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Nishi-Akashin seurakuntalalsten kanssa

Furusato - Kotikontu
Helmikuu alkoi Nishinomiyan seurakunnan vuosittaisella seurakuntakokouksella,
johon kaikki jäsenet sekä muutkin halukkaat oli kutsuttu mukaan.
Jumalanpalveluksen jälkeen söimme yhdessä maukkaat obento-eväsrasiat ja
kävimme sitten esityslistan kimppuun.
Seurakunnan vuositeemaksi oli ehdotettu: ”Kirkko on meidän kotikontumme olemme yhdessä Jumalan perhettä.” (Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia,
vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Ef. 2:19) Tänä
vuonna uusi teema viritti vilkasta keskustelua. Teema lähti siitä huomiosta, että
varsinkin kaupungeissa ihmiset ovat usein yksinäisiä. He ovat menettäneet
lapsuuden kotikontunsa (furusato), kerrostaloissa ei enää tunneta naapureita ja
sosiaaliset ympyrät ovat kavenneet. Tässä tilanteessa seurakunnalla on hieno
mahdollisuus yhdistää ihmisiä ja tuoda kodin tuntua. Näin ikään kuin saa uuden
kotikonnun itselleen.
Samalla tiedostamme, että meidän lopuollinen kotikontumme on tietysti Taivaan
Koti, jota kohti yhdessä vaellamme Jumalan perheväkenä. Joku totesi, että ei omaa
perhettäkään voi valita, vaan se on se, mihin syntyy. Samoin seurakunta-perheessä
on monenlaista tyyppiä. Joidenkin kanssa on helppo olla, toiset taas ovat hankalia.
On niin vauvoja että mummoja ja pappoja. Tarvitaan paljon rakkautta ja
anteeksiantoa elää yhdessä Jumalan perheväkenä, mutta sitä kaikkia Jumala haluaa
meille runsaasti myös antaa.
(AP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Rukoillaan, että helmikuun 25.
päivänä kirkollamme
pidettävään
evankelioimispäivään voisi
tulla varsinkin ei-kristittyjä.
Pastori ja evankelista Ariki on
puhujavieraana.
Rukoillaan, että seurakunnan
uusi vuositeema voisi toteutua
ja Jumala voisi pientä
seurakuntaperhettämme
siunata ja kasvattaa.
Kiitetään uusista kirkolla
kävijöistä ja rukoillaan, että he
voisivat oppia tuntemaan
Jeesuksen.
Muistakaa muutamaa
seurakuntalaistamme, joilla on
hyvin vaikea vaihe elämässään.
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Kysymyksiä lähetystyöstä, osa 2
Taas pari kysymystä, joita olemme
pohdiskelleet.
Miten lähetystyö on mielestäsi muuttunut
Japanissa työkausiesi aikana?
Varsinkin kaupungeissa ihmisillä on elämä
entistä kiireisempää ja seurakunnan
tilaisuuksiin ei ole aina aikaa tulla. Myös se
yhteisöllisyys, joka on Japanissa perinteisesti
ollut, on kaupungiessa vähentynyt. Kaikki
tämä näkyy myös seurakunnssa. Uusia
työmuotoja pitää aina miettiä muutosten
myötä, eikä pidä juuttua vanhoihin
kaavoihin. Esim. internettiä voidaan
nykyisin käyttää eri tavoin ihmisten
tavoittamiseen.
Talvisin on usein kuulasta ja näkee kauas. Tässä Tokiota
ja taustalla Fuji-vuori.

Millaisia muutoksia tai muutostarpeita
arvelet lähetystyössä olevan tulevaisuudessa?
Lähetystyön perussisältö ei muutu eikä saa
muuttua, mutta tietysti menetelmiä pitää
aina olla valmis miettimään uudestaan.
Voimakas lähetystyö vaatii aina sen, että
lähettävillä tahoilla on voimakas näky asiasta.
Onkohan Suomessa nykysin näky
häviämässä? Jossain muualla päin maailmaa
taas näky saattaa kasvaa. Loppujen lopuksi
kyseessä on kuitenkin Jumalan missioista.

Kaikki perheen jäsenet ovat nyt kaksinumeroisia
ikänsä puolesta, kun Aimi täytti helmikuussa 10
vuotta.

Aurinkoisia talvipäiviä!
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Lähettäjä:

Varmaankin Suomessa on syytä miettiä uusia
lähetystyöhän innostavia asioita nuorelle
sukupolvelle, joka ei enää vanhan tyylin
lähetysmyyjäisistä tai lähetyspiireistä ole
kiinnostunut. Mutta jos ei ole kiinnostunut
Jeesuksesta tai Raamatusta, niin eipä
lähetystyökään kiinnosta. Eli ensin pitää olla
oma kokemus Jumalan rakkaudesta ja
armosta ja siitä, että Raamattu on Jumalan
Sanaa. Hätä hukkuvista sieluista (Oi miten
ihanan vanhanaikanen termi, mutta edelleen
totta) on se, mikä myös tekee lähestystyön
läheiseksi. Ilman tällaista Jumalan rakkauden
synnyttämää näkyä on lähetystyökin vain ”
kumiseva kymbaali”, joka ei ketään kauaa
jaksa kiinnostaa.
Kiitämme Jumalaa, että SINÄ olet
kiinnostunut ja mukana lähetystyössä! (AP)

Vierailimme 18.2. Nishi-Akashin
seurakunnassa, joka on
yhteistyökirkkomme vanhin
seurakunta, perustettu 1949.
Jumalanpalveluksessa oli paljon
väkeä ja sen jälkeen nuudeleita
ryystäessämme saimme kuulla
paljon seurakunnan eri vaiheista.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
esirukousta
Tarvitsemme
taloudellista tukea

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.
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