Toivon kipinät
Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 1 / 15.2.2018
Talven terveiset
Tokiossa talvi alkaa taittua kevään puolelle. Luumupuut kukkivat monin paikoin. Kuluneena talvena kylmää
jaksoa on jatkunut poikkeuksellisen pitkään ja lämpötila on laskenut pakkaselle täällä Tokiossakin
useamman viikon ajan. Lunta on satanut pariin otteeseen. Ensimmäisellä kerralla lunta satoi vajaan
vuorokauden aikana 25 cm. Lumi kuitenkin suli aika nopeasti, muutaman päivän sisällä. Sen sijaan Japanin
meren puolella, lunta on satanut runsaasti monin paikoin kolme metriä. Siellä elämä on haasteellista.
Runsaan lumen seurauksena tapahtuu onnettomuuksia niin liikenteessä kuin lumitöissä.
Kirjeemme on vuoden ensimmäinen. Vaikka joulusta on kulunut jo pitkä aika palaamme vähän jouluajan
tapahtumiin. Ensiksi kiitämme kaikista paljon iloa tuottavista jouluajan tervehdyksistä ja muistamisista! Ne
lämmittivät mieltämme.
Jouluaika
Suomi-kirkon seurakunnan jouluaika noudatteli jo tutuksi
tullutta ohjelmaa. Vuoden viimeisten piirien aiheena oli
joulu. Varsinaisia joulutapahtumia olivat lapsille suunnattu
ruokapiiri, joulujumalanpalvelus sekä aattoillan hartaus.
Sunnuntaihin osunut jouluaatto kului kirkolla aamusta
iltaan. Päivä alkoi joulujumalanpalveluksella, jonka jälkeen
oli ruokailu ja ohjelmallinen joulujuhla. Väliin jäi siivous-ja
valmisteluaika illan hartautta varten. Pienen joukon
ponnistelu palkittiin ja tapahtumat keräsivät mukavasti
osallistujia ja kuulijoita.
Jouluajan ohjelmaamme oli osallistuminen Ookayaman
seurakunnan joulumyyjäisiin. Ookayama on Tokion
alueella toimiva suomalaisten perustama seurakunta, joka
vielä
haluaa
pitää
yhteyttä
suomalaisuuteen.
Tapahtumassa tehtävänani oli opettaa piparkakkujen
leipomista lapsille ja äideille. Pipareiden leipominen oli yllättävän suosittu. Asetetun rajan vuoksi osa joutui
jäämään odottamaan perutuspaikkaa. Itseäni hieman jännitti kuinka saan kaikki sujumaan lähes
viidenkymmenen leipojan kanssa. Onneksi oli hyviä avustajia paikalla. Flanelloesitys ensimmäisestä
joulusta sai sekä lapset että vanhemmat kuuntelemaan keskittyneesti.
Jouluajan tapahtumat tähtäsivät kylvötyöhön, koska mukana oli paljon ei-kristittyjä. Kylvetyt siemenet jäävät
Jumalan antaman kasvun varaan.
Suurta iloa jouluaikaan toi Johannan saapuminen tänne ja saimme viettää perheen yhteistä joulua
Työ Suomi-kirkolla
Vuoden alussa on ollut paljon kirjoitustehtäviä erilaisten raporttien muodossa. Suurena tehtävänä oli
seurakunnan kerran vuodessa pidettävän sääntömääräisen vuosikokouksen valmistelut.
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Kokousta varten laaditaan raportit edellisen vuoden
seurakunnan, piiritoimintojen sekä talouden osalta. Lisäksi
esitellään toiminta- ja taloussuunnitelma tälle vuodelle.
Vastaavina työntekijöinä raporttien kirjoittaminen kuului
suurelta osalta tehtäviimme. Varsinainen kokous pidettiin
tämän kuun alussa. Kokouksessa käytiin läpi kaikki raportit
ja tarpeen mukaan niistä keskusteltiin. Tärkeänä aiheena
oli seurakunnan viisihenkisen johtokunnan jäsenten
valinta. Johtokunnan jäsenet vaihtuivat jonkin verran
edellisestä, koska johtokunnassa pitkään toiminut
puheenjohtaja ilmoitti jättäytyvänsä sairauden vuoksi.
Uskomme uuden johtokunnan olevan toimintakykyinen
kunhan kaikki jäsenet tutustuvat toisiinsa ja tehtäviin.
Uuden johtokunnan kassa pidimme jo kerran kokousta ja
toiminta lähti hyvin alkuun. Isona haasteena tulee olemaan Suomi-kirkon uuden kokoontumistilan etsintä,
mahdollinen muuttoprosessi sekä vanhan rakennuksen selvitystyö. Tällä hetkellä ei ole vielä varmaa uutta
kokoontumistilaa. Kuitenkin asiassa on edistytty siten, että on tiedossa yksi mahdollinen vaihtoehto. Tällä
hetkellä on selvityksessä rakennuksen maanjäristyskestävyys. Toivomme asiaan selvyyttä mahdollisimman
pian.
Vaikka elämme Suomi-kirolla epävarmaa aikaa kokoontumistilan tulevaisuuden suhteen, se ei ole näkynyt
toiminnassa. Syksyn aikaan jumalanpalveluksissa on alkanut käydä uusia toisesta kirkkokunnasta tulleita
kristittyjä sekä ei-kristittyjä. Kahdella ei-kristityllä on taustana kristitty koulu, jossa he ovat saaneet opetusta
Raamatusta ja ovat laulaneet hengellisiä lauluja. Kristillisellä päiväkodilla ja koululla on tärkeä tehtävä tässä
maassa. Eräs mies on ilmoittanut haluavansa kasteen ja hänen kanssaan aloitetaan kasteopetus.
Haasteena on sopivan ajan löytäminen työssä käyvälle perheen isälle. Uusien tulijoiden joukossa on
monenlaisen taustan omaavia henkilöitä. Mielenkiintoista on, että uusin tulija kertoi esittelyssään olevan
kiinnostunut raamatusta, minkä vuoksi hän tuli kirkkoon.
Suomi-kirkon kotisivustoa seurataan ahkerasti. Kotisivulta löytyy seuraavan viikon jumalanpalveluksen
tiedot sekä kaikki muu toiminta. Lisäksi kotisivulle viedään kaikki saarnat sekä hartauspuheita.
Internetlähetystyötä tekevä Tiina Latva-Rasku ilmoitti Suomi-kirkon kotisivulla olleen kävijöitä viime vuonna
yli 55 000. Monet lukevat saarnat tältä.
Seurakunnan vuoden toimintaa ohjaamaan valittiin raamatun kohta. ”Pysykää minussa, niin minä pysyn
teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette
pysy minussa”. Joh 15:4. Rukoilemme, että saisimme kaikki yhdessä koko seurakuntana vahvistua Sanan
kautta ja olisimme lujemmin kiinni Jeesus viinipuussa. Silloin olisimme myös valmiimpia näkemään
toistemme tarpeita ja auttamaan toisiamme.
Siunattua paaston aikaa ja virkistävää kevään odotusta!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
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Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitämme onnistuneesta vuosikokouksesta
 Kiitämme uusista kävijöistä jumalanpalveluksessa ja rukoilemme heille
johdatusta kasteelle
 Pyydämme siunausta tuleviin tapahtumiin
 Johdata jumalanpalveluksiin uusia lapsiperheitä
 Rukoilemme johdatusta uuden toimitilan etsimisessä ja viisautta kaikkiin
byrogratiaa vaativien tehtävien hoitoon
 Rukoilemme Japanin kentän lähettikunnan kasvun puolesta
 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
varjelusta koulutielle täällä
 Rukoilemme Hiroakin äidin, veljen ja sukulaisten pelastustien avautumista
 Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen mahdollisuuden puolesta

Sleyn talous on suurissa haasteissa tällä hetkellä. Suomi-kirkon mahdollinen muutto ja uuden tilan
vuokraaminen on taloudellisesti iso haaste myös lähetysjärjestölle. Toivomme, että voit jatkaa
työmme tukemista rukouksin ja taloudellisesti. Pienikin tuki merkitsee paljon. Suurkiitos kaikesta
tuestasi!

Lähetyskannatus Hiroaki ja Päivi Yoshimuran työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH
 seurakunnan omalla viitenumerolla, jolloin kannatus näkyy myös tilastoissa seurakunnan
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai
anna.poukka@sley.fi
 tai kirjoittamalla viestikenttään Hiroaki ja Päivi Yoshimuran rengas + maksava seurakunta
Tukenne tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
Kiitos tuestanne. Jumala lahjanne siunatkoon.
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