Iloisia kohtaamisia
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Täällä syksy on viilentynyt jopa niin, että viime viikolla saimme nähdä aikaisen ensi lumen. Näin aikainen
ensilumi Tokiossa oli historiallinen 54 vuoden jälkeen. Lumikerrosta jäi vähän kattojen pinnoille ja tien
reunoille lapsille lumipallojen tekemiseen. Säätiedotuksessa lumisateesta tiedotettiin ja ohjeistettiin
tarkkaan. Meteorologi jopa näytti kuinka tulisi kävellä hieman etukumarassa kokojalka-askeleella jotta
välttyisi kaatumisilta. Tästä huolimatta joitain loukkaantumisia sattui liukastumisen seurauksena. Liikenne
ja elämä palautui kuitenkin normaaliin pian lumen sulamisen myötä. Oikeastaan Tokion alueella on
parhaillaan vielä ruska-aika.
Japanilaisessa kalenterissa on kansallisia vapaapäiviä lähes joka kuukausi. Jokaisella päivällä on oma
teemansa. Marraskuussa näitä päiviä oli kaksi ”kulttuuripäivä” ja ”työn kiitospäivä”. Usein seurakunnat ja
muutkin tahot järjestävät ohjelmaa ihmisten tavoittamiseksi. Kulttuuripäivänä Suomi-kirkolla järjestettiin
kantelekonsertti, jossa taitava kristitty kanteleen soittaja esitti musiikkia. Ohjelmistossa oli mukana
suomalaisia kappaleita mm. ”Päivä vain ja hetki kerrallaan”. Hiroaki piti puheen tämän laulun merkityksestä
Matt. 6: 33-34 jakeen valossa. Se saattoi puhutella, koska konsertin jälkeen tuli hyviä keskusteluja aiheesta
ei-kristittyjen kanssa.
Työn kiitospäivänä saimme mahdollisuuden vierailla Yokohaman
seurakunnassa
”Suomipäivässä”.
Seurakunta
oli
yski
työseurakuntamme neljän vuoden ajan. Se on yhä edelleen pieni,
jumalanpalveluksessa käy noin 15 henkeä, jotka alkavat olla
iäkkäitä. Onneksi joukkoon on tullut nuorempaakin väkeä, jopa
lapsiperheitä. Seurakuntaa hoitaa eläkkeellä oleva pastori.
Aktiivinen seurakuntalaisten joukko halusi järjestää uusien
ihmisten tavoittamiseksi ”Suomipäivän”, johon he pyysivät meitä
lähettejä ohjelmavastuuseen. Niinpä olimme koko neljän hengen
lähettiporukalla puhumassa, laulamassa, soittamassa ja
viemässä suomalaisia leivonnaisia. Ohjelma kokonaisuudessaan
oli onnistunut ja väkeäkin tuli paljon paikalle nauttien
suomalaisesta joulumusiikista ja puheosuuksista.
Tapaaminen Yokohaman seurakuntalaisten kanssa pitkän tauon
jälkeen oli molemmin puolin ilahduttava. Saimme kuulla
seurakuntalaisten elämäntilanteista ja seurakunnan tilanteesta.
Puhuttelevaa oli tavata 92-vuotias pirteä seurakuntalainen, joka
touhusi ahkeraan koko päivän. Hänet on kastettu nuoruudessa,
josta hän kiitti Jumalaa. ”Olen saanut elää pitkän elämän
kristittynä seurakuntayhteydessä, josta olen saanut voimaa”, hän
iloitsi. Lähettijoukkona saimme palata kotiin kiitollisin mielin.
Tapahtuman eteen nähty työ ja vaiva jäi taka-alalle, tilalle nousi
ilo päivästä.
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Suomi-kirkossa syksy on edennyt normaalien työkuvioiden sunnuntain jumalanpalvelus ja muu toiminta
sekä piiritoimintojen merkeissä. Syksyn aikana jumalanpalveluksissa on käynyt hieman vähemmän väkeä
kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttaa, että osa seurakuntalaisista asuu kauempana eikä pääse aina
tulemaan. Osalla on iäkkäitä vanhempia ja heidän hoitaminen vaatii paljon aikaa ja voimia. Jollakin on tiukka
työtilanne eikä siksi pääse tulemaan. Syksyn aikana olemme odottaneet myös uusia kävijöitä, mutta jostain
syystä heitä ei ole jumalanpalveluksiin tullut. Ajattelemme, että olisi tärkeää saada
jumalanpalvelusyhteisöön ei-kristittyjä ”etsijöitä”, joille vähitellen Sana avautuisi. Piiritoiminnoissa
osallistujat ovat suurimmaksi osaksi ei-kristittyjä. Rukoilemme, että piirissä käyvät tulisivat myös
jumalanpalveluksiin. Lähettijoukossamme on Suomessa toimiva internetlähetti Tiina Latva-Rasku. Hänen
kanssaan teemme paljon yhteistyötä. Tiina mm. tekee päivityksiä Suomi-kirkon kotisivulle ja pystyy
selvittämään Suomi-kirkon kotisivulla kävijöiden määrään. Hänen selvityksensä mukaan kotisivulla kävijöitä
on runsaasti, mm. lokakuussa yli kolmetuhatta kävijää. He voivat kotisivulta lukea sunnuntain saarnan,
seurata Suomi-kirkon tapahtumia. Näin saimme tietää monien olevan kiinnostunut Suomi-kirkon
toiminnasta ja rukoilemme, että tästäkin joukosta löytyisi uusia jumalanpalveluksessa kävijöitä.
Tänään avattiin ensimmäinen joulukalenterin luukku. Joulu lähestyy ja sen
myötä monenlaiset jouluvalmistelut. Joulukuun aikana saamme kertoa
ensimmäisen joulun tapahtumista kaikissa piirien hartauksissa niin lapsille
kuin aikuisille. Tämän vuoden joulun huipennus on aaton musiikkivoittoinen
hartaus sekä seuraavan päivän joulujumalanpalvelus. Jouluajan tapahtumat
on koottu kauniiseen mainokseen, jota jaamme eteenpäin siinä toivossa, että
monet lähtevät kuulemaan maailman Vapahtajan syntymästä.
” mutta enkeli sanoi heille:” Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Luuk 2:10-11. Täyttyköön sydämemme
ilolla tänäkin jouluna tästä enkelin sanomasta.

Siunattua adventin aikaa sekä Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
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Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitämme kaikista tapahtumien ja tilanteiden tuomista kohtaamisista
 Siunaa Suomi-kirkon seurakuntalaisia ja heidän terveyttään
 Johdata uusia ihmisiä jumalanpalveluksiin, erityisesti lapsiperheitä
 Siunaa adventinajan ja joulun tapahtumat
 Rukoilemme johdatusta kirkkorakennukseen liittyvissä asioissa
 Rukoilemme Hiroakin äidin, veljen ja sukulaisten pelastustien avautumista
 Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen mahdollisuuden puolesta
 Siunaa lastemme elämää täällä ja rukoilemme tulevien opiskelupaikkojen
puolesta

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
osite: Sley, PL 184,00181 Helainki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Päivi ja Hiroaki Yoshimuran työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH

henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi

tai kirjoittamalla viestikenttään ”Päivi ja Hiroaki Yoshimuran rengas” + omakotiseurakuntasi

tai Päivi ja Hiroaki Yoshimuran renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 07519
Keräyslupa2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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