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Terveisiä Suomesta!
Lauri kävi pikavisiitillä Suomessa 9.11. - 17.11. Kotimaanmatkan syynä oli
lähetyksemme historiassa ensimmäistä kertaa pidetty työalueiden esimiesten tai
edustajien sekä piirijohtajien yhteiset neuvottelupäivät. Näiden muutaman
päivän aikana keskustelimme rakentavasti työalueiden ja lähettävien tahojen
välisestä viestinnästä, Kansanlähetyksen strategiasta, ensi vuoden budjetista ja
siihen liittyvästä uudesta budjetointityökalusta, kansanlähetyspiirien ja
emokansanlähetyksen välisestä yhteistyöstä ja paljosta muusta, mutta ennen
kaikkea vietimme aikaa rukouksessa ja asioiden jakamisessa. Suljemme
Kansanlähetyksen ja erityisesti sen taloudelliset haasteet rukoukseen, sekä täällä
Japanissa, siellä Suomessa ja myös kaikkialla maailmassa!
Matkan aikana oli mahdollisuus tavata lyhyesti myös ystäviä ja sukulaisia. Ehdin
piipahtaa lastemme serkun synttäreillä ja pääsin jopa kahdesti syömään
etiopialaista ruokaa Helsingissä. Pahoittelen, etten ehtinyt ihan jokaiseen
kutsuun vastata myönteisesti, sillä valitettavasti tämänkertainen matka jäi tuon
kymmenen päivän mittaiseksi. Matkan aikana toteutui 42-vuotinen unelma:
lento Osakasta Helsinkiin oli ylibuukattu, joten pääsin aemosta osalliseksi, eli
istumaan business-luokkaan. Ansaitsematon etu minun osalleni, siis.
Seuraavan kerran, jos Herra suo ja elämme, olisimme koko perheen voimin
tulossa Suomeen kesällä 2018 kahdeksi kuukaudeksi. (LP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kaikki lapset jotka käyvät
seurakuntamme
pyhäkoulussa/
jumalanpalveluksissa.
Voimia ja viisautta adventin- ja
joulunajan tapahtumien
suunnitelmiin ja järjestelyihin.
Muistattehan rukouksin pienen
lapsen äitiä, jolla todettu
syöpä!
Suljemme rukouksiin myös
Kansanlähetyksen johtajat,
jotka kantavat vastuuta ensi
vuoden budjettipaineen alla.
Kiitämme Taivaan Isää
perheestä ja terveydestä!
Ja suuri kiitos Jumalalle myös
siitä, että voimme toimia täysin
avoimesti kristittyinä
lähetystyöntekijöinä täällä
Japanissa.
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Tapahtumarikas loka-marraskuu
Loka-marraskuu oli meillä varsin tapahtumarikas
kuukausi vierailujen merkeissä. Asakon veli Sampo
perheineen vieraili Japanissa ja lapsilla oli
mahdollisuus viettää aikaa serkkujen kanssa. Saimme
pitää vierainamme myös kokeneita Japanin lähettejä
Helena ja Jukka Kallioista ja Seppo ja Vuokko
Vänskää.
Lauri oli mukana maalaustalkoissa HAT-Koben
kirkolla. Lähettiporukalla maalasimme huoneiden
seinät uudelleen. Jos pieni kehuminen sallitaan, niin
täytyy todeta, että siistiä siitä tuli.

Pikku seurakuntalainen siunattavana
edessä. Äiti turvana mukana.

Osallistumme taifuunin lähestyessä uhkaavasti
Awajin seurakunnan 20-vuotisjuhlajumalanpalvelukseen Sumotossa.
Kävimme koko lähettiporukalla Japan Church
Planting Instituten konferenssissa 550 kilometrin
päässä, lähellä Tokiota. Oli rohkaisevaa istua samassa
tilaisuudessa lähes 300 lähetin/papin/ työntekijän
kanssa, joilla on kaikilla sama unelma tavoittaa uusia
japanilaisia evankeliumilla Kristuksesta ja hänen
pelastusteoistaan.

Pyhäinpäivän jumalanpalveluksen
jälkeen kävimme pitämässä
hartauden seurakuntamme haudalla.

Pidimme seurakunnassamme uskonpuhdistuksen
500-vuotisjuhlajumalanpalveluksen. Siihen
osallistuivat meitä ennen Nishinomiyassa palvelleet
Vänskät. Edeltävänä päivänä Seppo piti rohkaisevan
todistuksen syöpäpotilaiden vertaistukiryhmässä.

25.11. lauantaina Lauri
osallistuu Koben luterilaisen
teologisen pappisseminaarin
varainkeruutapahtumaan, jossa
on tarkoitus juosta(tai kävellä)
tunnin aikana mahdollisimman
monta 440 metrin mittaista
kierrosta. Kerätyt rahat
käytetään pappisseminaarin
toiminnan tukemiseen
Kansanlähetyksen kautta.
Haluaisitko sinä olla mukana
juoksuttamassa Lauria?
Tarkemmat tiedot tapahtumasta
löytyy oheisen lyhennetyn
linkin takaa Suuressa Mukana sivuilta:
http://bit.ly/2hCLmxK
Suomessa monelle tutuksi
käynyt Kunniakierros-idea
toteutetaan nyt toista kertaa
täällä Japanissa.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle !
Tarvitsemme
esirukousta

Osallistuimme Koben luterilaisen teologisen
seminaarin 60-vuotisjuhlallisuuksiin lokakuun
lopulla.

Tarvitsemme
taloudellista tukea

Pidimme pyhäinpäivän jumalanpalveluksen ja
kävimme seurakuntamme haudalla noin tunnin
ajomatkan päässä kirkolta.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:

Pidimme norjalais-islantilais-japanilais-suomalaisen
raamattupiirin lähettijoukolla kodissamme ja
osallistuimme vielä kansain-välisempään lähettien
yhteiseen tilaisuuteen naapurikaupungissa.
Kävimme lasten koululla kuuntelemassa opettajilta
kuinka suomalaiset lapsemme pärjäävät
englanninkielisessä koulussa täällä Japanissa.
Lapset saatiin vielä samaan kuvaan.

Walk & Run

Ja kaiken tämän lisäksi pidimme lähes kaiken
normaalin viikkotoiminnan kirkollamme ... (LP)

Syksyiset terveiset sinulle täältä Japanista!

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)
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