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Pikkuretriitti
8.-9.3. pidimme yhden yön
mittaisen retriitin yhdessä
Kylväjän lähettien kanssa.
Perheterapeutti Jari Kekäleen
johdolla pohdimme mm.
suhteessa olemisen tapoja
Jumalan perheessä ja
työhyvinvointia. Oli mukava
yhdistää pienet joukot ja saada
sentään ihan mukavan
kokoinen suomalaisryhmä
kasaan. Lasten kevätlomalla
jatkamma tätä lähettien
yhteyttä vierailemalla Kylväjän
lähettien Jüri ja Johanna
Perendin luona Okayamassa.
Kansanlähetyksen ja Kylväjän Japanin lähetit ryhmäkuvassa
(kuva: Daniel Nummela)

Huh mikä urakka!

Kirkon julkisivuremontti on nyt valmis. Kaikenlaista pientä yllätystä
tuli matkan varrella vastaan. Tyhjäksi luullun kaapelikotelon sisällä
olikin ilmastointilaitteen ulkokaapeli. Valokylttiin tuli halkeama
kesken remontin, joten korjauksen sijaan päädyimme vaihtamaan
akryylilevyt, jotta haalistuneet kirjaimet heräsivät henkiin. Uusimme
myös kirkon ulkopuolella olevan liikuteltavan mainostelineen niin,
että siinä on seurakuntien kotisivujen osoite ja puhelinnumerokin
kännykkämaailmaan sopivassa muodossa. Ihme kyllä rahatkin
riittivät. Remontti saatiin päätökseen Kansanlähetyksen
avustusrahojen, seurakunnan säästöjen, sekä yksityishenkilöiden
lahjoitusten avulla. Olemme kiitollisia kaikille, jotka muistitte tätäkin
projektia rukouksin ja taloudellisin varoin.
Toki kun yhden kohdan korjaa, niin heti toinen kohta pistää silmään.
Rappuset ovat halkeilleet ja kaipaisivat uusimista, sisäovien särmit,
ikkunanpielet hilseilevät jne. Lattiaparketista irtoaa tikkuja, joten
peitin työpöydän alusen isolla matolla. Mutta eiköhän tällä nyt
pärjätä hetken aikaa.
Seurakunnassa kävijät ovat ottaneet uudistetun julkisivun iloisesti
vastaan. Vähän me Asakon kanssa oikaisimme, kun päätimme
värisävyn itse ilman sen kummempia kyselemisiä (hieman aiempaa
keltaisempi), mutta eipähän kukaan ole ainakaan kovaan ääneen
meitä (tästä asiasta) haukkunut.

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitos, että saimme remontin
päätökseen.
Auringonpaiste ja kukkaan
puhkeavat puut virkistävät
mieltä.
Vältyimme talvella pahimmilta
sairauksilta (vain yksi lievä
influenssatartunta perheessä)
Muutama henkilö on
jättäytynyt pois
seurakuntayhteydestä.
Maalis-huhtikuussa
seurakunnan jäseneksi
liittyvät henkilöt!
Rukoilkaa viisautta työn
suunnitteluun ja
kärsivällisyyttä ihmisten
kohtaamiseen.

Remontti on omalta osaltaan jo valmistautumista siihen, että
seurakunnan lähetti palaa muutaman vuoden kuluttua kotimaahan.
On kunnia-asia jättää tilat hyvässä kunnossa seuraaville
työntekijöille. (LP)
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Paljon iloisia tapahtumia
Helmikuussa olivat siis yhdet häät, joihin Lauri
oli kutsuttu vihkipapiksi. Heti maaliskuun
ensimmäisenä lauantaina oli toiset häät. Asakon
kanssa pääsimme tälläkin kertaa juhla-aterialle
vihkitilaisuuden jälkeen. Naureskelimme sitä,
että kyllä se näköjään seurakunnan työntekijältä
sujuu small-talk, kun ventovieraiden iäkkäiden
sukulaisten kanssa pitää kohteliaasti
keskustelua yllä ruokapöydässä pari tuntia.
Jälkimmäisen nuoren pariskunnan kanssa on
sovittu, että pääsiäisjumalanpalveluksessa
pidämme juhlan, jossa mies kastetaan Jumalan
perheväkeen ja rouva siirtää kirjansa meidän
seurakuntaan.
Iloitsemme myös siitä, että ALS-tautia sairastava
rouva ja nyt viimeisempänä hänen miehensä
ovat ilmaisseet halukkuutensa virallisesti siirtää
jäsenyytensä meille. Iloitsemme siitä, että
Jumala antaa meille parin viikon sisään neljä
uutta seurakunnan jäsentä.
Kirkossa on kuitenkin kaksi ovea. Sitä mukaa
kun uusia henkilöitä tulee mukaan toimintaan,
näyttää murheellisesti siltä, että myös
takaovesta kuljetaan, mutta ulospäin. Eräskin
vanhempi rouva ilmoitti suoraan, ettei enää
jaksa käydä kirkossa ja pyysi ettemme enää
lähettäisi hänelle kirjeitäkään. On myös
väärinkäsityksiä, kun en pastorina ollut
ymmärtänyt mitä minulta oli pyydetty ja näin
viivästynyt reagointi on aiheuttanut mielipahaa
asianomaiselle.
Ilonpilkahdus on se, että maaliskuun
ensimmäinen sunnuntai kirkon seinät tuntuivat
ahtailta, kun kirkkosaliin kokoontui 51 aikuista ja
13 lasta kuuntelemaan Mihoko Yasuda -nimisen
laulajan konserttia. Nautimme kauniista laulusta
ja iloitsimme siitä, että konserttijumalanpalveluksessa oli meille aivan vieraita
ihmisiä. Harmi vaan, että rakennustelineet
saatiin purettua vasta reilu viikko konsertin
jälkeen!
(LP)

Mikäs tässä pääsiäistä odotellessa, kun kirkon
seinätkin ovat jo valmiiksi vähän kellertävät.
Rukouksemme on se, että voimme loistaa
ylösnousseen Kristuksen valoa ympäristöön.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea.
Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea.
Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:

Kirkon ulkoseinällä on valokyltti, jossa lukee
seurakunnan nimi. Kyltin akryylilevyt uusittiin,
joten haalistuneet kirjaimet ovat nyt historiaa.

Maaliskuussa oli lähettien retriitin lisäksi myös Kansai Christian Women's Conference, johon Asako
osallistui. Tilaisuuteen osallistui lähes 100 naista eri lähetysjärjestöistä ja seurakunnista. Lauri oli
samana päivänä katsomassa sumopainia Osakassa. Baseball-kausi alkaa vasta maaliskuun lopulla,
mutta Lauri on jo ostanut muutamaan Hanshin Tigers -peliin liput. Urheiluottelut tuovat hieman
erilaista, mutta mukavaa tasapainoa kiireiselle seurakuntatyölle.
Toivomme sinulle mukavaa kevättä! T. Lauri ja Asako

Lähettäjä:

Seurakunnan ulkokyltissä lukee:
"Iloa ja voimaa Raamatusta!"

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:
Töölö, Tampereen
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