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Kioton kultainen paviljonki sellaisesta kuvakulmasta, johon ei tule kymmenet muut turistit samaan ruutuun.

Kristuksen todistajina
"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun
todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
- Apt. 1:8
Meillä on tapana kerran kuussa pitää erityinen gospel-jumalanpalvelus.
Tällöin pidetä pyhäkoulua, vaan ajatus on, että sekä aikuiset että lapset
osallistuvat yhdessä tilaisuuteen. Jumalanpalveluksessa lauletaan paljon lauluja,
joiden sanat heijastetaan etuseinälle. Papin pitämän saarnan lisäksi
kuuntelemme jonkun seurakuntalaisen todistuspuheenvuoron. Useimmiten
puheet ovat olleet muistelua siitä, miten itse Jumala on johdattanut kristilliseen
uskoon ja osalliseksi pyhästä kasteesta. Ajatus siitä, että puheenvuoro voisi olla
myös todistus siitä, miten Jumala toimii omassa elämässäni juuri nyt, on monelle
kovin vaikea. Ja niin olemme valitettavasti joskus joutuneet joskus
jättämään todistusosuuden kokonaan pois.
Pastori ja evankelista Yoshitake Ariki vieraili seurakunnassamme helmikuun
viimeisenä sunnuntaina. Hän piti rohkaisevan saarnan teemalla "Pettämätön
usko!" Mutta mikä parasta, yhteisen lounaan yhteydessä hänen ohjauksessaan
kukin läsnäolijoista piti vuorollaan lyhyen TODISTUKSEN siitä mitä Jeesus
merkitsee minulle juuri nyt. Ja niin, sekä seurakunnan kristityt jäsenet, että myös
vielä ne muutamat, jotka syystä tai toisesta eivät vielä ole kastettuja, puhuivat
omasta suhteestaan Jumalaan. (LP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Rukoillaan, että huhtikuun 7.
päivänä kirkollamme
pidettävään koko perheen
pääsiäistapahtumaan voisi
tulla uusia kävijöitä. Olemme
kutsuneet paikalle ammattitaikurin houkuttimeksi.
Rukoillaan Länsi-Japanin ev.lut.
kirkon kevään vuosikokouksen
puolesta. Siellä vihitään yksi
uusi pastori kirkon
palvelukseen.
Kiitetään siitä, että helmikuun
tilaisuus oli rohkaisuksi sekä
työntekijöille, että
seurakuntalaisille.
Kiitetään Jumalan
varjeluksesta ja johdatuksesta
tähän asti ja rukoillaan
viisautta tuleviinkin päiviin.
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Tulevia pääsiäistapahtumia
Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka
kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo
minuun, ikinä kuole. (Joh. 11:25-26)

Maaliskuun ohjelmaan kuuluu myös sumo-turnaukseen
osallistuminen (katsojana ;-) Osakassa pidetään joka
vuosi maaliskuussa 15 päivän mittainen kevätturnaus.

Palmut
Suomessa
Olemme Suomessa 19.6.-17.8.
välisen ajan. Osallistumme
lyhyen kesämme aikana ainakin
seuraaviin tapahtumiin:
- 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:

Joulun lisäksi myös pääsiäinen on meillä
seurakunnassa varsin kiireistä aikaa.
Leivomme pääsiäisteemalla leivontapiirissä
torstaina. Koska pääsiäinen ei näy
japanilaisille vapaapäivien muodossa
yhdistämme kiirastorstain ja pitkäperjantain
hartaudet yhteen tilaisuuteen perjantaina.
Lauantaina on suunnitteilla
suomenkielinen pääsiäis-jumalanpalvelus,
sunnuntaina vietämme juhlaa japanin
kielellä. Tiistaina käymme seurakunnan
haudalla julistamassa ylösnousemusta ajasta
iäisyyteen kutsutuille, sitten vielä viikko
pääsiäisen jälkeen pidämme erityisen
pääsiäisjuhlan lapsille ja aikuisille. Tästä
viikko eteenpäin, niin käymme toistamiseen
haudalla pitämässä kahden seurakuntalaisen
uurnanlaskun. (LP)
Vierailuja ja kokouksia
Kansanlähetyksen Japanin työn
aluekoordinaattori Anne Tuovinen on
työaluevierailulla Japanissa 12.-20.3.
Tapasimme yhdessä Annen kanssa LänsiJapanin ev.lut. kirkon presidentin Rei
Nagatan ja suunnittelimme hänen
ohjelmaansa kesän Kansanlähetyspäivillä.

19.3. pidimme Kansanlähetyksen kevään
vuosikokouksen, jossa Laurin toinen
kolmivuotiskausi työalueen esimiehenä
päättyi. Rukoilemme voimia ja viisautta
uudelle esimiehelle Daniel Nummelalle ja
vara-esimiehelle Arni Hukarille.
20.-21.3. Lauri osallistuu LJELK:n
vuosikokoukseen Okayamassa, jossa
on Yuushi Matsumuran pappisvihkimys.
Hän on toiminut tähän asti Nishi-Suman
seurakunnan evankelistana, jossa hän jatkaa
työtään tehtävään vihittynä pastorina.
Rukoillaan kirkkoomme uusia pappeja ja
työntekijöitä! (LP)

Japan Evangelical Missionary
Association:in vuosikokouksessa
yhtenä keskusteluaiheena miten
vahvistaa kristillistä todistusta ja
toimintaa Fukushiman läänissä. ItäJapanin maanjäristyksestä ja sitä
seuranneesta tsunamista on jo
seitsemän vuotta, mutta säteilyn ja
pelon takia Fukushiman lääni on
edelleen alue, jolla tehdään hyvin
vähän evankelioimistyötä.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
esirukousta
Tarvitsemme
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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