
   
 

  Siunaten, 

Tomi, Maria & Aamos Pönni 
 

Syyskuun kuulumiskirje 

 

 

Kesä Suomessa kului nopeasti. Tomilla oli paljon seurakuntavierailuja. Muutamaan myös Maria ja Aamos pääsivät 

osallistumaan. Palasimme Japaniin 10.9. Pari päivää ennen Japaniin paluuta ennen lentoa vaadittu koronatesti vaatimus 

poistui. Pääsimme tällä kertaa palaamaan Japaniin siis ilman koronatestejä ja karanteenia. Saimme myös vaihtaa Tokiossa 

Osakaan suuntaavaan koneeseen. Tämä oli iso helpotus meille. 

Konsertti ostarilla 

Kiitos kaikille rukouksista. Yoshidan pariskunta tuli pitämään konserttia lähiostarillemme 21.9. Konserttiin osallistui reilu 

30 henkilöä. Konsertti sujui hyvin. Sekä Takashi Yoshida että Tomi saivat julistaa evankeliumia musiikin lomassa. Myös 

lähistön Galleriassa järjestetty taidenäyttely sekä konsertti menivät hyvin. Gallerian konserttiin osallistui 16 henkilöä. 

 

Takaisin Amagasakiin 

Viime vuonna kotikokouksiin ei osallistunut ihmisiä paria kertaa lukuunottamatta, toisin kuin edellisvuonna. Tämä laittoi 

meidät rukoilemaan ja kyselemään Jumalaa mitä tämä on, mikä meidän paikkamme on. Loppukeväästä meille tuli mieleen 

takaisin Amagasakiin muutto, jossa asuimme ensimmäiset kaksi vuotta muutettuamme Japaniin. Rukoilimme kesän ajan 

Jumalan johdatusta tässä asiassa. Amagasakiin muutto tuntui vain vahvistuvan kesän mittaa. 

Olemme muuttamassa 25.10 samalle alueelle missä ennen asuimme. Tarkoituksenamme on jatkaa siellä kokouksia 

kotonamme. On hienoa, että saamme tehdä työtä yhdessä Nishinomiyassa sijaitsevan Adullam Gospel seurakunnan kanssa, 

niinkuin ennen vanhaan. Tomia on myös pyydetty palvelemaan seurakunnassa sanassa. Nishinomiyan seurakunnassa on 

paljon lapsia. On hienoa, että siellä on myös yksi Aamoksen kanssa samana vuonna syntynyt poika. 
 

Työ Udassa jatkuu 

Vaikka muutammekin takaisin Amagasakiin, niin aiomme silti jatkaa työtä vielä Udassa. Udaan kestää noin 1h 30min sekä 

autolla että junalla. Aiomme käydä Udassa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Toisella kerralla tulemme tapaamaan Yohiokan 

pariskuntaa ostarille ja toisella kerralla olisi tarkoitus järjestää kokous ostarilla. Ostarilla on paljon tyhjiä liiketiloja. Saamme 

mahdollisesti vuokrattua jotain tilaa kokouskäyttöön. Ostarille kokouksiin ihmisten on helppo tulla ja matalampi kynnys 

osallistua kokouksiin kuin kotiin tullessa. Kokouksen pitämisen onnistuminen ostarilla ei kuitenkaan ole vielä täysin varmaa. 

Olemme järjestämässä myös joulukonsertin ostarilla joulukuussa. 

 

Rukousaiheet 

• Amagasakiin muutto ja työn jatkaminen siellä 

• Makiko perhe on tulossa kylään meille la 8.10. Vierailun puolesta 

• Udassa tehtävän työn puolesta. Saisimme kokouspaikan ostarilta 


