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Sadeaikaa ja valmisteluja
Sadeaika alkoi juuri ja ulkona satelee. Isot, upeat
hortensiapensaat viihtyvät hyvin kosteassa säässä. Tällä hetkellä
olohuoneessa on 26 astetta ja kosteutta 77%. Vielä pärjää jonkin
aikaa ilman mitään viilennyslaitteita, vaikka kosteus tekee kaiken
aika nihkeäksi. Monsuuni kestää noin puolitoista kuukautta.
Sadetta ei välttämättä tule joka päivä, mutta kuitenkin varsin
paljon. On kosteata eikä pyykkejä saa kuivumaan kunnolla.
Lämpö jää yleensä 30 asteen alle. Riisipellot nauttivat runsaasta
vedestä. Ensimmäiset taifuunit saapuvat näihin aikoihin.
Monet piirit jäävät tänä kesänä vähän aiemmin tauolle, sillä
valmistaudumme 19.6. saapumaan Suomeen lyhyelle, kahden
kuukauden kestävälle kotimaan jaksollemme. Aina vähän
huolettaa jättää seurakunta ilman päätyöntekijöitään. Onneksi
tänä kesänä ”apupappimme”, 74-vuotias pastori Hirono pystyy
hoitamaan kaikki kesän jumalanpalvelukset sekä yhden
raamattupiirin. Yhdessä erään seurakuntalaisen kanssa he
pystyvät järjestämään kuukausittaiset kappeli- sekä
diakoniakahvilat. Pastorin Mikiko-rouva on luvannut myös pitää
joka viikko lapsille pyhäkoulun. Pappila on kuitenkin kesän ajan
tyhjillään.
Tällä viikolla ilahdutti se, että nuori rouva tuli keskiviikon
raamattupiiriin pitkästä aikaa. Keväällä hän oli sanonut, ettei
halua nyt hetkeen käydä kirkossa erään hankalan henkilön vuoksi.
Hän oli perheensä kanssa käynyt jossain toisessa kotinsa
läheisessä kirkossa sunnuntaisin, mutta totesi nyt meille, että kyllä
oman luterilaisen seurakunnan saarnat sentään ovat niin paljon
parempia. Se on aina hienoa, että kristitty kaipaa kuulla kirkasta
Jumalan Sanan julistusta huolimatta siitä, että seurakunnan sisällä
voi olla monenlaista epätäydellisyyttä. Jumalan Sanassa on
voima, joka ei riipu meistä vajavaisista ihmisistä. (AP)

Ajisai, eli hortensia

Palmut Radio
Deissä 23.6.
Jos haluat kuunnella meitä, niin
nyt on mahdollisuus siihen
Radio Deissä. Japanin
työaluekoordinaatorimme
Anne Tuovinen kävi keväällä
Japanissa ja teki kanssamme
radio-ohjelman. Se tulee ulos
Radio Dein Lähetysavaimessa
juhannuspäivänä, lauantaina
23.6. klo 14.35. Sen jälkeen
parin päivän viiveellä se tulee
pysyvästi kuunneltavaksi
avaimia.net -sivustolle.

Rukous- ja
kiitosaiheita
Seurakunnasta vieraantueet että he voisivat löytää jälleen
kristittyjen yhteyden
Kansanlähetyspäivät
Ryttylässä
Varjelusta kesän matkoihin ja
lasten leireihin
Nishinomiyan seurakunnan
kesä
Kiitos siitä, että
lähetyksemme on
saanut osallistua
lähetystyöhön Japanissa jo
50 vuotta ja olemme voineet
olla mukana pelastavan
sanoman välityksessä
japanilaisille.
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Kansanlähetys Japanissa 50 vuotta
Tänä vuonna juhlitaan sitä, että Jumalan
armosta Kansanlähetys on saanut tehdä
lähetystyötä Japanissa jo 50 vuotta. Työ
Japanissa on tunnetusti hidasta ja kallista.
Joskus voi tuntu siltä, että tulosta ei synny
lainkaan. Se ei ole kuitenkaan totta.
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta ja
Hänen tahtonsa on, että myös japanilaiset
tulisivat uskoon. 50 vuoden aikana on paljon
japanilaisia, jotka ovat tämän työn kautta
saaneet kuulla evankeliumin ja myös niitä,
jotka ovat ottaneet pelastuksen vastaan. Työ
ei todellakaan ole ollut turhaa ja sitä
kannattaa tehdä edelleen tänäänkin.

Rakkauden voima

Kansanlähetyspäiville on tulossa vieraaksi
yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin ev. lut.
kirkon presidentti, pastori Nagata vaimonsa
kanssa, joita isännöimme. Tervetuloa
tapaamaan pastori Nagataa ja meitäkin!
Viimeksi osallistuimme juhliin vuonna 2005,
sillä olemme olleet aina päivien aikaan
Japanissa. Onpa mukava päästä mukaan tänä
vuonna! (AP)

Seurakuntamme pyhäkoulussa käy 6-vuotias poika äitinsä ja pikkuveljensä kanssa. He
eivät ole kristittyjä ainakaan vielä. Äiti on etsijä ja kertoi viimeksi, että hänelle Jeesus
on hyvin tärkeä, mutta että kaikkivaltiaaseen Jumalaan hänen on vaikea uskoa. Koska
hän on luonnontieteilijä, luominen esimerkiksi on vaikea ymmärtää. Joka tapauksessa
he tykkäävät käydä melkein joka viikko jumalanpalveluksessa ja pojat ovat
pyhäkoulussa mukana.
Isoveli on aikamoisen hankala kaveri, usein vastahakaan, riitelemässä ja kalauttelemassa
pikkuveljeään. Aluksi mietin, miten tässä pärjätäänkään ja kuinka kuria saisi pidettyä.
Jotenkin tulin sitten ajatelleeksi, että varmaankin tämä poika tarvitsee tosi paljon
rakkautta, kun on niin hankala. Aina kun oli mahdollista, juttelin hänelle, kyselin
hänen kiinnostuksen kohteistaan (zombiet, pydamidit jne.), kerroin miten kiva, ihana
ja fiksu poika hän on, pörrötin päätä... Ei hän edelleenkään aina niin nätisti ole
pyhäkoulussa, mutta selvästi rakkaus on sulattanut jotain sisällä. Hän pohtii myös
välillä hyvin syvällisiä teologisia kysyyksiä, johin minullakin on vaikea antaa suoraa
vastausta. Jos se, että minä vähän osoitin hyväksyntää voi tehdä niin paljon muutosta
pienen pojan sydämessä, niin kuinka paljon kaikkivaltiaan Jumalan rakkaus voikaan
muuttaa ihmisen sydäntä.
Hyvää ja kaunista kesää meille kaikille! Saapa nähdä, suoko Suomen suvi meille kuinka
paljon lämpöä. Odotamme kuitenkin innolla tapaavamme useita teistä kesän aikana!
Sinä joka tätä luet, ole meille tärkeä. (AP)

Olemme kesällä kaksi kuukautta
Suomessa. Aika on rajallinen, mutta
osallistumme ainakin seuraaviin
tapahtumiin:
- 22.6. Ryttylän juhannuskokko
- 1.7. Kuopio (Alava)
- 1.7. Karttula
- 6.-8.7. Kansanlähetyspäivät
- 5.8. Kirkkonummi
Tervetuloa Ryttylään KL-päiville!

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.

t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Lähettäjä:
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