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Toukokuun 10. päivän jumalanpalveluksessa oli
yli viisikymmentä kirkkovierasta. Huimaa!

Yhteyttä ja välimatkoja
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Seurakuntamme eräs jäsen on asunut pitkään
Jokohamassa, joka on noin kuuden tunnin
ajomatkan päässä täältä. Leskeksi jäätyään
hän muutti lähemmäksi yhtä tytärtään.
Tällöin seurakunnan silloinen lähetti esitteli
hänelle muutamia seurakuntia, joissa hän
voisi mahdollisesti käydä uudella kotipaikalla.
Lähettipariskunta
kävivät
häntä
jopa
tapaamassa varta vasten ja rohkaisemassa.
Mutta arkana ihmisenä hän ei loppujen
lopuksi päässyt kiinni seurakuntayhteyteen ja
muutoinkin erakoitui asuntoonsa.
Olemme lähettäneet hänelle säännöllisesti
postia ja soitelleet. Ja uskollisesti rouva on
lähettänyt kolehtia seurakunnalle. Kerran
kävimme häntä tapaamassakin, kun siellä
päin olimme. Siellä herttainen ja hienostunut
rouva istui kauniissa asunnossaan, kovin
yksinäisenä ja hauraana.
Nyt sitten kaksi viimeistä sunnuntaita
rouva on ollut mukana seurakuntamme

jumalanpalveluksessa. Se tuntuu suorastaan
ihmeeltä! Kaikki on siis mahdollista
internet-yhteyden vuoksi. Ensimmäisellä
kerralla hän osallistui Zoom-ohjelmalla
jumalanpalvelukseen ilman videokuvaa ja
nyt viimeksi hänen tyttärensä oli paikalla
varmistamassa, että videoyhteyskin onnistui.
Hän oli niin suunnattoman onnellinen tästä
mahdollisuudesta. Hän pystyi kokemaan
seurakuntayhteyttä välimatkasta huolimatta,
sai olla mukana laulamassa ja rukoilemassa.
Kaiken lisäksi hänen kaksi tytärtänsä, toinen
siis siinä lähellä ja toinen Narassa, tunnin
matkan päässä Nishinomiyasta olivat myös
mukana
näissä
jumalanpalveluksessa.
Kumpikaan heistä ei ole kristitty.
Tämä hänen toinen tyttärensä asuu siis
sen verran lähellä, että on voinut käydä
silloin tällöin kirkossamme. Kovin usein se
ei kuintenkaan onnistu välimatkan ja töiden
vuoksi. Hän on kuitenkin kertonut haluavansa
oppia lisää Jumalasta. Opastimme hänet
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kirkkomme mediakeskuksen järjestämälle
Raamatun kirjekurssille. Arkana hän on
kysellyt, kelpaako hän Jumalalle. Nyt hän
on siis voinut olla joka sunnuntai mukana
jumalanpalveluksessa,
aluksi
poikansa
avustamana. Iloitsemme tästä suuresti.
Haastavissakin tilanteissa Jumala löytää
uusia väyliä tavoittaa ihmisiä Sanallaan.
Olemme jo seurakuntaneuvoston kanssa
vähän miettineet, voisimmeko jollain tapaa
jatkaa
jumalanpalvelusten
striimausta
jatkossakin, jotta voisimme saada mukaan
heidät, jotka eivät pääse fyysisesti paikalle.
Samalla tietysti toivomme, että ne, jotka
kuitenkin pääsisivät paikan paikalle, tulisivat.
Kyllä tuo netti-yhteys on kuitenkin vain
sellainen korvike.
Näillä näkymin pystymme aloittamaan
tavalliset
jumalanpalvelukset
kesäkuun
alusta. Korona-tapaukset ovat kääntyneet
hiljalleen laskuun, mikä antaa toivoa siitä,
että arki pääsisi normalisoitumaan joskus.

Kuvaa varten kasvosuojus otettiin pois. Muuten pidämme sellaisia ulkona liikkuessamme.

Toukokuun alussa järjestimme
toiset
virtuaalikahvit,
nyt
synttäreiden merkeissä. Jos et
päässyt mukaan, niin tässä vielä
linkki, josta voit osallistua yhteiseen
hetkeen näin jälkikäteen:

Olimme
myös haastateltavana
Helsingin
KL:n
Kirkkokahvitohjelmassa. Se on katsottavissa:
https://youtu.be/9sNcB1vUcCw

Lisääkin on vielä tulossa.

(AP)

https://bit.ly/35ZxuWP

Siunausta ja varjelusta kevääseesi,

Asako ja Lauri

Lämpimin terveisin,
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Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•

Olemme saaneet olla terveitä ja hyvällä
mielellä.
Jumalan Sanaa on voinut levittää uusia
kanavia pitkin.

•
•

Ystävät ja perheenjäsenet siellä
Suomessa. Useampi odotettu vierailu ei
harmi kyllä toteutunut tänä keväänä...
Toimiva etäkoulu lapsilla

Rukoilkaamme yhdessä:
•

Jokohaman rouva jä hänen ei-kristityt
tyttärensä perheineen

•

•

Rukoillaan, että Sana voisi koskettaa
niitä monia ei-kristittyjä perheenjäseniä
ja avustajia, jotka ovat “kuulolla” nettijumalanpalveluksissa.

•

Viisautta Japanin, Suomen ja
koko maailman viranomaisille
virustorjunnassa.
Kollegamme Kallioisen Helena ja Jukka
ovat nyt lähiaikoina saaneet kaksikin
suru-uutista Suomesta. Rukoilemme
heille lohdutusta, kun joutuvat olemaan
kaukana sukulaisistaan.

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan
Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 25. Viitenumero: 22703.
KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!
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