
Itsenäisyyspäivätervehdys! Rukous- ja
kiitosaiheitaSuomen itsenäisyyspäivää vietämme 6.12. ”Suomalanen messu”-musikaalia katsoen. Ryhmä

tulee tänne asti esiintymään ja mikäpäs parempi tapa juhlia 100-vuotiasta Suomea.

Joulun tilaisuudet alkovat oikeastaan jo 30.11., kun pidimme kirkolla jouluisen leivontapiirin,
jossa pikkujoulut mukana. Leivoimme jouluhalko-kakun ja hyvinhän se onnistui. Mukana oli
15 aikuista ja yksi vauva, suurin osa heistä ei-kristittyjä. Joululaulut jo raikuivat kauniisti.

Japanissa vuoden suursiivous tehdään kodeissa aina ennen uutta vuotta, mikä on täällä
vuoden suurin juhla. Me kirkolla kuitenkin pidimme suursiivouksen lauantaina 2.12. uuden
kirkkovuoden kunniaksi. Näin seurakuntalaisetkin voivat sitten keskittyä vuoden viimeisinä
päivinä oman kodin siivoukseen.

Sunnuntaina 3.12. olikin sitten ensimmäinen adventtisunnuntai. Adventtina on tulossa useita
pienryhmien pikkujouluja. 20.12. on ”kynttilä-ilta”, jossa kynttilän valossa pidetään
jouluhartaus. Tänä vuonna yritämme panostaa vähän enemmän tähän iltaan, jotta uusia
ihmisiä saataisiin mukaan.

Varsinainen pääjuhlamme on 24.12. sunnuntaina. Joulupäivä on arkipäivä, joten pidämme
joulukirkon aattona. Jumalanpalveluksen jälkeen on suuret joulu-nyyttärit ja joulujuhlan
ohjelmaa. Edellisenä päivänä kirkossamme pidetään myös suomenkielinen joulukirkko ja -
juhlat, sillä vastaamme Kansain alueen suomenkielisestä hengellisestä toiminnasta.

Joulu on suosittu joulupukkijuhla Japanissa. Kauppakeskuksissa on joulukuuset ja joululaulut
soivat. Joulukakkujen tilauslomakkeita jaetaan ja lahjaideoita jaellaan. Mutta joulun oikea
merkitys ja sisältö on monelle vieras. Siksi kristillisellä kirkolla hyvä tilaisuus pitää
evankeliumia esillä joulun aikaan. Siksi rukouksemme on, että uusia ihmisiä voisi tulla joulun
ajan tapahtumiin ja Jumalan Sana voisi puhua heille. (AP)

Rukoillaan, että jumalan-
palveluksiin voisi tulla
uusia etsijöitä. Meillä on
väkimäärä noussut
sunnuntaisin, viimeksikin oli
yli 30 ihmistä, mutta suurin
osa on heistä jo kristittyjä.
Tämä kaikki on tietysti
valtava kiitosaihe.

Rukoilkaa, että joukkoon
liittyisi ei-
kristittyjä japanilaisia, jotka
voisivat pelastua. Koska
Jeesus syntyi maailmaan
pelastaakseen koko
ihmiskunnan, myös
japanilaiset.

Rukoilettehan myös
Kansanlähetyksen tiukan
taloustilanteen puolesta. YT-
neuvottelut ovat parhaillaan
käynnissä.

Kuva on viime vuoden kynttilähartaudesta.
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Miksi lähetystyötä?

Joskus tulee Suomesta kysymyksiä meille, joihin
vastailemme parhaamme mukaan. Tässäpä
muutamia:
 
Miksi olet lähetystyössä?
 
Siksi koska Raamatussa Jeesus antoi
lähetyskäskyn. Jumalan suunnitelma on, että
kristityt kertovat ilosanomaa eteenpäin, myös
sellaisille ihmisille, jotka asuvat kaukana. Itse
koin, että miksipäs en menisi lähetystyöhön,
kun kerran tarvetta oli. Kaipa se on Jumalan
johdatusta.
 
Mitä lähetystyö sinun näkökulmastasi on?
 
Lähtökohta on tietysti Lähetyskäsky, jossa Jeesus
itse käskee kristittyjä menemään maan ääriin asti
ja kertomaan siitä, mitä Raamattu opettaa ja
kastamaan heitä. Loppujen lopuksi ihmisen
tärkein tarve on olla yhteydessä
Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Mutta
samalla tietysti ihmisinä kohtaamme toisia
ihmisiä rakkaudella. Jos ihmisillä on aineellista
tai henkistä puutetta, on heitä autettava.
Rakkauden kaksoiskäsky on myös oivallinen
lähtökohta lähetystyössä.
 
Täällä Japanissa työmme on aika pitkälti
seurakuntatyötä, jonka sisällä on paljon
opetusta, mutta myös diakoniaa. Toisen ihmisen
vierellä kulkeminen; tarvittaessa puhuminen,
tarvittaessa hiljaa lähellä oleminen, toisesta
ihmisestä välittäminen. Näitä asioita haluamme
täällä Japanissa tehdä.
 
Mitkä ovat työssäsi ja lähetyskentälläsi haasteita
tällä hetkellä?
 
Itse koen usein murhetta siitä, että ympärillä on
niin paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan
kuulleet Jeesuksesta ja elävät monenlaisten
paineden keskellä ilman iankaikkisuustoivoa.
Tuntuu, että pystyy niin vähään. Mutta se aina
lohduttaa, että lähetystyökin on loppujen
lopuksi aina Jumalan kädessä. Ja Jumalalle ei ole
mikään mahdotonta.
 
Japanissa haasteena on se, että kristillisen kirkon
kasvu on hyvin hidasta. Kirkot ovat pieniä,
työntekijöistä on pulaa ja seurakuntien taloudet
ovat tiukoilla. Yhteiskunta on kiireinen ja
ihmisiä on vaikea tavoittaa. (AP)

Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        esirukousta 
 
        Tarvitsemme 
        taloudellista tukea

25.11. Lauri osallistui Koben
luterilaisen teologisen
pappisseminaarin
varainkeruutapahtumaan,
jossa oli tarkoitus juosta(tai
kävellä) tunnin aikana
mahdollisimman monta 440
metrin mittaista kierrosta.
Kerätyt rahat käytetään
pappisseminaarin toiminnan
tukemiseen Kansanlähetyksen
kautta. Laurin kävelty
kierrosluku oli 15. Kiitos kaikille
sponsoreille! Hyvään
tarkoitukseen kertyi mukava
summa, eli noin 30 euroa
kierros, sekä 150 euroa, eli noin
yhteensä 500 euroa.

Walk & Run

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.

Haluamme toivottaa sinulle siunattua joulun aikaa ja kiittää tuestasi kuluneen vuoden aikana! 
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Suomalainen Messu (Story of Finland) pidettiin 6.12.
Otsussa, noin tunnin ajomatkan päässä meiltä.

Seurakunnan pappi ja kaksi nuorinta kirkkokävijää

Kirjeen otsikko
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