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Muutama pääsi kokeilemaan nuoratemppuja koko perheen pääsiäisriehassa 7.4.

Ylösnousemustoivo
Pääsiäisen aika oli kiireistä meillä Nishinomiyassa. Hiljaisella viikolla oli useita
tilaisuuksia sekä pääsiäistä vietetiin kolmeen kertaan, kun ensin oli
suomenkielinen pääsiäiskirkko, seurakunnan perinteinen pääsiäiskirkko ja -juhla
sekä uutena uusia tavoittavana tilaisuutena koko perheen pääsiäisrieha. Ja
seurakunnan haudallakin käytiin pitämässä hartaus. Kaiken kaikkiaan väkeä oli
mukavasti ja pääsiäisen sanomaa saatiin pistää esillä.
Pääsiäisen lähestyessä ajattelin kertoa muutamassa piirissä Jeesuksen
ristinkuolemasta ei-kristityille kuulijoille. Jotenkin tuntui siltä, että tämä sanoma
on vaikea ihmisten ottaa vastaan. Niinhän se tietysti inhimillisesti onkin.
Sanoma Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta on kuitenkin uskomme ydin ja
koko elämämme suurin ilo ja toivo.
Ylösnousemustoivoa julistimme myös 14.4, kun kahden seurakuntalaisemme
uurnanlasku suoritettiin yhteisellä haudallamme. Vähän oli huolena luvattu
kevätmyrsky, mutta se onneksi alkoi vasta illansuussa. On hienoa laulaa yhdessä
taivas-virsiä hautausmaalla ja kuulla Jumalan lupauksista meille kristityille.
Hautamme on vuoren kupeella, sieltä näkymä Japanin suurimmalle järvelle,
Biwakolle. Kevät on jo pitkällä, puissa oli uudet vaaleanvihreät lehdet ja
satakielikin lauleli meidän kanssa kilpaa. (AP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Rukoillaan, että
raamattupiireissä käyvät
voisivat juurtua Jumalan
Sanaan entistä enemmän.
Rukoillaan erään naisen
puolesta, joka käy kirkolla ja on
kiinnostunut Raamatusta,
mutta jolla on monenlaisia
haasteita elämässä. Olemme
huolissamme siitä, että hänen
hengellinen etsintänsä saattaa
mennä väärään suuntaan.
Kiitetään kauniista sakuroista,
jotka kukkivat äsken ja kevään
vehreydestä.
Kiitetään pääsiäisen ajan
tilaisuuksista ja siitä, että
saamme olla kertomassa
maailman suurimmasta
ilosanomasta japanilaisille.
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Kysymyksiä ja vastauksia - osa 3.
Miten on lähettävän seurakunnan tehtävä?

Lapsia leikkimässä läheisellä Shukugawan joella, joka
on kuuluisa sakuroistaan.

Mitkä ovat työssäsi ja lähetyskentälläsi
ilonaiheita tällä hetkellä?

Palmut
Suomessa
Olemme Suomessa 19.6.-17.8.
välisen ajan. Osallistumme
lyhyen kesämme aikana ainakin
seuraaviin tapahtumiin:
- 22.6. Ryttylän juhannuskokko
- 1.7. Kuopio (Alava)
- 1.7. Karttula
- 6.-8.7. Kansanlähetyspäivät
- 5.8. Kirkkonummi
Kansanlähetyspäivät järjestetään
Ryttylässä teemalla "Minä olen
teidän kanssanne!" Juhlistamme
Kansanläheyksen Japanin
lähetystyön 50 vuotta.
Yhteistyökirkkomme presidentti
Nagata-sensei on tulossa vieraaksi
päiville. Tulethan sinäkin
mukaan Ryttylään tapaamaan
häntä ja miksei myös meitä?
Emme ole päässeet KL-päiville
sitten 2005, kun lähdimme
Japaniin.

Aurinkoisia kevätpäiviä!
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Lähettäjä:

Lähettävät seurakunnat Suomessa ovat
tärkeässä osassa lähetystyötä. Ilman lähettäjiä
ei voisi olla lähtijöitäkään. Taloudellinen tuki
on tietysti välttämätöntä, mutta erityisen
merkityksellistä on se, että kristityt Suomessa
näkevät lähetystyön myös omaksi
tehtäväkseen, ei vain lähtiöiden. Esirukous,
käytännön tempaukset, lähetystyön esillä
pitäminen Suomessa, kaikki nämä olevat
välttämättömiä asioita yhteisessä
missiossamme. On hyvä muistaa, että joskus
kauan sitten Suomeenkin on tullut kaukaa
ihmisiä kertomaan Jumalan rakkaudesta
suomalaisille. Nyt on meidän vuoromme
kertoa ilosanomaa niille, jotka eivät ole sitä
koskaan kuulleet.

Iloista on se, että aina on heitäkin, jotka
oppivat tuntemaan Jeesuksen ja haluavat
ottaa kasteen. On hienoa nähdä Jumalan
rakkauden vaikuttavan japanilaisisten
kristittyjen elämässä.
Meidän seurakunnassamme ilona on
sunnuntaijumalanpalveluksen väkimäärän
kasvu. Joka viikko on myös paljon lapsia
mukana ja heille on aina pyhäkoulu.
Ilona ja samalla myös haasteina ovat kaksi
seurakuntaa, Anan ja Sumoto, jotka nyt
huhtikuusta ovat siirtyneet suomalaisten
lähettien vetovastuusta japanilaisten
pastoreiden hoitoon. Samalla seurakunta
maksaa itse pastoreidensa palkkaa, mikä on
iso taloudellinen haaste. Meille
lähetystyöntekijöille on tietysti tavoitteena
tulla tällä tavoin tarpeettomaksi, mutta
siirtymävaihe ei ole aina helppo, joten
rukousta tarvitaan! (AP)

Maaliskuussa vieraili SEKL:n
aluekoordinaattori Anne Tuovinen
Japanissa. Lähettien vuosikokous
pidettiin yhdessä ja Laurin
toivomuksesta työalan esimiehen
tehtävät siirtyivät nyt huhtikuusta
Daniel Nummellalle. Siunausta
hänelle uuteen tehtävään. (Kuvassa
Daniel ja Lauri)
Erilaisia johtokunta- ja
hallintotehtäviä on edelleen sekä
Laurilla että Asakolla, mutta Lauri
pystyy nyt paremmin keskittymään
seurakuntatyöhön.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea
Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea
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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