
Yksi päivä Nishinomiyassa
Joskus minulta kysytään, millaista lähetystyö Japanissa on.
Tällainen oli päiväni tänään lähetystyöntekijänä täällä Nishinomiyan
pappilassa.

Aamulla herätin lapset ja aamuhässäkän jälkeen isäntä lähti
viemään lapsia kouluun autolla. Tässä vaiheessa istahdin itse
rauhassa aamupalalle ja samalla lueskelin yöllä saapuneita
tulikivenkatkuisia viestejä eräältä seurakuntalaiselta, jolla on omat
ongelmansa eikä hän tahdo oikein tulla toimeen muiden kanssa.
Kaikenlaista olemme yrittäneet, mutta tänään lähinnä huokasin
Jumalan puoleen ja yritin kirjoittaa jotain rakentavaa hänelle.

Aamupäivällä oli aikuisten englannin piiri, jossa keskitymme
englanninkieliseen keskusteluun. Tämä piiri onkin aina oikein
mukava pitää. Viimeisen vuoden aikana piirissä on alkanut käydä
useita nuoria äitejä söpöjen 1-2 -vuotiaiden lastensa kanssa.
Tänäänkin oli yhdellä äidillä puolitoistavuotiaat kaksoset mukana.
Ihailtava suoritus häneltä suoriutua paikalle. Hän kertoi, että on
ihanaa saada olla hetken olla aikuisten seurassa. Välillä pidin toista
pikkuista sylissä, myös muut piiriläiset vuorollaan auttelevat lasten
kanssa. Raamattuhetken alkaessa toinen lapsi alkoi itkeä
väsymystä, mutta hiljeni ihmeellisesti, kun aloimme laulaa gospel-
laulua. Kutsuin rouvan tässä vuosittaiseen perhekirkkoon, jossa
kaikki lapset siunataan yksitellen. Tapa juontaa juurensa
shintolaiseen tapaan siunata 3-5-7 -vuotiaita lapsia tähän aikaan
vuodesta temppeleissä. Hän ei ole koskaan ollut
jumalanpalveluksessa, mutta vaikutti kiinnostuneelta. Piiriläiset
eivät ole kristittyjä ja kaikki Raamatun asiat ovat heille uusia. (AP)
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Kiitämme siitä, että
Kansanlähetys on voinut
tehdä työtä Japanissa 50
vuotta ja monet japanilaiset
ovat sen työn kautta
pelastuneet. 

Rukoilemme Koben
luterilaisen pappisseminaarin
puolesta.

Rukoilemme kasteoppilaiden
puolesta. Jouluna olisi
tarkoitus viettää yhden
miehen ja yhden naisen
kastejuhlaa.

Rukoilemme joulun ajan
tapahtumien puolesta. 15.12.
on mm. Lasten joulujuhla ja
23.12. joulukirkko ja -juhla.

Rukous- ja
kiitosaiheita

Tänäkin vuonna Lauri osallistui
Koben luterilaisen pappis-
seminaarin varainkeruu-
tapahtumaan. Tilaisuudessa
juostiin n. 440 m rataa ympäri
tunnin ajan. Kerätyt rahat
käytetään pappisseminaarin
toiminnan tukemiseksi
Kansanlähetyksen kautta. 

Laurille laskettiin
suoritukseksi 24 kierrosta!
Kiitos kaikille sponsoreille!
Tarkka summa ilmoitetaan
teille piakkoin.

Paikalla oli 58 juoksijaa ja
kannustajaa kauniissa säässä.

Walk & Run '18

25.11. vietimme Kansanlähetyksen Japanin työn alkamisen 50-vuotisjuhlaa.
Paikalla oli yli sata vierasta, myös Suomesta. Oli hieno päivä. Olemme kiitollisia
Jumalalle menneestä ja rukoilemme, että työ voisi jatkua edelleen! Tässä Jorma
Pihkala kertoo työn historiasta. (Kuva: Pirkko Iwaya)
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Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        rukoustukea. 
 
        Lähetystyössä 
        tarvitaan myös 
        taloudellista tukea.

Osallistu juhlakeräykseen!
 

Kansanlähetyksen Japanin työ
viettää loppuvuonna 2018

viisikymppisiä. Tue työtämme,
jotta se saa jatkua myös 

seuraavat 50-vuotta!
 

Tili: FI14 5043 1920 0034 52
Keräyksen viite: 73008

  
#Toivo&IloitseJapani -keräyksellä
1.7.-31.12.2018 kerätään varoja

lähetystyölle Japanissa.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:
 
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03
Suomen Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
 
Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopio.

Piirin jälkeen lähdimme Laurin kanssa
tapaamaan kesällä leskeksi jäänyttä miestä.
Kävelymatkan varrella haukkasimme liukuhihna-
sushia lounaaksi ja tilasimme läheisestä pikku
putiikista 100 kakkupalaa pian pidettävää
Japanin työn 50-vuotispäiväjuhlaa varten. Isäntä
oli kotona ja kertoili, että surkeaa on ilman
rouvaa. Rouva oli seurakuntamme rakastettu
jäsen, mutta hän kuoli kesällä yllättäen
onnettomuudessa. Mies, joka ei ole kristitty,
mietiskeli, ovatko esi-isät suuttuneet hänelle,
kun tällaista tapahtuu. Tähän ajatukseen liittyi
buddhalaisen vainajien alttarikaappi, josta
hänellä oli ollut rouvan kanssa erimielisyyttä.
Koirakin oli kuollut pari päivää sitten. Yritimme
välittää hänelle Toivon sanomaa. Rouvan uurna
lasketaan sunnuntaina seurakunnan yhteiseen
hautaan.
 
Kolmen maissa kävin hakemassa lapsia
koulusta. Sen jälkeen piti tehdä konttoritöitä,
lähetyksen tilinhoitoa ja sen sellaista. Niitä
vihaisia viestejä tuli myös lisää päivän mittaan.
Henkilö ei halua kuulemma enää vähään aikaan
tulla kirkkoon. Lupasin rukoilla hänen
puolestaan. Tämä tapaus on vienyt aika paljon
voimavaroja viime aikoina.
 
Iltaruoaksi paistoin perheelle herkullisia
possupihvejä, joita eräs kontaktimme toi eilen
illalla. Hän ovelta jo huikkasi, että toi meille
palkkapäivän kunniaksi pihvit. Ja samaan
hengenvetoon totesi, että hänen pitänee luopua
toivosta päästä Taivaaseen, koska hän ei
mitenkään pysty elämään 10 käskyn mukaan.
Kiireesti selitin hänelle, että ei kukaan pystykään
ja sen vuoksi Jeesus kuoli puolestamme ja
saamme turvautua tähän Kristus-toivoon
päivittäin. Siinä sitten juttelimme kaikenlaista.
Yritän joka kerta myös lainata hänelle jotain
hyvää kirjallisuutta. Hän on monesti jo miettinyt
kastettakin ja toivomme sen päivän tietysti pian
koittavan. 
 
Ruoan jälkeen ajattelin vaihtaa olohuoneeseen
talvimaton. Tässä talvimatossa on
sähkövastukset ja sen saa lämpenemään
mukavasti. Tällä viikolla ilmat ovat selvästi
viilentyneet ja kaipaa jo villatakkia ja -tohveleita.
Nyt sitten kirjoittelen tätä kirjoitusta ja kohta
voisin juoda kupillisen minttuteetä. Seuraava
päivä tuskin on samanlainen. Taivaan Isän
hommissa on hyvä olla. (AP)
 
Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!
T. Palmut
 
PS. Sittemmin em. ystävämme on ilmoittanut,
että hän haluaa kasteen ja 25.12. olisi tarkoitus
olla kastejuhla!

Aiemmin kirjeessämme kerrottu ALS-tautia
sairastava rouva piti koskettavan
todistuspuheenvuoron. 

Asakon vanhemmat olivat käymässä.

Asako oli juontamassa 50-vuotisjuhlassa.
(Kuva: Pirkko Iwaya)
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