
Kastepäivän iloa Rukous- ja
kiitosaiheita

Pienen kastetun lapsen perhe. 
 
Lokakuun lopulla menemme
Japanin evankelioimiseen
liittyvään lähettien ja
japanilaisten yhteiseen
seminaariin 
 

Jos viime kirjeessämme kerroimme saattaneemme 98-vuotiaan
seurakuntalaisemme Taivaan kotiin, niin tällä kertaa voimme iloita pienestä
tyttövauvasta, joka kastettiin Jumalan lapseksi 8.10. Samalla hänen äitinsä siirtyi
seurakuntamme jäseneksi.
 
Puheenvuorossaan äiti kertoo: ”Olen käynyt kristityn äitini kanssa kirkossa
pienestä pitäen. Olen saanut aina uskoa Jumalaan. Välillä nuoruudessa oli
vaiheita, jolloin seurakuntaelämä ei houkutellut ja tuntui tylsältä. Kuitenkin taas
aikuisena Jumala kutsui yhteyteensä ja jumalanpalveluksissa käyminen on nyt
ilo. Voi olla, että oma tyttärenikin tulee käymään samanlaisia vaiheita läpi, mutta
haluan, että hänkin saa pienestä pitäen kasvaa Jumalan hyvässä hoidossa,
seurakunnan keskellä.
 
Vaikka pienen tytön isä ei ole kristitty, ei hän vastustanut lapsen kastetta. Isä oli
myös mukana kastejuhlassa, joka pidettiin jumalanpalveluksen yhteydessä, niin
kuin täällä aina on tapana. Isälle se oli ensimmäinen kerta kirkossa.
 
Juhlan myötä iloitsemme siitä, että Nishinomiyan seurakuntaan kuuluu nyt
tasan 50 jäsentä. Kaikki toki eivät ole aktiivisia kävijöitä, mutta jokaisesta
iloitsemme ja heitä haluamme siunata. (AP)
 
 

Seurakunnan kasvu -
Jumalanpalveluksissakin käy
nykyisin reilut 30 henkilöä.
Samalla rukoilemme niiden
puolesta, jotka syystä tai
toisesta ovat vieraantuneet
seurakunnasta.  Jospa he
voisivat vielä lähetyä Jumalaan
ja Hänen Sanaansa ja tulla
seurakuntayhteyteen.
 
Antoisa yhteistyö avustavan
pastorimme, konkari Hironon
kanssa.
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Kirkkomme edessä katukäytävällä
kasvaa yksi puu, Neidonhiuspuu. Se
on kaunis puu, mutta syksyisin se
aiheuttaa paljon työtä suntiolle, eli
Laurille. Puu tekee nimittäin valtavan
määrän oransseja pieniä hedelmiä,
jotka putoavat maahan, liskaantuvat
ja haisevat tosi pahalle. Itse asiassa
hedelmien sisuksen voi syödä. Se on
jännä pähkinäinen vaalea pallero. Sitä
käytetään tietyissä keitoissa täällä. 
 
Joinakin päivinä suntio lakaisee tien
pätkää viisikin kertaa. Ja kun
hedelmät suunnilleen ovat loppu,
tippuvat sitten kauniin keltaisiksi
muuttuneet lehdet maahan - jälleen
suntiomme lakaistavaksi. 
 
”Rukoilen myös, että teidän
rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä
parempaan ymmärrykseen ja
harkintaan, niin että osaisitte erottaa,
mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja
moitteettomina odottaessanne
Kristuksen päivää ja tuottaisitte
Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi
runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka
saa aikaan Jeesus Kristus.” Fil1:9-11
 
 

Syksyn satoa...
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Ohjus lentää yli? 

Pohjois-Korea on vuosien varrella tehnyt
ohjuskokeita, jotka ovat osuneet Japanin
merialueisiin. Tänä vuonna on jo kahdesti
ampunut ohjuksen Japanin saarten yli
Tyyneen valtamereen. Viimekertaiset
tapahtumat ovat lisänneet japanilaisten
huolta tilanteesta.
Maanlaajuinen varoitusjärjestelmä antaa
hälytyksen ohjuskokeista: käytännössä
kännykköihin tulee varoitusääni ja -teksti ja
osassa alueita yleiset sireenit varoittavat
vaaratilanteesta. Ihmisille on myös annettu
ohjeet, kuinka menetellä ohjusuhan aikana.
Japanissa otetaan vakavasti potentiaaliset
vaaratilanteet. Seurakuntalaisten ja muiden
paikallisten kanssa asia tulee usein puheeksi,
mutta ihmiset ovat silti varsin rauhallisia.
Kristittyinä muistutamme ihmisiä siitä, että
päivämme ovat Herran kädessä, tapahtui
mitä tahansa. Siksi voi olla turvallisin mielin
ilman pelkoa.
 
 

Pullaa leipomassa yhteisille
marraskuun opintopäiville, josta
Asako ja Mari Nummela vastuussa.
Helena Kallioinen (keskellä) auttelee.
Kolmen litran taikinasta syntyi monta
hyvää pullaa.

Ensi kertaa myös meille Nishinomiyan kaupunkilaisille jaettiin joka talouteen
opas ohjushyökkäysten varalle ja kaupunki järjesti myös harjoituksen. Ohjeen
mukaan ihmiset ohjataan menemään sisätiloihin, mielellään kellarikerroksiin.
Meidän lähettyvillä ei ole taloissa kellarikerroksia, joten arvelemme itse
menevämme rakennuksen ensimmäisen kerroksen kirkkosaliin, mahdollisuuksien
mukaan kauas ikkunoista. Vaara on tällä hetkellä toki hyvin pieni. Tämän ihmiset
ymmärtävät, eikä mitään paniikkia asiasta ole. Silti Pohjois-Korean uhkailut
japanilaisia huolettavat, sillä mahdollisessa sotatilanteessa Pohjois-Korean yksi
kohteista olisi Japani. Tämän taustalla on toisen maailmansodan aikaiset kaunat
sekä varmaan myös sijainti riittävän lähellä edustamassa kapitalistista maailmaa.
(AP)
 

Suomesta vieraita
Lokakuu on useimmiten
miellyttävä vuodenaika ja
siksipä Suomesta on
saapumassa tänä vuonna jopa
kolme vierasyksikköä
iloksemme: Asakon Sampo-
veljen perhe sekä Japanin
entiset lähetit, Kallioiset ja
Vänskät. On hienoa tavata
kakkia heitä. Juuri ennen
ensimmäisiä vieraita oli reilusti
hellettä, mutta sitten rupesi
satamaan ja lämpö laski 10
asteella päivässä. Jospa vielä
olisi aurinkoa vieraille... (AP)

Japanin kauniita maisemia

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.  

 
 Siunattua syksyä sinulle, toivovat Asako ja Lauri, sekä lapset Japanista
 

Kiitos tuestasi
lähetystyölle !

    
Tarvitsemme  
esirukousta  

 
Tarvitsemme  

taloudellista tukea
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