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Aimi pääsi
morsiusneidoksi

Vuosikokous
3.2. pidettiin srk:n
vuosikokous, joka sujui varsin
mallikkaasti. Seurakuntaneuvoston valintavaalit ovat
aina vähän jännittävä tilanne.
Tällä kerralla valittiin yksi uusi
jäsen ja siten yli 80 vuotias
uskollinen vastuunkantaja sai
nyt jäädä huilimaan. Häneltä
oli joulukuussa murtunut
selkänikamia. Muuten
varmaan olisi jatkanut
entiseen malliin! Mutta ihan
hyvä saada uusia nuorempia
vastuunkantajia.

Helmikuun terveiset!
Kirkko- ja pappilarakennus on parhaillaan paketissa, mutta
maalaustyö on jo valmis, vielä joitakin pieniä yksityiskohtia on
jäljellä. Ihmeen rivakasti työ on edennyt. Kiitos kaikille
remonttikuluihin osallistuneille! Ensi kirjeessä voimme sitten laittaa
kuvan valmiista kirkosta. Seurakuntalaisetkin ovat kovasti iloinneet
siistiytyvästä kirkkotalosta.
Eilen vietimme kahden seurakuntalaisemme häitä. Oli ilo olla
mukana kauniissa tilaisuudessa. Japanissa häihin liittyy tietysti
omia paikallisia perinteitä. Morsian muun muassa vaihtaa asua
muutaman kerran juhlan lomassa. Ja me juhlavieraat saamme
lähtiessä hienot lahjat mukaamme. Näissä häissä söpöintä oli
ehkä, kun pariskunta esitti yhdessä dueton. Sulhanen ei vielä
kolme kuukautta sitten juurikaan osannut laulaa, mutta oli ottanut
laulutunteja tätä päivää varten, ja suurta kehittymistä oli
kuultavissa.
Joku juhlavieras huomautti, että olipa mukava, kun pastori tuntui
puhuvan sydämestään ja tosissaan vihkimistilanteessa. Tämä
johtunee siitä, että Japanissa on nykyisin muodissa ”kappelihäät”,
joita hotellit ja häätalot järjestävät täysin ei-kristityille pariskunnille.
Niissä on sitten vihkijoinä vähän ketä tahansa, ei välttämättä
ollenkaan oikeita pappeja. Joskus kuulemma näyttelijöitä.

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitämme Taivaallista Isää
siitä, että saamme olla
välittämässä hänen
rakkauttaan japanilaisille.
Kiitämme tuoreesta
avioparista ja rukoilemme
siunausta heidän elämälleen.
Kiitämme jouluna kastetuista
K-sanista ja H-sanista ja siitä,
että he iloiten käyvät
seurakunnassa.
Kiitämme kauniista
talvipäivistä ja terveydestä.
Kollegamme Asta Vuorinen
muuttaa tällä viikolla uuteen
paikkaan. Voimia muuttoon
ja viimeisiin kielikoulukuukausiin.

Seurakuntana oli erityinen ilo olla siunaamassa kahta kristittyä
avioliittoon. Rukoilemme, että he voisivat rohkeasti olla kristittyjä
tässä japanilaisessa yhteiskunnassa. (AP)
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Monenlaisia murheita
Pari viikkoa sitten saimme yllättävän tiedon siitä,
että seurakunamme erään nuoren pariskunnan
asunnossa oli ollut tulipalo ja he olivat
pelastuneet kuin ihmeen kaupalla itse. Mitään ei
jäänyt jäljelle paitsi miehen lompakko ja
kännykkä. Sairaalassa he olivat hoidossa
seuraavaan päivään asti, koska olivat
hengittäneet savua.
Pystyimme keräämään hieman avustusta heille
näin alkuun. Pappilan ullakolta löytyi heille myös
paljon käyttökelpoista tavaraa, kuten peittoja ja
astioita. Pariskunta on varsin järkyttynyt ja miettii
nyt tulevaisuuttaan. Heillä on myös monenlaista
sairautta ja nyt selvitellään vastuukysymyksiä ja
mahdollisia korvausvaateita. He tarvitsevat
Kirkko on nyt paketissa. Maalarit ovat tehneet hyvää
ja huolellista työtä.
paljon erirukousta.
Myös eräs seurakunnassa käyvä
seitsemänkymppinen naishenkilö on aiheuttanut
huolta, sillä hänellä selvästikin on dementia
lähtenyt etenemään aika lailla. Hänellä ei olen
ketään omaisia, jotka pitäisivät hänestä huolta.
Tällä viikolla yritämme selvittää asiaa kaupungin
sosiaalipuolen kanssa.
Seurakuntamme eräs nuori nainen taas on
kertonut työpaikkansa vaikeista oloista.
Japanilainen työmaailma osaa välillä olla varsin
armoton. Hänet on ajettu nyt niin tiukille, että uni
ja ruoka eivät maistu ja ahdistaa. Loppujen
lopuksi hän puolisonsa kanssa tuli siihen
tulokseen, että lopettaa tässä työpaikassa. Nyt
hän haluaa levätä ja kerätä voimia. Sitten voi
yrittää etsiä uutta työpaikkaa. Rukoilimme
yhdessä sitä, että Jumala avaisi heille uusia
ovia.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea.
Lauri - vihkipappi - hääkappelilla. Häiden johtajalta
oli ankarat varoitukset liian pitkistä puheista.

Monesti näitä elämän murheita kuunnellessa ei
pysty muuta kuin pyytämään Jumalalta apua ja
viisautta. Välillä tuntuu siltä, että valoa ei näy
edessäpäin monien ystäviemme elämässä.
Taivaallisen Isän lupauksiin luottaen suljemme
heidät rukouksiimme - tähän rukoustehtävään
haluamme sinutkin kutsua siellä Suomessa.
(AP)

Helmikuussa vietimme Aimin 11-vuotissyntymäpäiviä päivänsankarin toiveesta luistelemalla sekä
yakiniku-grillilihalla. Helenillä oli koulun kanssa kolmen päivän hiihtoretkellä ja Benjamin
puolestaan menee koulun näytelmäryhmän kanssa kouluvierailulle pariksi päiväksi Etelä-Koreaan.
Kaikki lapset viihtyvät hyvin koulussaan ja heillä on myös mukavia harrastuksia.
Helmikuussa on ollut useampi mahdollisuus tavata erimaalaisia lähettikollegoita. Kansai Missionary
Fellowshipissa keräännymme yhteen muutaman kerran vuodessa ja nyt oli myös norjalaisen
lähettiperheen vauvan ristiäisjuhla. Nämä tapaamiset ovat aina virkistäviä. Tietysti iloitsemme myös
kovasti myös suomalaisista työtovereistamme täällä! T. Lauri ja Asako

Lähettäjä:

St. Valentinen päivää 14.2. on
Japanissa vietetty 60-luvulta
alkaen. Tapana on ollut, että
naiset antavat mielitetylleen
suklaata. Kaupoissa onkin
myynnissä vaikka minkälaista
suklaarasiaa. Koululaiset tekevät
usein itse omia
suklaamakeisiaan. Miehet antavat
sitten ”Valkoisena päivänä” 14.3.
vastalahjaksi makeisia, pikkuleipiä
tai ehkä koruja. Valentinen päivän
sivutuotteina ovat myös ”
velvollisuussuklaat” työpaikan
miesväelle, ystävättärien väliset ”
ystävyyssuklaat” ja viimeisimpänä
villityksenä ”palkintosuklaa”
itselle. Kuulemma itselle ostetaan
se kaikkein hienoin suklaa.

Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea.
Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03
Suomen Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Kuopion Alava, Kallavesi,
Männistö, sekä Järvi-Kuopio.
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