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Walk & Run '18

Perjantaina kävimme sairaalassa tapaamassa 47-vuotiasta seurakuntalaistamme.
Taivaskutsu tuli sunnuntaina ja hautajaiset pidettiin maanantaina 12.11.2018.

Tänäkin vuonna Lauri on
osallistumassa Koben
luterilaisen pappisseminaarin
varainkeruutapahtumaan.
Tilaisuudessa juostaan 440
metrin mittaista rataa ympäri
tunnin ajan. Kerätyt rahat
käytetään pappisseminaarin
toiminnan tukemiseksi
Kansanlähetyksen kautta. Moni
on jo lupautunut sponsoriksi
juoksuttamaan Lauria, mutta
jos vielä haluat osallistua, niin
voit esim. sähköpostilla kertoa
millaisella summalla haluat
tukea seminaaria!

Yllättävät hautajaiset
Aktiivinen seurakuntalainen ja rakas ystävämme, 47-vuotias
nainen, kuoli äkillisesti 11.11. sunnuntaina. Lokakuun lopulla hän oli
mennyt outojen kipujen takia tutkimuksiin, joiden tulosten piti tulla
maanantaina. Tulokset olivat jo valmiit, kun hän sitä edeltävänä
perjantaina meni pahojen kipujen kourissa ambulanssilla
sairaalaan. Lääkärit eivät antaneet mitään toivoa hoitojen
suhteen, mitään ei ollut enää tehtävissä pahasti levinneen syövän
takia. Rukoilimme, lauloimme virsiä, vietimme ehtoollishetken
sairashuoneessa ja saatoimme rakkaan sisaren taivasmatkalle.
Jumala kutsui hänet perille Taivaan kotiin varhain
sunnuntaiaamuna. Hautajaisia vietettiin sitten maanantaina
iltapäivällä. Naisen toiveesta hautajaiset toimitettiin kristillisesti,
mutta ei kuitenkaan kirkossamme. Kukaan muu hänen
perheenjäsenistään ei ole kristitty.
Olimme läsnä pääsiäisjumalanpalveluksessa yhdeksän vuotta
sitten, kun hänet kastettiin Ananissa. Sittemmin hän muutti Osakan
alueelle ja siirsi jäsenyytensä Nishinomiyan seurakuntaan. Siellä
hän oli aktiivinen ja oli mukana perustamassa Chapel Caféa ja nyt
viimeisimpänä Medical Caféa, syöpäpotilaiden ja heidän
perheenjäsentensä keskustelu- ja tukiryhmää. Kukapa olisi
arvannut, että ryhmän vetäjä saisi taivaskutsun pahasti levinneen
syövän takia niin nuorena.

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitämme ylösnousemuksen
toivosta!
Rukoilemme Nakatani-sanin
omaisten puolesta.
Rukoilemme Koben
luterilaisen pappisseminaarin
puolesta.
Kiitämme lähetyksemme 50vuotisesta työstä Japanissa
ja rukoilemme viisautta
tuleviin vuosiin.
Rukoilemme kasteoppilaiden
puolesta. Jouluna olisi
tarkoitus viettää yhden
miehen kastejuhlaa.

Jäämme kaipaamaan häntä suuresti. Samalla rukoilemme eikristittyjen perheenjäsenten puolesta. Kumpa hautajaisissa
julistettu Sana ruumiin ylösnousemisesta ja kolkossa tilassa
lauletut virret Jumalan rakkaudesta voisivat koskettaa ja johdattaa
perheenjäseniä elävän Jumalan tuntemiseen ja yhteyteen! (LP)
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Tapahtumarikas syksy
Lokakuun viimeisellä viikolla vietimme
lähettien yhteistä syysretriittiä Nojirissa.
Vietämme paikassa kesälomamme, mutta nyt
ensimmäistä kertaa pidimme siellä koko
lähetyksen kokoontumista. Nautimme ruskasta
ja ennen kaikkea siitä, että pääsimme hetkeksi
eroon seurakuntatyön kiireitä ja pystyimme
viettämään aikaa yhdessä lähettitovereiden
kanssa.

Vietimme lähettien syysretriittiä
Nojirissa, Naganon läänissä.

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina
pidimme pyhäinpäiväjumalanpalveluksen
jälkeen uurnanlaskun Otsun hautausmaalla.
Kesällä tapaturmaisesti menehtynyt
Shibakawa-san on nyt odottamassa ruumiin
ylösnousemusta seurakuntamme haudassa.
Seuraavana sunnuntaina meillä oli
jumalanpalveluksessa lasten siunaaminen.
Shintolaistemppelissä lapset siunataan 7-, 5- ja
3-vuoden iässä, mutta meillä kirkossa saivat
siunauksen ihan jokainen lapsi iästä
riippumatta. Samassa tilaisuudessa meillä oli
vieras Gideoneista. Hän antoi sitten lapsille
kaikille oman Uuden Testamentin.
Lauri kävi viime viikonloppuna Tokiossa. Hänet
on kutsuttu Nojirin mökkiyhteisön hallituksen
varapuheenjohtajaksi ensi vuoden alusta
lähtien, mutta häntä pyydettiin mukaan jo
syksyn kokoukseen tarkkailijajäsenenä. Toinen
kokous on tulossa vielä ensi vuoden keväällä,
mutta varsinaisesti toiminta painottuu kesään,
jolloin mökkiyhteisö kokoontuu lomaa
viettämään.

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
Seurakuntamme hauta on noin
tunnin ajomatkan päässä Otsussa.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Rukoilimme seurakuntamme lapsille Jumalan
siunausta ja varjelusta!

Lauantaina 17.11. Medical Caféssa ei ollut enää
sen perustajajäsentä paikalla, mutta sinne tuli
yksi uusi nainen, jolla on juuri todettu syöpä.
Rukoilemme, että seurakuntana voisimme olla
kohtaamassa ja tukemassa ihmisiä hädän ja
huolen keskellä.
Tulevan viikon sunnuntaina juhlistamme sitten
Kansanlähetyksen 50-vuotista taivalta
Japanissa. Juhliin osallistuu lähetysjohtaja Mika
Tuovinen, sekä liittohallituksen puheenjohtaja
Tuomo Heikkilä puolisoineen. Nishinomiyaan
odottelemme vieraaksi myös Vuokko Vänskää.
Asakon vanhemmat Jorma ja Lea Pihkala ovat
jo Japanissa. (LP)
Toivotamme sinulle runsasta Taivaan Isän
siunausta! Seuraava kirjeemme tuleekin sitten
joulukuussa! t. Lauri ja Asako

Lähettäjä:

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

Tarvitsemme
rukoustukea.
Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea.

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

Kävelyllä jylhässä maisemassa. Polun molemmilla
puolilla vuosisatoja vanhoja setripuita.

Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopio.
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