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Hoosianna, Daavidin Poika! 
Viime sunnuntaina lauloimme ”Hoosianna”-
virttä japaniksi. ”Oi auta! Pelasta Herra!
Kiitetty olkoon Herra!” Näillä sanoilla saamme
milloin tahansa lähestyä Herraamme
Jeesusta, ja Hän on luvannut kuulla meitä. 
 
Lokakuu loppui murheellisissa merkeissä. Jo
kesästä sairaalassa ollut 77-vuotiaan
seurakuntalaisemme herra M:n vaimo tuli
illansuussa pappilaan ja kertoi, että nyt on
miehen kunto kriittinen. Viikossa kunto oli
romahtanut yllättäen ja nyt vaimo kysyi,
onnistuuko meiltä hautajaiset tarvittaessa.
Asako lupasi, että eiköhän se onnistu ja soitti
saman tien Laurille, joka oli kuuden tunnin
ajomatkan päässä. Lauri lähti heti ajamaan
Nishinomiyaa kohti, mutta heti puolen yön

jälkeen tuli suruviesti joten Lauri ajoi siten
suoraan sairaalaan, jossa ehti puristaa
vainajan vielä lämmintä kättä, pitää lyhyen
hartaushetken ja lohduttaa omaisia.  
 
Japanissa hautajaiset pyritään järjestämään
yhden tai kahden päivän sisällä.
Hautausurakoitsija saapui vielä aamuyöstä
sairaalaan, josta vainaja siirrettiin saman tien
kirkkosaliin hautajaisia odottamaan. Sen
jälkeen, keskellä yötä sovittiin sitten
hautausurakoitsijan, perheen ja pastorin
kanssa hautajaisjärjestelyt. Asako oli hieman
yllättynyt aamulla herättyään ja kuultuaan,
että alakerran kirkkosalissa herra M jo lepää
alttarin edessä. Levollinen paikka se onkin
maata, aivan ristin alla.  
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 Hautajaisten järjestäminen oli meille ensimmäinen
kerta, joten olimme jokseenkin epävarmoja. Tavat ovat
täällä erilaiset kuin Suomessa. Ruumiinvalvojaiset
sovittiin seuraavan päivän eli lauantain illaksi.  Sitä
ennen oli arkkuun asettamistilaisuus. Sunnuntaina oli
ensin pyhäinpäivän jumalanpalvelus (vainaja mukana)
ja sen jälkeen hautajaiset. Tämän jälkeen Lauri meni
lähiomaisten kanssa krematorioon, jossa lopuksi sitten
vielä kerätään yhdessä uurnaan luita. Illan suussa kävi
joukko vielä kirkolla kääntymässä uurnan kanssa.
Uurnan lasku hautaan suoritaan keväämmällä. 
 
Herra M. oli miellyttävä, hiljainen mies. Joka sunnuntai
hän uskollisesti istui kirkossa ”omalla paikallaan” ja oli
meille kaikille rakas henkilö. Pienessä seurakunnassa
suru on kaikille yhteinen. Hautajaiset olivat meille
kaikille kuitenkin hyvä kokemus. Osa
seurakuntalaisista oli ensimmäistä kertaa kristillisissä
hautajaisissa ja surun keskellä tieto Taivaasta,
ylösnousemuksesta ja pelastuksesta toivat suurta
lohdutusta. ”Ajatella, että näin herra M. todisti
Jumalasta viimeisen kerran hautajaisissaan”, totesi
eräs seurakuntalainen liikuttuneena ja sanoi
haluavansa itsekin tehdä niin. Japanissa hautajaiset
ovat yleensä buddhalaiset, joten kristilliset hautajaiset
voivat olla merkittävät tilanne kertoa ihmisille Jumalan
rakkaudesta ja armosta.  
 
Olemme kiitollisia, että selvisimme tästä urakasta
monien avulla, erityisesti Jumalan avulla.
Rukoilettehan lesken ja vainajan pojan puolesta. Poika
ja hänen perheensä eivät ole kristittyjä, mutta poika on
käynyt hautajaisten jälkeen muutaman kerran
kirkossa.     (AP) 

RRuuuummiiiinnvvaallvvoojjaaiisseett  NNiisshhiinnoommiiyyaann  kkiirrkkoollllaa  

HHaauuttaajjaaiisstteenn  jjäällkkeeeenn  kkuukkkkiieenn  aasseetttteelluu  aarrkkuunn  ssiissäääänn  

Seminaareja ja kokouksia 
Kulut syksy on ollut työtäyteinen. Nelivuotinen työkautemme
alkaa olemaan lopuillaan ja tietynlainen sitkeä väsymys
kuulunee asiaan.  
 
Lokakuussa oli lähetyksemme työntekijöiden yhteinen
retriitti, mikä oli virkistävä. Lauri osallistui Länsi-Japanin ev.
lut. kirkon työntekijäpäiville ja Asako puolestaan oli
ulkomaisten lähetystyöntekijöiden JEMA-järjestön,
järjestämässä JCPI-konferenssissa (Japan Church Planting
Institute.)  
 
Oli erittäin hienoa tavata erimaalaisia lähettejä ja jakaa
kokemuksia. Kaikilla meillä oli sama näky tavoittaa Japani
Jeesukselle. Tärkeintä oli kuitenkin kuulla ehtaa
evankeliumia, sillä sitä me lähetystyöntekijätkin tarvitsemme
joka päivä. Ilman Jeesusta ei meistä ole mihinkään ja on
ainoastaan Jumalan armoa, että Japanissa joku tulee
uskoon. Seuraavalla sivulla on erään osallistujan tarina.
(AP) 

RRiippuussttiimmmmee  jjoouulluuvvaalloott  kkiirrkkoonn  eettuusseeiinnäääänn  ssooppiivvaassttii  eennnneenn  
eennssiimmmmääiissttää  aaddvveennttttiissuunnnnuunnttaaiittaa..  
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Kuinka Tim päätyi Japaniin 
Konferenssiin osallistunut 34-vuotias amerikkalainen
Tim kertoo elämästään: ”Kävin lapsena pyhäkoulua,
kuten kaikki ”kiltit lapset.” Eräänä kertana minua jäi
askarruttamaan päivän opetuksena ollut Raamatun
kohta, jossa kerrotaan, että veljensä vihaaminen on
yhtä paha asia kuin murha ja että siitä ansaitsee joutua
helvettiin. Nostin käden ylös ja kysyin: ”Opettaja, mitä
minun pitäisi tehdä, sillä minä vihaan veljeäni, hän on
inhottava.” Opettaja vastasi: ”Sinun pitäisi Tim heti
ruveta rakastamaan veljeäsi, muuten olet suuressa
vaarassa joutua helvettiin.” Asia ei tuntunut kuitenkaan
toimivan ja nämä opettajan sanat jäivät vaikuttamaan
minuun useaksi vuodeksi. 
 
Aloin inhoamaan kirkkoa, Jumalaa ja kaikkea siihen
liittyvää. Nuoruusvuodet olivat levottomat. 18-vuotiaana
tein jotain oikein pahaa, ja vanhempani eivät keksineet
mitään ankarampaa rangaistusta kuin lähettää minut
seurakunnan nuorten leirille. Leirillä olin
luonnollisestikin päättänyt olla tutustumatta kehenkään
enkä aikonut varsinkaan kuunnella opetuksia.
Viimeisenä iltana korviini kantautui kuitenkin jotain
yllättävää. Se oli 2. Kor 5:21: ”Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme,
jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.”

Nappasin naapurin Raamatun tarkistaakseni, ovatko
kuulemani sanat oikeita. Kävin pastorilta kysymässä,
onko tämä todella totta. ”Hänessä olemme
vanhurskaat? Ei tarvitse itse pinnistellä?” Pastori
vakuutti että näin on. ”Miksei kukaan ollut koskaan
kertonut tätä minulle?”, hämmästelin. Ja elämäni
muuttui. 
 
Yhdeksän kuukauden päästä tästä olin ensi kertaa
Japanissa kesäaktiossa ja sieltä palatessani päätin,
etten koskaan enää ainakaan Japaniin palaa. Kuuma,
kostea kesä, työn hankaluus ja tuloksettomuus eivät
innostaneet. Jumala kuitenkin puhutteli Apostolin
tekojen 17. luvun kautta. Siinä Paavali on Ateenassa ja
näkee, etteivät ihmiset tunne oikeata Jumalaa ja hän
julistaa heille evankeliumia. Japanissakaan ei tunneta
Jeesusta. Kaikkialla näkee epäjumalia. Jonkun on
kerrottava Vapahtajasta japanilaisille ja ilmeisesti yksi
niistä kertojista olisin minä.   
 
Nyt pidän Japanista kovasti. Olen pioneerityössä
perheeni kanssa kolmatta vuotta. Haluan rohkaista teitä
kaikkia evankeliumin levittämisessä. Tiedän nimittäin
itse, että Jumalan hyvä sanoma meille voi muuttaa
elämän.”  (AP) 

 

Joulun ajan tapahtumia 
Joitakin joulutilaisuuksia onkin jo ehditty pitää. 15.12.
pidämme kirkossamme jumalanpalveluksen yhteydessä
minikonsertin, jossa Kaarina Savonen soittaa pianoa ja
Anssi Savonen pitää puheen. Tilaisuuden on tarkoitus
olla evankelioiva, joten muistakaa rukouksessa. 21.12.
on lasten joulujuhla, mikä on aina yhtä säpinää. 22.12.
on sitten seurakunnan varsinainen joulujumalanpalvelus
ja joulujuhla aterioineen. Japanissa joulun päivät ovat
arkipäiviä, joten seurakunnissa joulukirkko pidetään
yleensä lähimpänä sunnuntaina. Lisäksi pidämme
yhtenä iltana kynttilähartauden, niin että
työssäkäyvätkin ehtivät mukaan. 23.12. on
suomenkielinen joulujumalanpalvelus ja -ateria. Lisäksi
eri toimintapiireissä on pientä joulujuhlaa tarkoitus pitää,
joten valmisteluihin ja suunnitteluun menee aika lailla
aikaa.  
 
Lapset voivat hyvin ja käyvät iloisena kouluissaan.
Syksyn mittaan meillä on käynyt myös paljon yövieraita,
mm. Asakon sisko Helena, Isto ja Liisa Pihkala sekä
Asakon Lea-äiti ja Jorma-isä. Jouluksi ja uudeksi
vuodeksi saapuu Asakon vanhimman siskon Hannan
perhe. (AP) 
 

YYkkssiittyyiisskkoohhttaa  kkiirrkkoonn  iikkkkuunnaann  jjoouulluukkoorriisstteeiissttaa  
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 Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta 2014! 

        

- Hautajaisiin osallistuneet ihmiset - 
pari on ilmaissut kiinnostuksensa 
kristinuskoa kohtaan 

- Seurakuntalaisten ei-kristittyjen 
perheenjäsenten puolesta 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Jumalan armosta, joka kantaa 
meitä päivittäin 

- Kaikista teistä, jotka muistatte 
meitä rukouksin ja varoin 

- Ylösnousemuksen toivosta ja 
iankaikkisen elämän lupauksesta 

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

- Kansanlähetyksen työn puolesta eri 
puolilla maailmaa 

- Uudesta seurakuntalaisestamme ja 
hänen perheestään 

- Lapsista, jotka ovat mukana 
seurakunnan toiminnassa 

- Joulun ilosanomasta, siitä että 
Herra on meidän kanssamme! 

Työtämme	Japanissa	voit	tukea	nimikkoseurakuntiemme	Alavan,	Kalevan,	Karttulan,	Kirkkonummen,	Loviisan,	Meilahden,	Männistön	ja
Nilsiän	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 työllemme	 voit	myös	 kanavoida	Helsingin	Kansanlähetyksen:	 FI33	 8000	 1001	 5582	 47	 tai	 FI88
5723	0220	1833	83	(Viite	22703)	tai	Pohjois‐Savon	Kansanlähetyksen:	Nordea	FI09	1078	3000	2019	38	tai	Sampo	FI53	8000	1901
6120	60	tai	Uudenmaan	Kansanlähetyksen	kautta:	Sampo	FI48	8000	1501	4822	03.	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)	ja	Uudellamaalla	Pauli	Vehko	(040‐577	8383)	

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

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-80-3859-3769 
 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

Marraskuussa meillä
oli erään miehen
seurakuntaanliittymis-
juhla. Kirjoitimme
hänestä ja hänen
perheestään aikai-
semmin. Perhe muutti
Nishinomiyaan 2,5
vuotta sitten maan-
järistyksen, tsunamin
ja sitä seuranneen
ydinonnettomuuden 
jälkeen. 
 
Kiitos rukouksistanne. 


