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Kaupunkimaisemaa Aotanista, kulman takana sijaitsevat Länsi-Japanin ev.lut kirkon keskustoimisto,
raamattukoulu ja pappisseminaari. Matala vihreäkattoinen rakennus on kristillinen leikkikoulu.

Tähän asti on Herra meitä auttanut
Tuo lause 1. Samuelin kirjasta nousi mieleeni, kun mietin
kulunutta vuotta. Kaiken keskellä Jumala on ollut ainoa pysyvä
asia, jonka vakauteen on voinut luottaa. Hänen apuunsa ja
johdatukseensa saamme luottaa myös tulevaisuudessa.
Seurakunnan kuulumisia
Tänä jouluna emme voineet viettää perinteistä joulujuhlaa,
mutta juhlavan joulujumalanpalveluksen me saimme. Juhlavinta
oli ehdottomasti, kun Jumalan perheväki ja HAT-Koben
seurakunta saivat uuden jäsenen. Vaikka pandemia sai kirkon
ovet välillä sulkeutumaan, avasi Jumala sydänten ovia. Vuonna
2020 kastettiin kaksi
ihmistä seurakunnan
jä se n i ksi . Ka ste e t Kaste 20.12.2020
ovat olleet suureksi joulujumalanpalveluksessa.
rohkaisuksi, kun on
omin silmin saanut nähdä työn tuottavan
hedelmää ja evankeliumin tekevän kodin uusiin
sydämiin. Kaikki kunnia Jumalalle!
Tänä keväänä olemme jälleen siir tyneet
supistettuun viikko-ohjelmaan, sillä Tokion lisäksi
useisiin muihin lääneihin, mukaan lukien Hyogon
Näkymä Maya-vuoren rinteeltä alas
lääni jossa asun, julistettiin poikkeustila
Koben kaupunkiin.
nousseiden korona-tartuntamäärien vuoksi. HATKobessa päätimme jatkaa jumalanpalveluksia toistaiseksi normaalisti, muun toiminnan
jäädessä tauolle. Tässä on jälleen vedetty ideamyssy päähän. Katsotaan millaisia helmiä
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sieltä tällä kertaa vierähtää esille. Jumalanpalveluksia ei
H AT- K o b e s t a s t r e a m a t a n e t i n k a u t t a , m u t t a
sisarseurakuntamme Kita-Suzurandain seurakunnasta
kyllä. Yoshida-senseimme
on myös Kita-Suzurandain
seurakunnan pastori, joten käytännössä hän pitää
jumalanpalveluksen sunnuntaisin ensin Kita-Suzurandaissa
ja sitten saman iltapäivällä HAT-Kobessa.

Rukousaiheita
- Siunausta Kansanlähetyksen
-

uudelle lähetysjohtajalle Daniel
Nummelalle tehtäväänsä
HAT-Koben seurakuntalaiset ja
työntekijät
Rantamäkien ja Vainiomäkien
valmistautuminen Japaniin
saapumiseen ja sen aikataulu
Uusien lähettien kielikoulut
Ihmisten tavoittaminen
pandemiarajoitusten alla
Lisää japanilaisia työntekijöitä
seurakuntiin

Uusi vuosi, uudet kujeet
Tätäkin vuotta varten on jälleen tehty suunnitelmia, nyt
sitten katsotaan miten Herra ohjaa askeleitamme. 28.12.
Japani sulki rajansa tammikuun loppuun asti, myöskään
uusia viisumeita ei siis tällä hetkellä myönnetä. Nyt
voimassaoleva poikkeustila eroaa viimekeväisestä mm.
siten, että kouluja ei ole nyt suljettu mutta ravintoloiden
aukioloaikoja on supistettu.

-

Jännityksellä seuraamme, että pääsevätkö uudet
lähettimme Rantamäet maahan suunnitelman mukaan ja
miten käy kansainvälisyyslinjalaisillemme Vainiomäille.
Heitä odotamme tänne lastenhoitajiksi uusien lähettien
kielikouluvaiheen alkuosalle. Viranomaismääräysten
mukaan edetään ja luotetaan, että asiat järjestyvät.
Toivotaan ja rukoillaan, että liikenne Suomen ja Japanin
välillä olisi jälleen pian mahdollista ja saadaan koko
uusien lähettien kuvio täällä pyörimään kielikouluineen ja
lastenhoitoineen. Olemme kuitenkin täällä suuresti
iloinneet siitä, että Yamaguchit ja Syrjätiet pääsivät
loppusyksystä Japaniin. Shuhei on jo aloittanut työn
kirkon nuorisotyön tiimissä.

Lähettävät srk:t ja KL-piirit

Suurkiitos kaikista joulumuistamisista! Ne ilahduttivat
valtavasti ja olen saanut nauttia niistä myös pitkälle tänne
tammikuun puolelle. Posti siis
kulkee Suomen ja Japanin
välillä, toisinaan nopeasti,
toisinaan hyvin hitaasti. Mutta
kulkee kuitenkin!

Ensimmäiset varhaissakuran
kukat lähipuistossa.

Talven selkä on taitettu ja
ilmassa on kevättä. Tänään
näin jo ensimmäiset
varhaissakuran kukat
lähipuistossa.
Iloa ja valoa myös sinun
kevääseesi!
Terveisin,

-

Kiitosaiheita
- Uusien lähettien asettuminen
- Jouluna kastettu Isono-san
- Lähettäjät Suomessa

Jyväskylän Huhtasuon aluesrk, Kurun ja
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk:t,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Lopen, Pälkäneen,
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
seurakunnat. Etelä-Savon, Hämeen ja
Päijät-Hämeen Kansanlähetykset.
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