
Tammikuun kuulumiskirje 2023 

 

Yoshida 

Tapasimme Yoshidan, Toshion entisen asiakkaan, marraskuun alussa pian Amagasakiin 

muuttamisen jälkeen aivan yllättäen kaupungin kierrätystapahtumassa. Hän vaikutti olevansa 

todella yllätynyt ja iloinen tavatessaan meidän. Hän oli tapahtumassa läheisen seurakunnan 

pastorin kanssa. Keskustelussa kävi ilmi, että Yoshida käy silloin tällöin seurakunnassa.  Yoshida 

näytti Tomille kaljatölkkiä ja sanoi, että hänellä on vielä tämä. 

 

(Uusille lukijoille tiedoksi: Toshio oli pienen pubin omistaja, joka tuli uskoon, teki parannuksen 

ja otti kasteen. Hän todisteli kovasti uskoon tultuaan tuttavilleen. Hän valitettavasti menehtyi noin 

kuukauden päästä kasteen otettuaan syöpälääkkeiden alennettua vastustuskykyä.)  

 

Tomi tapasi Yoshidan tammikuussa toistamiseen taas “yllättäen”. Hän oli menossa seurakuntaan. 

Tomi päätti tuolloin osallistuvansa kerran sunnuntaikokoukseen. Tuolloin Yoshida oli taas 

paikalla. Tomi oli yllättynyt kun hän rukoili ääneen penkissä istuessaan. Tomi vaihtoi Yoshidan 

kanssa yhteystiedot kokouksen alussa ja pyysi häntä meille kotikokoukseen. Yoshida lupasi tulla, 

mutta joutuikin töihin. Yoshida ei tullutkaan, mutta hänen uskosta osaton siskonsa tuli 

seurakunnan saarnaajan kanssa kotikokoukseen. 

 

Tomi todisti uskoontulostaan kokouksessa. Daisuke Adullamin seurakunnasta opetti 

uudestisyntymisestä. Kokouksen jälkeen srk:n saarnaaja sanoi Yoshidan todistuksen olevan 

samankaltainen Tomin todistuksen kanssa. Olimme todella iloisia kuullessamme Yoshidan tulleen 

elävään uskoon. Toshion todistus saa vielä elää, vaikka hän onkin jo perillä taivaassa niinkuin 

Raamatussakin mainitaan: “ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.” (Heb. 11:4.) 

 

 

Oohira 

Oohira oli kertonut Samille, ettei olisi valmis tulemaan uskoon ainakaan muutamaan vuoteen. Hän 

on kuitenkin kiitollinen saatuaan kuulla evankeliumia ja lähetti terveiset ja kiitokset Tomillekkin. 

Hän ei halua ainakaan toistaiseksi käydä nyt kokouksissa. 

 

 



 

Matsumoto 

Kävimme taas tammikuussa Udassa näkemässä tuttuja. Käymme usein samalla myös tutussa 

ruokapaikassa. Tomilla avautui hyvä tilanne, jossa hän sai kertoa yhdelle paikan 

vakiosiakkaikkaalle Jeesuksesta. Keskustelun jälkeen Tomi antoi hänelle traktaatin, jossa on myös 

qr-koodi Tomi Youtube kanavalle. Kanavalle Tomi tekee lyhyitä Raamatun opetusvideoita, jotka 

keskittyvät evankeliumin ydintotuuksiin.  

 

Kun kävimme Udassa taas seuraavan kerran, Matsumoto kertoi iloisesti katsoneensa videoita ja 

kiitti niistä. Samalla Tomi kysyi mitä hän tykkäsi niistä. Matsumoto kertoi videoiden olevan 

helppotajuisia. Hän kertoi haluavansa katsoa niitä lisää ja hänellä oli jotain kysymyksiäkin. 

Ensimmäinen kerta kun joku kommentoi näin! Tämä rohkaisee Tomia myös jatkossa tekemään 

lisää näitä lyhyitä opetusvideoita. Kutsuimme hänet myös Udassa järjestettäviin kokouksiin.  

 

 

Rukousaiheet 

• Yoshidan uskossa kasvaminen 

• Yoshidan siskon uskoon tulon puolesta 

• Oohiran puolesta 

• Albeton puolesta. Hän kävi kerran kokouksessa tammikuun alussa. Nyt hän ei ole ollut 

halukas sanantutkimiseen tai vaikuta kovin kiinnostuneelta muutenkaan osallistumaan 

kokouksiin. 

• Matsumoton pelastumisen puolesta 

• Evankelimin leviäminen erityisesti täällä Amagasakissa ja Udassa 

 

 

Siunaten, 

Tomi, Maria ja Aamos 

 


