.6. sunnuntaina.
Noin neljänkymmenen kuulijan joukossa
oli useita ensikertalaisia, jotka ehkä
ensimmäistä kertaa elämässään kuulivat
ilosanomaa Jeesuksesta laulun ja tanssin
välityksellä. 
 
Gospel-musiikilla on edelleen kysyntää
Japanissa. Siksi MGTH oli jo kuudetta
kertaa täällä Japanissa kiertueella. Vaikka
kaikki mainoslehtisen tai kutsun saaneet
eivät konserttiin tulleet, niin toivomme että
seurakuntamme tunnistettaisiin ja
lähialueen ihmiset muistaisivat että ihan
heidän kotinsa lähellä on kristillinen
seurakunta. Aika moni ensikertalainen
nimittäin kertoo, ettei ollut aiemmin
huomannut kirkkorakennusta.  (LP)

Mahdollisuus julistaa
ilosanomaa Jeesuksesta
 
Monet esirukoilijat, jotka
muistavat Japanin työtä 
 
Onnistunut MGTH-konsertti
 
Kesäkuussa pidetty Medical
Cafe -tilaisuus, jonne tuli yli 20
ihmistä. Tarkoitus on
kerran kuukaudessa pitää
matalan kynnyksen kahvilaa,
jossa syöpäsairaat ja heidän
omaisensa voisivat
keskustella mieltä painavista
asioista.

Moni kulkee ohi tämän rakennuksen
huomaamatta, että se on kirkko.

Asako ja Lauri Palmu

 
Lauri Palmu
11-17 KUBO-CHO 
662-0927 JAPAN
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Nishinomiyan kirkkosalin
kolmessa pienessä ikkunassa 
on tallinnalaisen Dolores
Hoffmannin lasimaalaukset.
Usko ja toivo on sijoitettu
kirkon vasemmalle sivuseinälle
ja rakkaus on etuseinällä ristin
vasemmalla puolella.

Usko - Toivo -
Rakkaus

Lähettäjä:  Asako ja Lauri Palmu, 11-17 Kubo-cho, 662-0927 JAPAN
Lähetä sähköpostia: etunimi.sukunimi@sekl.fi - Lue tämä kirje ja edellisiä netissä http://www.palmu.st/

Avuttomia lähetyssaarnaajia?
Kesällä meillä pidetään ikkunoita auki
kuumalla, niin tekevät tietysti myös
naapurit. Siksipä nyt kuuntelen
kulmanaapurin talosta kantautuvaa
buddhalaista mantran laulantaa.
Naapuritaloihin ei nimittäin ole välimatkaa
kuin kolme, neljä metriä. Välillä kelloa
kilistetään. Vielä joitakin vuosia sitten
kulmanaapurista kuului päivittäin iloinen
vihellys, kun pappa hoiti pienen pientä
puutarhaansa. Rakkaudella hän kasvatti mm.
viinirypäleitä ja kukkia. Yksin asuva mies
ripusti myös huolellisesti pikkupyykkiä
ikkunan eteen. Taitavaa vihellystä oli hauska
kuunnella. Joskus häntä vähän jututimme,
mutta hän oli vähäsanainen mies. Sitten
huomasimme, että vihellystä ei ole enää
kuulunut vähään aikaan, puutarha alkoi
kuihtua. Pappa oli joutunut sairaalaan.
Tänään talossa kuuluu vainajan
palvontamenoihin liittyvä buddhalaispapin
messuaminen, joten kaikesta päätellen
naapurin pappa on kuollut. Saiko hän
koskaaan kuulla evankeliumia?

Kävelyetäisyydellä kirkostamme on
Koshienin baseball-stadium, jonne
mahtuu kerrallaan vajaa 48.000
katsojaa.

Sain äsken viestin nuorelta äidiltä, joka kertoi miehensä kuolleen. Suruviestiä
olin osannut odottaa, sairaus oli jo pitkällä. Olin tarjoutunut käymään papin
kanssa kuolinvuoteella, mutta kutsua ei tullut. Oliko tämä perheenisä koskaan
kuullut Jeesuksen sovitustyöstä?
 
On paljon tilanteitä, joissa tuntee itsensä varsin avuttomaksi
lähetystyöntekijäksi. Hätä on suuri sieluista, jotka eivät vielä Jumalan armoa
tunne. Onneksi rukoilla voi aina. (AP)
 
 Elämä on ihmeellistä

Jumalanpalveluksissa on
käynyt parhaimmillaan 16
lasta vanhempiensa kanssa.
Nuorin kirkkovieras on
huhtikuussa syntynyt
tyttövauva ja vanhin
seurakuntalainen täyttää taas
marraskuussa 99 vuotta. Hän
on kuitenkin viime viikkoina
ollut varsin heikossa kunnossa,
joten voi olla, ettei hän elä
satavuotiaaksi. Muistattehan
häntä ja koko perhettä
rukouksin!

Nuorin kirkkokävijä on neljäviikkoinen lapsi ja
vanhin taas täyttää marraskuussa 99 vuotta. 

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703: 
 
Helsingin KL 
FI33 8000 1001 5582 47 
Hämeen KL
FI71 5730 0820 0457 02 
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38 
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03 
 
Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopion Nilsiä. 
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Tämän kirjeen kirjoitimme nyt ensimmäistä kertaa Kansanlähetyksen uuden kirje-editorin
avulla. Annathan meille palautetta, niin osaamme ensi kirjeessä ottaa sitten sen huomioon!
Jumalan runsasta siunausta sinulle toivottaen, Asako ja Lauri, sekä lapset Japanista
 

Kiitos tuestasi
lähetystyölle !

    
Tarvitsemme  
esirukousta  

 
Tarvitsemme  

taloudellista tukea
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