
Vihreätä ja lämmintä Rukous- ja
kiitosaiheitaKevät ja alkukesä ovat kauniista aikaa. Uusi vihreä puskee esiin, kukat kukkivat,

lämmityslaitteita ei tarvitse, ihmisten kasvotkin alkavat loistaa kilpaa auringon
kanssa. Alttarin kynttilät palavat pidempään, kun tämän lyhyen ajan verran
voimme sammuttaa ilmastointi(lämmitys/viilennys)laitteet, joiden puhaltama
tuuli varokeinoista ja säädöistä huolimatta saa kynttilät valuttamaan.
    Lämpimistä säistä huolimatta seurakunnassamme on ollut sairautta ja
murhetta. Erään rouvan isä kuoli, toinen sairastui keuhkokuumeeseen eikä
voinut mennä kuitenkaan sairaalahoitoon, sillä hänen piti olla kotona
huolehtimassa miehestään. Kolmas seurakuntalainen sai jonkinlaisen vatsa/
suolistotaudin ja oli sairaalahoidossa ensimmäistä kertaa moneen kymmeneen
vuoteen. Sitten muutamat ovat eri tavoin tyytymättömiä seurakuntaan. Mutta
sitten on iloisia uutisia, kun erään seurakuntalaisen lapsi on monien vuosien
hedelmöityshoitojen jälkeen tullut raskaaksi ja synnytys on kaavailtu
heinäkuulle. Toinen kirkkokävijä taas kertoi odottavansa kolmatta lastaan
syntyväksi marraskuussa.
   Jumalanpalveluselämän lisäksi seurakunnan raamattu- ja kielipiirit, sekä
Chapel Café ja Medical Café -toiminta pyörivät ennallaan. Jonkin verran on
kuitenkin aistittavissa vähenemistä osallistujamäärissä, joka huolettaa meitä
työntekijöitä, kun yritämme keksiä tapoja houkutella ihmisiä tilaisuuksiin, sekä
myös kutsua heitä muuhun toimintaan. (LP)

Rukoillaan, että eri
toimintapiireihin tulisi uusia
ihmisiä.

Kodissamme usein  ja
raamattupiirissäkin nykysin
käyvä henkilö on kertonut
uskovansa nyt Raamatun
Jumalaan. Rukoillaan, että
Jeesuksen ristin työ voisi
hänelle avautua.

Rukoillaan seurakuntamme ja
sen joidenkin vaikeiden
ihmissuhteiden puolesta.
Jumalalle mikään ei ole
mahdotonta!

Kiitetään siitä, että arkinen
aherrus ei ole vain meidän
omaa tuskailua, vaan että
saamme tehdä työtä iloiten
Jumalalta saaduin voimin. 

Keväinen maisema Naganon läänistä. Taustalla Myoko-vuori.
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mutta myös synkkää ja kylmää

Iloitsemme kasvusta ja uusista ihmisistä, joita
Jumala on seurakuntaamme johdattanut.
Valitettavasti nyt kevään aikana olemme
myös kohdanneet ihmissuhteiden synkän ja
kylmän puolen.
   Erinäisistä syistä jotkut ihmiset eivät
yksinkertaisesti tule toimeen toisten ihmisten
kanssa. On ollut aggressiivista takertumista,
on selän takana puhumista, on väkisin
muutosten ajamista jne.
   Lopputuloksena on se, että eri osapuolten
välillä palloilevina työntekijöinä olemme
saaneet käyttää paljon henkisiä ja fyysisiä
voimavaroja ongelmien ratkomiseen. 
   Valitettavasti muutama henkilö on
ilmoittanut suoraan jäävänsä toistaiseksi pois
toiminnasta, johtuen juuri näistä vaikeista
ihmissuhteista.
   Tarvitsemme kaikki Jumalan armoa,
anteeksiantamusta ja rakkautta, sillä ilman
niitä emme voi niitä muillekaan osoittaa.
(LP)

Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        rukoustukea 
 
        Lähetystyössä 
        tarvitaan myös 
        taloudellista tukea

Olemme kesällä kaksi kuukautta
Suomessa. Aika on rajallinen, mutta
osallistumme  ainakin seuraaviin
tapahtumiin: 
 
- 22.6. Ryttylän juhannuskokko 
- 1.7. Kuopio (Alava) 
- 1.7. Karttula 
- 6.-8.7. Kansanlähetyspäivät 
- 5.8. Kirkkonummi
 
Tervetuloa Ryttylään KL-päiville!

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.

Aurinkoisia kesäpäiviä Sinulle!   t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Kolmen lapsen jalat. Kun tulimme ensimmäisen kerran
Japaniin, niin meillä oli yksi taapero ja yksi vauva. Nyt
kaksi isompaa ovat menossa tänä kesänä riparille!
Iloitsemme kovasti ihanista lapsistamme.

Äitienpäiväviikonloppuna meillä oli mahdollisuus vierailla Tokushimassa. Yövyimme
lauantaiyön Ananin pappilassa, paikassa joka toimi Asakonkin kotina 1980-luvun
lopulla. Tapasimme siellä työskenteleviä Mirja ja Arto Hukaria ja osallistuimme
lauantai-illan raamattukeskustelupiiriin. 
  Sunnuntai-aamuna ajoimme Ananista kolmisen varttia pohjoiseen Tokushimaan.
Tämä on kaupunki, jossa sekä Asako sekä nuorin lapsemme Aimi ovat syntyneet.
Perheemme asui Tokushimassa vuosina 2007-2009. Laurilla oli saarna
aamujumalanpalveluksessa ja Asako piti puheen iltapäivän naistenpäivässä.
Tilaisuuteen osallistuivat Awajin, Yoshinogawan, Ananin ja Itä-Tokushiman
seurakuntien naisia. Mirja Hukarin johdolla naiset bibliodraaman menetelmin
pohtivat ylösnousemusta, tyhjää hautaa ja uutisen kertomista eteenpäin.
   Oli rohkaiseva tavata ystäviä vuosien takaa ja viettää yhdessä aikaa. Oli mukava myös
tavata uusia seurakuntien vastuutyöntekijöitä ja huomata, että hyvää muutosta on
tapahtunut kymmenen vuoden aikana. Mutta samalla herää tietysti huoli siitä, että
kun seurakuntalaiset vanhenevat, niin mistä vastaava määrä nuoria vastuunkantajia. 
   Olisi ollut mukava kiertää vähän pidempäänkin vanhoja seutuja muistelemassa,
muta äitienpäiväsunnuntaina satoi kaatamalla koko päivän, joten retket Yoshinojoen
varteen tai Bizan-vuorelle eivät tällä kertaa onnistuneet.
   Meidän osallistuminen Itä-Tokushiman seurakunnan tilaisuuteen onnistui, koska
Hirono-sensei piti sillä välin saarnan Nishinomiyassa ja hänen vaimonsa
vastasi pyhäkoulusta. (LP)
 
 

Tokushimassa käymässä
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