
Uusi armon vuosi 2018 (Heisei 30) Rukous- ja
kiitosaiheitaJapanissa alkoi juuri Heisei-kauden 30. vuosi, joka tarkoittaa keisari Akihiton 30.

hallintavuotta. Japanin parlamentti hyväksyi viime vuoden kesällä lain, joka
hyväksyy keisarin luopumisen vallasta ikänsä ja terveysongelmien takia. Kyseessä
on ensimmäinen kerta yli 200 vuoteen kun Japanin
keisari tulisi luopumaan vallasta muuten kuin kuolemalla. Symbolista tehtävää
astuu hoitamaan 1.5.2019 kruununprinssi Naruhito. Ensi vuosi on sitten ensin
Heisei 31, jonka jälkeen loppuvuodelle annetaan uusi nimi.

Ensi vuoteen on vielä kuitenkin aikaa, joten keskitytään vain tämän vuoden
tapahtumiin. Helmikuun alussa pidämme seurakunnassa vuosikokouksen, jossa
valitaan uusi seurakuntaneuvosto, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
tälle vuodelle. Hyvin suurella todennäköisyydellä nykyiset jäsenet tulevat
jatkamaan myös seuraavankin vuoden vastuutehtävissään. 

Vuoden alku tarkoittaa tilastojen tarkistamista ja raporttien täyttämistä. Etelä-
Nishinomiyan seurakunnassa on iloksemme ollut viime vuonna kasvua sekä
jumalanpalvelusten osallistujamäärässä, että myös jäsenmäärässä. Valitettavasti
samanaikaisesti muutamia seurakuntamme jäseniä on jättäytynyt pois
säännöllisestä toiminnasta, eli ovi tuntuu käyvän molempiin suuntiin.

Iloitsemme kuitenkin siitä, että pystymme yhdessä japanilaisen yhteistyöpastorin
ja koko seurakunnan kanssa suunnitella tämän vuoden toimintaa. Siitä ehkä lisää
helmikuun kirjeessä... (LP)

Rukoillaan, että helmikuun 5.
päivänä pidettävä
seurakuntamme vuosikokous
sujuisi hyvässä hengessä ja
saisimme tarvittavat päätökset
tehtyä.

Kiitetään, että olemme saaneet
olla suht' terveinä. Iloitsemme
myös siitä, että lapset viihtyvät
koulussaan.

Rukoillaan erityisesti uusia
pyhäkouluopettajia / avustajia
sunnuntaijumalanpalveluksiin.

Kiitetään mahdollisuudesta
tehdä yhteistyötä kokeneen
Hirono-sensein kanssa.

Rukoillaan myös syöpää
sairastavien seurakuntalaisten
ja Medical Cafe -toiminnan
puolesta.

Kuva on Koben Luminarie -valotapahtumasta, joka järjestetään vuosittain vuoden 1995 maanjäristyksen muistoksi.
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Aikamoinen kuukausi takana

Joulua pidimme esillä monen monessa eri
tilaisuudessa ja kun joulujumalanpalvelus ja
sen jälkeinen joulujuhla oli päättynyt, niin
oli aika huokaista hetkeksi.
 
Jo perinteeksi (eikö kaksi peräkkäistä vuotta
ole jo perinne?) muodostunut
jouluateriamme oli kanakori KFC-nimisestä
pikaruokaketjusta. Se piti tilata jo monta
päivää etukäteen ja Lauri haki sen sovittuun
kellonaikaan ravintolasta.
 
Maanantaista keskiviikkoon kävimme
pikapyrähdyksellä naapurimaassa Taiwanilla.
Emme ehtineet kahden yön matkalla Taipeita
pidemmälle, mutta vierailimme Taipei 101-
tornissa, eläintarhassa, maistoimme "stinky
tofu" haisevaa perinneruokaa, ja
ihmettelimme miten isolta kirkot siellä
näyttivät näin Japaniin verrattuna.
 
Uudenvuoden aattona olimme kutsuneet
lähettitovereita "suureen peli-iltaan". Tällä
tapahtumalla on hieman pidemmät perinteet
ja niin ilta sujui mukavasti pizzaa syöden,
pelejä pelaten ja yhdessä jutellen.
 
Uuden vuoden jumalanpalvelus on iso juttu
Japanissa, tai ainakin meidän seurakunnassa.
Edellisenä päivänä meillä oli juuri ollut
normaali sunnnuntaijumis, mutta
seurakuntaneuvostossa haluttiin
nimenomaan pitää myös maanantaina
uudenvuoden jumalanpalvelus. Sen jälkeen
söimme yhdessä japanilaista makeaa
papupuuroa, sekä paistettuja riisikakkuja.
 
Nyt sitten valmistaudumme helmikuun
vuosikokoukseen. Tulostan tätä kirjettä
kirjoittaessani 26-sivuista monistenippua,
johon on kirjattu kunkin toimintamuodon
lyhyt raportti, tilinpäätösinformaatio,
toimintasuunnitelma jne. 
 
Tiedoksi, muistutukseksi kaikille: kesällä
olemme lyhyellä kotimaanjaksolla Suomessa
(kesäkuun puolestavälistä elokuun
puoleenväliin), eli voi olla että tavataan
jossain tapahtumassa. (LP)
 

Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        esirukousta 
 
        Tarvitsemme 
        taloudellista tukea

Seurakuntamme joulujuhlaa
vietettiin 24.12. sunnuntaina.
Jumalanpalveluksen
jälkeisessä joulujuhlassa vieraili
ihan oikea suomalainen
joulupukki. Lauri lähti
hakemaan joulupukkia
asemalta, mutta ilmeisesti tiet
menivät ristiin, sillä joulupukki
kävi kirkolla Laurin poissa-
ollessa. Vai kukahan se siinä
kurkistaa kirkon ovelta?

Suomalainen
joulupukki

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 uutta vuotta 2018!
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Vajaa kymmenen kilometriä pohjoiseen, niin olet jo
metsässä...

Samassa paikassa vuonna 2007 otettu kuva. 
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