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Adventtitervehdys! 
Juuri eilen aloitimme joulukauden viettämällä
ensimmäistä adventtisunnuntaita täällä
Nishinomiyan kirkolla. Viime viikolla löytyi
oikea joulukuusikin kirkkosaliin, ikkunat on
koristeltu jouluisesti ja kynttelikössä odottaa
neljä kynttilää. Löysimme ”Hoosianna” –laulun
ensimmäistä kertaa japaniksi, joten lauloimme
sitä yhdessä seurakunnan kanssa
sunnuntaina, kivaa!  
 
Jouluvalmisteluja on mukava tehdä, vaikka
toisaalta joulun aika on kiireistä aikaa
seurakunnissa monine erikoistilaisuuksineen.
Toivomme tietysti, että jouluna olisi
ensikertalaisenkin helppo tulla kirkkoon. Ja
että Joulun todellinen sanoma voisi koskettaa
japanilaisia.  
 
Viikko sitten olimme lähialueen seurakuntien
yhteisessä seminaarissa, jossa puhujaksi oli
kutsuttu entinen Kanebo-nimisen suuren
yrityksen toimitusjohtaja, kristitty liikemies
Yasuto Mitani. Hänen aiheinansa olivat
Japanin kristillisen kirkon menneisyys ja
tulevaisuus. Se että kristittyjen määrä
Japanissa on edelleen se vajaa 1%
väkiluvusta on kipeä asia, varsinkin kun mm.
lähetystyötä ja monenlaisia resursseja on
Japanissa ollut käytettävissä huomattavan
paljon, varsinkin viimeisen 50 vuoden aikana.
Kristinusko sinänsä koetaan positiivisena
asiana Japanissa. Mutta miksi Sanoma ei
sitten tavoita ihmisiä? 
 
Mitani toteaa, että japanilaisessa kulttuurissa
on vahva jako ”julkiselle minälle” ja
”todelliselle minälle.” Kristillisten kirkkojen
juhlapuheissa (julkinen minä) ehkä
korostetaan, että kirkon tavoite on
evankelioida koko tienoo, jotta
mahdollisimman moni pelastuisi.
Käytännössä kuitenkin (todellinen minä)
seurakuntien tavoite on kasvattaa oma joukko
”ahkeriksi kirkossakävijöiksi sekä hyvin
palveleviksi ja rahaa uhraaviksi
seurakuntalaisiksi.” Tämä näkyy siten, että
seurakunnat ovat sisäänpäin lämpeneviä

”kaverikerhoja”, johon ulkopuolisen on hyvin
hankala päästä mukaan. Seurakuntien
jäsenet ovat keskimäärin hyvin iäkkäitä,
samoin pastorit. Lakihenkisyyteen on myös
suuri vaara. Rakkaus puuttuu. Jos mitään
muutosta ei tapahdu, muutaman kymmenen
vuoden päästä seurakunnat kuolevat pois.  
 
Saimme koko kuulijakunta haasteen siitä,
kuinka voisimme olla sellainen kirkko, joka
todella haluaa tavoittaa lähistön ihmiset. Joka
todella haluaa, että he pelastuvat. Joka ottaa
uudet tulokkaat rakkaudella ja lämmöllä
vastaan. Evankeliumi ei muutu, mutta tavat
sen eteenpäin viemiseen muuttuvat. Meidän
pitäisi nähdä vaivaa ja miettiä, miten tavoittaa
nykyjapanilainen.  
 
Lopuksi Mitani vielä muistutti, että tämä kaikki
ei tapahdu omalla pinnistelyllämme. Silloin
kaikki vain väsyvät. Ilo omasta
pelastuksestamme, Jumalan rakkaus ja armo
ovat ne, joka synnyttävät meissä halun
rakastaa ihmisiä Kristukselle.  
 
Itse huokasin Jumalalle: ”Herra tee työtäsi
Sanasi kautta; käytä minua, vaikka olen
monella tapaa vajavainen ja laiska
rakastamaan toisia.” Kyllä se taitaa olla niin,
että jos ihmiset omin voimin kirkkoa
pystyttäisivät, kaatuisi se pian kasaan. 
 
Onneksi kirkkomme ei ole ihmisten kirkko,
vaan kaikkivaltiaan Herramme Jeesuksen
Kristuksen kirkko. ”Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta.” Näin luimme juuri edellisessä
Raamattupiirissä Luukkaan 1. luvusta, jossa
enkeli ilmoittaa Marialle Jeesuksen
syntymästä. Jospa osaisimme vastata kuin
Maria: ”Minä olen Herran palvelijatar.
tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Mariaa
odotti ihmisten paheksunta ja pelko
kihlauksen purkautumisesta, toisaalta kunnia
olla Messiaan äiti. Reilun 30 vuoden kuluttua
ristin juurella Maria näki kärsivän Kristuksen.
Mutta hän sai nähdä myös ylösnousseen
Jeesuksen. 

(AP)
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Tapahtumia ja kuulumisia 
27.11. pidimme ensimmäisen joulujuhlan erään 89-vuotiaan seurakuntalaisen kotona. 10.12. pidämme lasten 
joulujuhlan, 19.12. on joulujumalanpalvelus sekä yhteinen jouluateria ja –juhla. Eri piireissä pidetään myös pikkujouluja 
ym. Suomenkielistä ohjelmaa on myös; 5.12. Kauneimmat joululaulut –tilaisuus sekä 25.12. joulukirkko ja –juhla. 
Joulun kohokohta on varmastikin 19. päivänä pidettävä nuoren rouvan kaste, jota hän jo innolla odottaa – niin mekin! 
 
Olemme voineet hyvin sitkeää flunssaa lukuun ottamatta. Ilmat ovat viilenneet jo niin, että lämmitystäkin tarvitaan. 
Ruska alkaa olla lopuillaan. Lapset ovat viihtyneet kukin koulussaan, lastentarhassaan ja kotona. Kiirettä piisaa, mutta 
osaa sitä välillä kai vähän levätäkin. Marraskuussa meitä ilahdutti kovasti päästä käymään Tokushimassa. Kävimme 
katsomassa vanhaa taloamme, lasten kouluja ja naapureita. Oli hienoa tavata myös Tokushiman seurakuntalaisia. 
Kyllä tuo synnyinseutu minulle (Asako) on sellaista sielunmaisemaa, jossa mieli lepää.    (AP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levollista joulua ja siunattua uutta vuotta 2011! 

        

- 19.12. kastettava rouva M 
perheineen 

- Joulun ajan tilaisuudet - voimia ja 
iloa niiden suunnitteluun ja 
vetämiseen 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Jouluna syntynyt Vapahtajamme! 

- Virkistävä lähettien retriitti lokakuun 
lopussa 

- Jorma-vaari (J. Pihkala) on taas 
täällä lähellä Kobessa 

- Rukoillaan, että seurakuntamme 
voisi olla sellainen paikka, jossa 
rakkaus ja anteeksianto vallitsisivat

- Terveyttä koko perheelle 

- Lasten hyvin alkanut koulunkäynti 
englannin ja japaninkielisissä 
kouluissa. 

- Syksyn aikana kirkkoomme tulleet 
ensikertalaiset – rukoillaan, että 
Sana voisi heitä koskettaa. 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen: 800010-1558247 tai 572302-2183383 (Viite 22703) tai
Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo
800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetyskannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Helsingissä: Terhi ja
Henri Halminen (040-764 7060) ja Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762)  Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383) 

POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho  
Nishinomiya-shi, 

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 
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