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Ryhmäkuva Awajin saaren apinapuistosta

Uusi vuosi alkanut taas

(apinoita, peuroja ja kahden perheen lapsia)

Kiitos kaikesta joulumuistamisesta! Kortit ja
paketit ilahduttivat meitä kovasti. Kortit
pääsivät
olohuoneemme
ikkunalle
ja
pakettien sisällöstä nautimme pikku hiljaa…
Joulun aika oli varsin työntäyteinen eri
joulutapahtumineen. Aina on niitä, jotka ensi
kertaa
kuulevat
ensimmäisen
joulun
tapahtumista. Eräskin kuusikymppinen rouva
kertoi askartelupiirin pikkujouluissa, että
tällainen
joulun
vietto
lauluineen
ja
kertomuksineen on hänelle kyllä aivan uutta.
Lasten
joulujuhla
22.12.
keräsi
kuutisenkymmentä juhlijaa ja meno oli välillä
villiä, mutta iloista. Samoin 23. päivän
joulukirkossa oli mukavasti väkeä ja tunnelma
tiivis ruokapöydissä.
Kaiken kiireen keskellä sitä pohtii, pääseekö
joulun sanoma ihmisten sydämiin asti, vai
jääkö vain lämmin tunnelma mieleen. Vai
onko joulu pahimmillaan seurakuntalaisten
riitelyä kaiken maailman pikkuasioista ja
stressaantuneita ja kireitä työntekijöitä, jotka
toivovat kaiken vain olevan pian ohi?
Ai niin! Juuri tällaisia inhottavia ihmisiä varten
Jeesus onneksi syntyikin! Gloria in excelsis
deo!
(AP)

Iloista yhdessäoloa
Jouluksi saapuivat Laurin vanhemmat
Suomesta pariksi viikoksi. Oli mukava viettää
joulua isolla joukolla – perhejoulupäivää
vietimme 13 hengen voimin, kun Asakon
siskon, Kaarinan perhe ja ystävämme Kirsti
Viitasaari liittyivät iloiseen joukkoon. Kyllä
tonttuleikki sujuikin hyvin ja joululaulut
raikuivat!
Lapset saivat nauttia isovanhempiensa
seurasta kaikessa rauhassa, mikä on ylellistä
näissä töissä, varsinkaan kun emme lomilla
pääse Suomessa käymään. Nyt on arki
alkanut jälleen isovanhempien lähdettyä ja
koulujen ja kirkon piirien alettua.
(AP)
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Uusi vuosi Japanissa
Uuden vuoden vietto on Japanissa vuoden
suurin juhla ja hyvin perinteikäs. Se on myös
varsin uskonnollinen tilanne ja monelle
kristitylle kiusallisia tilanteita aiheuttava. Tämä
näkyy erityisesti, jos kristitty henkilö ei halua
itse osallistua buddhalaisiin ja shintolaisiin
menoihin. Silti perhesuhteiden ja tärkeän
harmonian vuoksi osallistuminen osoittautuu
monelle ylipääsemättömäksi kiusaukseksi. On
helpompi mennä muiden mukana, kuin
erottautua joukosta ja puolustaa erilaista
uskoaan.
Tosin erään kristityn rouvan mies valitteli
heillä vieraillessamme, että ei hän viitsi enää
temppelissä käydä uuden vuoden visiitillä,
kun vaimo, eikä poikakaan (myös kristitty),
eivätkä edes tämän lapset enää tule mukaan.
On kuulemma liian yksinäistä. Uusi vuosihan
on nimenomaan perheen juhla. Kehotimme
kyllä tulemaan uuden vuoden kirkkoon muun
perheen kanssa, mutta se ei häntä
innostanut. Tässä perheessä siis isäntä koki
jäävänsä yksin, kun vaimo, anoppi, poika ja
pari muutakin sukulaista ovat kristittyjä.
Huumorilla hän siihen osasi myös suhtautua,
mutta kyllä itse ajattelimme, että Jumala
häntä perheensä kautta varmasti puhuttelee
ja kutsuu luokseen.
Useinhan tilanne on niin että perheessä on
vain yksi kristitty (usein rouva), joka joutuu
monenlaiseen paineeseen oman perheen ja
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Eräs nuori
seurakuntalaisemme suree sitä, kun aviomies
nykyisin suhtautuu hieman nurjasti hänen
sunnuntaiseen kirkossa käyntiinsä. Miehen
näkökulmankin tosin ymmärtää hyvin: hänellä
on harvinainen vapaapäivä ja hän haluaisi
viettää sen perheensä kanssa. Mutta senkin
tiedämme, että jos kristitty jää kovin usein
jumalanpalveluksesta ja muiden kristittyjen
yhteydestä pois, niin oma usko joutuu kovaan
koettelemukseen.

Osakan kaupunkinäkymää

(suuria viheralueita ei juuri näy)

Benjamin ja Helen pianokonsertissa

Rukoilethan, että osaisimme oikealla tavalla
kulkea kohtaamiemme japanilaisten kanssa ja
saisimme viisautta, kun yhdessä mietimme
erilaisia asioita tai kun meiltä pyydetään
neuvoja.
(AP)

Suunnitelmien tammikuu
Tammikuun lopulla on seurakuntamme
vuosikokous ja siihen liittyvät valmistelut ovat
vieneen varsinkin Laurin työaikaa. Vuoden
teemaksi on kaavailtu: ” Yksi kylvää ja toinen
kastelee, mutta kasvun antaa Jumala.”
Rukouksenamme on siis se, että tämä pieni
seurakuntamme
voisi
kasvaa
paitsi
hengellisesti niin myös määrällisesti armon
vuonna 2013.
(AP)

Joulupöydässä Palmut x 2, Savoset ja Kirsti Viitasaari
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Toivomme sinulle Jumalan johdatusta uuteen vuoteesi!
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Iloiten kiitämme Taivaan Isää:
- Joulun tilaisuudet sujuivat hyvin
- Laurin vanhempien, Anna-Kaarina
ja Matti Palmun vierailu

- Mukavista lähettitovereista ja
mahdollisuudesta tavata heitä työn
keskellä

- Uusi kasteoppilas
- Uusi vuosi, uusi armo joka päivä

Rukoilkaamme yhdessä:
Ystäväkirje löytyy
myös netistä!
Käy tutustumassa:
www.palmu.st

- 27.1. seurakuntamme vuosikokous;
johdatusta ja viisautta päätöksiin
- Varjelusta liikenteessä
- Kansanlähetyksen taloudellisen
tilanteen puolesta

- Pääsiäiseksi on suunnitteilla erään
nuorehkon naisen kaste; rukoillaan
kasteopetuksen puolesta, sekä että
Pyhä Henki suojelisi ja johdattaisi
tätä henkilöä!
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