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Tokio 24.11.2015
Syysterveiset Tokiosta
Kulunut syksy on ollut lämmin ja kaunis. Alkusyksynä oli muutamia taifuunin tuomia rankkasateita.
Onneksi tänä vuonna Tokioon osuvia taifuuneia oli vähän. Lämpötila on pysynyt kesäisissä
lukemissa pitkään, minkä vaikutuksesta on ollut vaikea hahmottaa syksyn nopeaa etenemistä.
Viime aikoina sää on vaihdellut nopeasti, vuorokauden lämpötilaerot ovat olleet jopa kymmenen
astetta. Parhaillaan saamme ihailla Tokion alueen kaunista ruskaa.
Syyskausi Suomi-kirkon seurakunnassa
Syyskausi on ollut toiminnallisesti vilkasta aikaa. Jumalanpalveluksen ja raamattupiirin lisäksi
sunnuntain ohjelmaan on kuulunut kokouksia, palavereita, Suomesta tulleiden vieraiden
vastaanottoa, myyjäisten valmistelua, lauluharjoituksia. Seurakuntalaiset ovat antaneet paljon
aikaansa syksyn tapahtumien suunnitteluun ja valmisteluun. Koska sunnuntaipäivistä tulee pitkiä,
olemme alkaneet valmistaa joka kerta pientä lounasta jumalanpalveluksen jälkeiseen kahvihetkeen.
Toivomme, että tätäkin kautta seurakunnan yhtenäisyys vahvistuu.
Sunnuntain tapahtumien lisäksi piiritoiminta on pyörinyt entisen tapaan. Käsityöpiiri, joka on
toiminut vasta vähän aikaa, on alkanut koota mukavasti uusiakin tulijoita. Osallistujista muutamat
ovat käyneet piirissä säännöllisesti ja alkavat tulla vähitellen
tutuiksi. Tutustumisen jälkeen on helpompi keskustella ja tuoda
esille omia ajatuksia. Iloitsin, että viime kerran 1 Kun 17, ” Elia
Sarpatin lesken luona”, kertomukseen perustuva puhe herätti
keskustelua.
Englanninkielisen raamattupiirin osallistujien joukko on myös
kasvanut. Pitkään käyneiden lisäksi, piirissä on alkanut käydä
aktiivinen rouva, joka on pitkään kiinnostunut Raamatusta. Hän
käy Sleyn aikoinaan perustamassa Ikebukuron seurakunnan
jumalanpalveluksessa. Rouvan mukaan, kuitenkaan hän ei vielä
ole valmis ottamaan vastaan kastetta. Raamattupiirissä rouva
usein ottaa esille aiheeseen liittyen keskeisiä kysymyksiä. Viime kerralla luimme ”Jeesus parantaa
verenvuodosta kärsivän naisen”. Tähän liittyen nousi kysymys: ”Voiko parantumisia tapahtua vielä
tänäkin päivänä?” Tästä aiheesta jatkamme keskustelua vielä seuraavalla keralla.
Suomen kielen piiri ja ruokapiirin toiminta on jatkunut aiempaan tapaan.
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Myyjäis, konsertti ja kasvatusluento -tapahtuma
Syyskuussa
järjestimme
Suomi-kirkon
myyjäistapahtuman, joka oli nyt toinen kerta. Myyjäiset
teettivät paljon etukäteissuunnittelua ja – valmistelua.
Viime vuoden onnistuneesta myyjäistapahtumasta
saimme hyvän kokemuksen joka auttoi suunnittelussa.
Mainostaminen tapahtui seurakunnan kotisivun sekä
sanomalehden mukana jaettavan mainoksen kautta.
Lehden mukana mainoksia jaettiin kaksituhatta
kappaletta kirkon lähialueelle.
Seurakuntalaiset
toivat
paljon
hyvälaatuista
käyttötavaraa myytäväksi. Suuri tehtävä oli tuotteiden
hinnoittelu. Tänäkin vuonna ruokaa ja leivonnaisia
kuului myyntivalikoimaan. Tämän vuoksi kokoonnuimme monena päivänä kirkolle leipomaan
pikkuleipiä, karjalanpiirakoita, sämpylöitä, pullaa. Lisäksi valmistimme lohikeittoa.
Myyjäisten lisäksi päivän ohjelmaan kuului konsertti ja kasvatusluento.
Suomi-kirkon edelliset lähetystyöntekijät Päivi ja Martti Poukka, olivat täällä
lähetystyömatkalla ja vastasivat tästä osuudesta. Martti esitti monipuolisen
musiikkiesityksen laulaen ja soittaen. Päivi luennoi moraalikasvatuksesta.
Molemmissa esityksissä kristillisyys oli vahvasti esillä.
Myyjäispäivän aamuna olimme jännittyneitä, saapuko paikalle väkeä.
Ihmeeksi, jo tuntia ennen myyjäisten alkamista, ensimmäiset tulijat olivat
jonossa odottamassa. Päivän aikana väkeä oli kirkolla runsaasti.
Iloksemme monet lähialueen ihmiset tulivat mukaan. Oli mukava kuulla
naapurissa asuvan kertovan, kuinka he ovat Suomi-kirkon 25 vuoden ajan
seuranneet toimintaa ulkoapäin. Nyt pariskunta sai hyvän mahdollisuuden
tulla käymään kirkossa.
Musiikki- ja luentotilaisuudessa väkeä oli kirkkosalin täydeltä eteisessä asti.
Rukoilemme, että musiikin ja luennon kautta kylvetty Sana saisi kasvaa.
Myyjäispäivä oli kaikin puolin onnistunut. Saimme hyvän sään, jotta myyntitavaroita voitiin laittaa
ulos. Väkeä oli paljon ja seurakunta sai vähän lisätuloja. Eräs seurakuntalainen kommentoi
tapahtumaa. ”On ollut mukava tutustua seurakuntalaisiin uudella tavalla yhteisen tekemisen kautta.
Tapahtuma on luonut yhteishenkeä.”
Uudet seurakunnan jäsenet
Aikaisemmassa kirjeessämme olen kertonut 9-vuotiaan Risa-tytön kasteopetuksesta. Helluntaina
Risa kastettiin ja vietimme hänen kastejuhlaansa.
Kasteessa Risa otettiin Jumalan lapseksi ja seurakunnan
jäseneksi sekä Risa sai lahjaksi kaiken sen, mitä Jeesus
toi ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Risan
kaste oli merkittävä kristityille vanhemmille ja erityisesti
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Risalle itselle. Heti ensimmäisenä koulupäivänä Risa kertoi kasteesta ystävilleen ja opettajalleen.
Kristillisessä koulussa uutinen otettiin iloiten vastaan.
Perheessä Risa-tytöstä tuli ensimmäisenä Suomi-kirkon jäsen. Hiroaki jatkoi kevään aikana isän
kanssa katekismusopetusta, koska jäsenyyden siirtyminen toisesta kirkkokunnasta edellyttää
Lutherin Vähäkatekismuksen opiskelun. Isän kanssa Hiroaki kävi pitkiä, perusteellisia ja vaikeita
keskusteluja ja hänet siunattiin Suomi-kirkon seurakunnan jäseneksi syyskuun alussa.
Siunaustilaisuudessa isä piti vaikuttavan todistuspuheen.
Perheen äiti on sairastellut paljon, jonka vuoksi hän ei ole päässyt mukaan katekismusopetukseen.
Myyjäisten jälkeen Hiroaki aloitti katekismusopetuksen äidin kanssa. Toivomme, että äidin terveys
pysyy hyvänä niin, että opetuskerrat etenevät. Äidillä on kova halu tehdä evankeliointityötä.
Suomi-kirkon rakennuksen tilanteesta
Kesäaika Tokion alueella oli ennätyksellisen sateinen, mikä toi Suomi-kirkon rakennukselle
haasteita. Kesäkuussa homemittauksissa tuli korkeita lukemia ja siksi alakerrassa,
kirkkosalitasossa tehtiin desinfiointi ja kesäaikaan voitiin kokoontua normaalisti alakerrassa. Kesän
jälkeen kaikkia kirkon tiloja on tuuletettu ahkerasti, jotta ilma vaihtuisi tehokkaasti. Myyjäisten
jälkeen tehtiin uudelleen homemittaukset. Niiden tulosten pohjalta tilanne kaikissa asuin- ja
toimitiloissa on hyvä eikä tarvitse tehdä desinfiointia. Kuitenkin kirkon ns. alapohjassa on kosteutta
ja homepitoisuus siellä on hyvin korkea. Tältä osin rakennus ei ole vielä korjautunut. Toivomme,
että asia saataisiin hoidettua, jottei tarvitsisi elää ja toimia epätietoisena.
Kohti adventtia ja joulua
Ensi sunnuntaina vietämme ensimmäistä adventtia. Viime sunnuntaina harjoittelimme sitä varten
laulamaan Hoosianna-laulua japaniksi. Toivomme, että monet seurakuntalaiset pääsevät mukaan
aloittamaan uutta kirkkovuotta.
Jouluajan valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. Mainokset on
tehty ja painettu. Tällä viikolla mainoksia jaetaan lähialueelle
sanomalehden mukana. Ensimmäinen jouluajan tapahtuma on jo
joulukuun ensimmäisenä lauantaina. Silloin on joulukonsertti.
Tämän
jälkeen
joulun
Sanomaa
kerrotaan
paitsi
jumalanpalveluksissa myös kaikissa piirien kokoontumisissa,
seurakunnan
ja
lasten
joulutapahtumassa
sekä
aaton
kynttilähartaudessa.
Tutussa joululaulussa laulamme: ”En etsi valtaa loistoa en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan
valoa ja rauhaa päälle maan.” Tässä levottomassa maailman tilanteessa ihmisillä on paljon pelkoa,
kipua, tuskaa. Rukoilemme, että levottomuuden keskellä mahdollisimman moni japanilainen saisi
lohtua joulun Sanomasta. Joulun Herran tuoma rauha on pysyvää, iankaikkista rauhaa. ”Sillä lapsi
on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jes. 9:5
Kuluneesta vuodesta kiittäen ja Siunattua adventin aikaa ja rauhallista Vapahtajamme
syntymäjuhlaa toivottaen,
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
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Rukousaiheita
-

Kiitämme syksyn ajan tapahtumista, erityisesti myyjäistapahtuman onnistumisesta
Kiitämme uusista seurakuntalaisista ja pyydämme siunausta tälle perheelle
Rukoilemme seurakuntalaisten terveyden puolesta sekä hengellisen elämän puolesta
Rukoilemme jouluajan tapahtumien puolesta. Kutsu niiden kautta uusia ihmisiä
seurakuntaan
Rukoilemme, että kirkkorakennuksen kosteus- ja homeongelma saataisiin hallintaan
Lastemme turvallisuus erityisesti koulutiellä ja heidän elämänsä täällä
Pyydämme viisautta järjestellä töitämme siten, ettemme väsyisi liikaa
Kiitos tähänastisesta terveydestä ja pyydämme, että saisimme tehdä työtä terveenä
Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta
Hiroakin äidin ja veljen sekä sukulaisten hengellisen tilan ja pelastuksen puolesta, erityisesti
vanhainkodissa asuvan äidin terveyden puolesta

PS. Uusi Sleyn rukouskalenterit on ilmestynyt. Niitä on saatavissa Sleystä. Rukouskalenteri
tulee jonkin ajan kuluttua myös Sleyn verkkosivuille www.sley.fi/rukouskalenteri

Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Lähetysrenkaamme yhteyshenkilönä toimii ystävämme Marja Vilkniemi. Hän
on itsekin työskennellyt lähetystyöntekijänä Japanissa. Osoitemuutokset ja mikäli haluta kirjeen jatkossa
spostina voit ilmoittaa niistä suoraan Marjan spostiin: marja.vilkniemi@elisanet.fi
LÄHETYSKANNATUS Päivi ja Hiroaki Yoshimuran työn tukemiseksi Sleyn tilille : IBAN: FI13 8000 1500
7791 95 BIC:DABAFIHH tiedonannolla Yoshimuran lähetysrengas ja oma seurakuntasi tai Yoshimuran
yleisviitenumerolla 10078 89200 31001 07519, tai henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin kannatuksesi
näkyy automaattisesti myös seurakuntasi lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleyn
toimistosta Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai sähköpostitse anna.poukka@sley.fi
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-,
opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla .
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