
Lisää myrskyjä
Viime taifuunin jälkeen tuli toinenkin voikamas taifuuni melko lailla
kohti, ja sen vuoksi jouduimme perumaan konsertin 30.9. Se oli
tietysti harmi, sillä olimme suunnitellet sitä kauan ja kutsuneet
paljon ihmisiä. Myrskyvaroitukset olivat kuitenkin päällä ja mm.
junat eivät enää kulkeneet, joten ei auttanut kuin ilmoittaa
peruuntumisesta. Jospa konsertti onnistuisi jokin toinen kerta. Sen
kertainen taifuuni kuitenkin oli kesympi ainakin meidän
kannaltamme, eikä vahinkoja tullut alueellamme. Saimme kuin
ihmeen kaupalla katonkin korjatuksi ennen sitä, joten vettäkään ei
tullut enää sisään. Ja tuonkin jälkeen oli taas uusi taifuuni tulossa,
mutta meni ohi vähän kauempaa. Eli syyskuussa melkeinpä joka
viikko jouduimme jännitelemään taifuunien reittejä. 

Matteus 7:24  "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden
mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi
sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei
sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle."Jokainen, joka
kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä
mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja
myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka."

Tämä tuttu vertaus tulee tietysti mieleen edelleen ympäristössä
näkyviä myrskytuhoja katsellessa ja pistää miettimään, mikä on
oman elämän perusta ja kestääkö se perusta elämän
vastoinkäymisissä ja varsinkin kuoleman hetkellä. Japanilaisille
saamme olla kertomassa siitä, että Jeesukseen turvautuen on hyvä
elää ja kuolla. (AP)
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Kiitos varjeluksesta
myrskyjen keskellä. 

Rukoilemme uusia lähettejä
Japaniin. Tällä hetkellä meitä
on täällä viisi aikuista
Kansanlähetyksen kautta.

Rukoilemme
lähettijoukkomme yhteisen
retriitin puolesta (lokakuun
lopulla).

Rukoilemme kasteoppilaiden
puolesta.

Rukous- ja
kiitosaiheita

Kesällä kun olimme Suomessa
käymässä, saime syödä ihania
uusia perunoita. Japanissa ”se
juttu” vastaavasti on uusi riisi.
Eli nyt on kaupoissa tämän
vuoden sadon uutta riisiä
saatavilla. Eilen ostimme 5 kg:n
pussin ja tänään keittelimme
ensimmäisen kerran näitä
helmimäisiä riisinjyviä.
Herkullista!
Syksy on Japanissakin
sadonkorjuun aikaa ja nyt ovat
kaki-hedelmät parhaimmillaan
ja mikan-mandariinit aloittavat
kauttansa. Omenatkin ovat
isoja ja makeita. 

Syksyn satoa

Kotimaisia omenoita, kakeja ja nasheja
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Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        rukoustukea 
 
        Lähetystyössä 
        tarvitaan myös 
        taloudellista tukea

Osallistu juhlakeräykseen!
 

Kansanlähetyksen Japanin työ
viettää loppuvuonna 2018

viisikymppisiä. Tue työtämme,
jotta se saa jatkua myös 

seuraavat 50-vuotta!
 

Tili: FI14 5043 1920 0034 52
Keräyksen viite: 73008

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

lähetystyölle Japanissa.

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.

Hymyilevä rouva
Kävimme viime viikolla läänimme
yliopistollisessa sairaalassa katsomassa erästä
59-vuotiasta rouvaa. Hän on käynyt
jumalanpalveluksissa kesäkuusta asti aika lailla
joka viikko. Hänellä on parantumaton
lihasrappeumasairaus. Iloisena ja hymyilevänä
hän on mukana kirkossa, pyörätuolissaan
istuen. Käsiä hän ei enää pysty juurikaan
käyttämään, mutta puhe vielä onnistuu melko
hyvin.
 
Hän kertoi, että 10-vuotiaana hän kuuli
radiosta ”Luterilanen tunti” -nimistä kristillistä
ohjelmaa. Sitä kautta hän oppi ensi kerran
tuntemaan Jeesuksen. Hänet
kastettiin  myöhemmin noin 30-vuotiaana,
odottaessaan tytärtään. Tämä tytär on nyt
aikuinen ja hän on myös kristitty. Hän on
yleensä aina mukana äidin kanssa kirkossa.
Äidin ilo päästä mukaan jumalanpalvelukseen
on silmiinpistävä. Vaikean sairauden keskellä
Jumalan rakkaus tuntuu kantavan.
 
Sairaalassa menee hänelle nyt  pari viikkoa,
mutta sen jälkeen toivomme taas näkevämme
hänet kirkolla. Sairashuone oli 4-hengen huone
ja lopuksi rukoilimme ja lauloimme virren.
Vähän aristelimme, ettei vaan laulumme ketään
häiritsisi, mutta lauloimme kuitenkin.
Sunnuntaina tytär kertoi, että myöhemmin sinä
päivänä naapuripedin potilas oli kiittänyt
laulusta ja kertonut itsekin olevansa kristitty.
Laulu oli häntä rohkaissut. 
 
Sairaspedillä tämä rouva vähän murehti sitä,
kun ei pysty seurakunnassa kantamaan yhtään
vastuuta eikä auttamaan. Siihen vastasimme,
että hänen uskollinen paikalletulonsa ja hänen
kaunis hymynsä ovat mitä suurimmassa määrin
rohkaisuksi meille kaikille. 
 
Sen on kyllä huomannut varsinkin täällä, kun
on pienet seurakunnat, että uskollinen
osallistuminen seurakunnan toimintaan on
suuri siunaus koko kirkkoväelle. Koska olemme
Jumalan perheväkeä, sen heti huomaa, jos yksi
perheen jäsen puuttuu joukosta. Vähän niin
kuin sen heti huomaa, jos oman perheen
ruokapöydästä puuttuu joku. Seurakunnan
vastuunkantajina iloitsemme niistä, jotka
tulevat paikalle ja murehdimme niitä, jotka
ovat vieraantuneet seurakunnasta. 
 
Tämä hymyilevä rouva pyörätuolissaan on
meitä ilahduttanut. (AP)

Ruokapiirissä viskettä

Maisemia lähivuorelta

Siunattua syksyä sinulle!
Terveisin Asako ja Lauri sekä lapset

Lähirantamme putsattiin taifuunin
tuomasta valtavasta roskamäärästä
kuukaudessa. Monta rekkakuormaa
ja kaivuria siihen tarvittiin.
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