Kutsuja kirkkoon ja
kasteelle!
Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 1 / 12.2.2020
Vuosi on edennyt jo pitkälle, talvi alkaa taittua kevääksi. Kulunut talvi on ollut Tokion alueella harvinaisen
leuto. Emme ole saaneet täällä kunnon lumisadetta ainakaan vielä. Luumupuut ovat alkaneet kukkia, jota
tämän viikon lämpö varmasti vauhdittaa.
Vaikka olemme jo helmikuussa, palaamme vielä Suomikirkon joulunaikaisiin tapahtumiin. Viime vuoden joulu oli
Suomi-kirkon ensimmäinen uudessa tilassa Wasedassa.
Joulukuun tapahtumat olivat samat kuten ennenkin.
Normaalien piirien lisäksi ohjelmaan sisältyi lapsille
suunnattu joulutapahtuma, seurakunnan joulujuhla sekä
jouluaaton pienimuotoiset myyjäiset ja jumalanpalvelus.
Olimme vähän huolissamme saammeko näihin väkeä.
Kuitenkin kaikki tapahtumat olivat onnistuneita ja osallistujia
tuli yli odotusten. Uutena tapahtumana järjestimme pienet
joulumyyjäiset jouluaattona ennen illan jumalanpalvelusta.
Tuntui aika hassulta järjestää myyjäisiä kiireisenä aikana
jouluaatoksi.
Lasten joulutapahtuma

Myyjäisvalmisteluja lähinnä leipomista riitti aivan aattoon
saakka. Tapahtumaan olimme kutsuneet kanteleryhmän
esittämään
joulumusiikkia.
Tapahtumaa
mainostettiin
kotisivulla ja laitoimme kirkon eteen korin josta ohikulkijat
saivat ottaa mainoksen. Yllätyimme kun mainokset korista
väheni. Aattoiltana kirkkoon alkoi tulla väkeä. Muutamat
kävivät vain ostosmatkalla, mutta suurin osa nauttivat
tarjoilusta ja jäivät jumalanpalvelukseen. Kirkkosali ja
kokoontumistila täyttyivät yli 50 hengen joukosta. Oli mukava
kuulla monen kertovan ottaneensa mainoksen ja siitä saivat
tietää tapahtumasta. Rukoilemme, että mukana olleiden olisi
helppo tulla uudelleen kirkkoon ja Sanan siemen olisi jäänyt
kuulijoiden sydämeen.

Joulumarkkinan valmistelua. Vieraita odotellaan.

Perheen joulua vietimme joulupäivänä Essain koulupäivän jälkeen. Johanna oli saapunut tänne jo ennen
joulua ja saimme olla koossa perheenä lähes kuukauden. Kiitos myös kaikista joulumuistamisista joita tänne
saimme! Ne toivat meille suurta iloa.
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Tammikuussa toiminta on jatkunut normaaliin tapaan.
Jumalanpalveluksien lisäksi piiritoiminnat pyörähtivät
käyntiin.
Seurakunnassa isona tehtävänä oli sääntömääräisen vuosikokouksen valmistelut. Tätä varten riitti
kirjallisia tehtäviä ja neuvotteluja. Kirjoitimme omista viime
vuoden vastuutehtävistämme raportit. Kokous oli aika raskas
neljä tuntia kestävä. Keskustelua pitkitti eri näkemykset
vanhan kirkkorakennuksen myyntirahan käytöstä. Osa
seurakuntalaisista haluaisi myyntirahan käytettävän uuden
omistustilan hankintaan. Myyntiraha ei kuitenkaan riitä uuden
tontin ja kirkkorakennuksen hankintaan. Ajatus ei vaikuta
realistiselta. Toivomme, että tässä vaiheessa asia voitaisiin
jättää ja keskittyä evankeliointityöhön Wasedassa.
Suomi-kirkko sai nimikyltin

Uuden johtokunnan valinta ei ollut kovin helppo ja valinta jäi seuraavalle sunnuntaille. Johtokunnan
muodostaa lähes samat jäsenet vain yksi henkilö vaihtui. Ensi sunnuntaina on uuden johtokunnan
tehtävään siunaaminen.
Iloisena asiana on kasteopetuksen aloitus kahden naisen kanssa. Viime vuoden lopussa Hiroaki tiedusteli
kasteopetukseen osallistumisesta kolmelta jo yli kaksi vuotta jumalanpalveluksessa säännöllisesti
käyneeltä. Kaksi vastasi myöntävästi, vaikka heillä oli vielä epäröivä suhtautuminen kasteeseen. Toinen
heistä on eläkkeellä oleva rouva H. Hänen miehensä on kristitty Suomi-kirkon jäsen. Muutama vuosi sitten
hän sairastui vakavasti. Toipumisen jälkeen hän ei voinut kulkea kirkkomatkaa junalla, vaan vaimo kuljetti
autolla ja samalla osallistui jumalanpalvelukseen. Vähitellen rouva H on päässyt seurakuntaan sisälle ja
toimii siellä aktiivisesti. Huomasimme, että hän oli oppinut isä-meidän rukouksen ulkoa. Pariskunnalla on
kaksi tytärtä joista toinen on kristitty. Hienolla tavalla rouva H oli kertonut ei-kristitylle tyttärelleen
kasteopetukseen aloittamisesta. Tytär oli ymmärtänyt, vaikka hän pitää etäisyyttä kristinuskoon.
Toinen kasteopetuksen aloittanut on rouva K. Hänen elämässä tuli vaikea tilanne ja sen myötä tuli kirkkoon.
Rouva K on puoliammatillinen muusikko ja on käynyt kristillistä koulua lukioikään saakka. Monet hänen
kouluaikaiset ystävät ottivat kasteen lukion jälkeen, mutta hän ei ollut siihen valmis. Rouva K:lla on mielessä
monia vaikeitakin kysymyksiä kristinuskosta joihin hän kasteopetuksessa haluaa saada vastauksen. Rouva
K suhtautuu vielä epäröivästi kasteeseen.
Toivomme, että kasteopetus etenee ilman yllättäviä käänteitä. Suunnitelman mukaan opetuskerrat saadaan
mahtumaan niin, että kaste toimitetaan pääsiäisenä.
Olemme saaneet tänne Kaija-Leena Viljan kolmeksi viikoksi vapaaehtoistyöhön. Kaija-Leena on peruskoulun opettaja ja otti virkavapaata tätä
varten. Hän on itsenäisesti opiskellut japania joten monissa asioissa hän
selviää hyvin ja pystyy juttelemaankin seurakuntalaisten kanssa. Musiikkia ja
laulua harrastavana hän voi monessa tilanteessa esiintyä. Viime sunnuntain
jumalanpalveluksessa saimme kuulla Pekka Simojoen laulun psalmin 139
tekstiin. Heti jumalanpalveluksen jälkeen eräs ei-kristitty tiedusteli laulun
sisällöstä tarkemmin. Häntä laulu oli puhutellut.
Suunnittelemme yhden kutsuvan tapahtuman reilun viikon päähän.
Tapahtumassa tuomme Suomea esille saariston kautta. Ohjelmassa on
esittelyä koulusta, kirkosta, saaristolaisleivästä sekä lauluja. Tarjoamme
saaristolaisleipää.
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Yritämme tavoittaa tähän erityisesti lähialueen ihmisiä jotta heidän olisi jatkossakin helppo tulla muihin
tilanteisiin.
Tämän vuoden seurakunnan toimintaa ohjaamaan valitsimme jakeet Roomalaiskirjeestä. ”Osoittakaa
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toisianne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita,
palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa
hellittämättä” Room. 12:10-12
Siunausta kevään odotusta toivottaen,
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiitos jouluajan tapahtumista ja kaikista mukana olleista
Kiitos kasteopetuksen alkamisesta ja rukoilemme opetuksen puolesta. Avaa
kasteoppilaiden sydämet vastaanottamaan Jeesus ainoana tienä pelastukseen
Pyydämme johdatusta seurakuntalaisille ja seurakunnan tulevaisuuteen sekä
Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta
Pyydämme hyvää johdatusta uusien ihmisten tavoittamiseen ja helmikuun
tapahtumaan
Pyydämme johdatusta kasteelle eräälle pitkään jumalanpalveluksessa käyneelle
Pyydämme terveyttä sairaille seurakuntalaisille
Johdata lapsiperheitä seurakuntaan
Siunaa Kaija-Leenan aika täällä ja kiitos tästä mahdollisuudesta
Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
varjelusta koulutielle täällä

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn
lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy
automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Yoshimurien rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi
siunatkoon.
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