
Joku toinen kuoli puolestani
Luin juuri artikkelin eräästä
nuoresta miehestä, Yabesta,
joka oli oli 18-vuotiaana niin
ahdistunut, että ajatteli
kuoleman olevan ainoa
vaihtoehto. Sitä ennen hän oli
yrittänyt saada apua
psykologiasta, filosofiasta
ja  Japanin uskonnoista,
mutta mikään ei ollut
auttanut ja painostava pelko
ja pimeys vain jatkuivat. 

Tässä tilanteessa Yaben isä
ehdotti vaihto-oppilasvuotta
ulkomailla. Yabe ajatteli, että
jospa hän näkee vähän
maailmaa ja tekee vasta sen
jälkeen itsemurhan, kun
palaa takaisin Japaniin.

Isäntäperhe oli kristitty ja
moni muukin ympärillä niin,
että Yabea jo vähän ärsytti
kuulla niin usein Jeesuksesta.

Muiden ihmisten ystävällisyys
ja kärsivällisyys Yaben
huonoa kielitaitoa kohtaan
kosketti ja se, kuinka tämä
Jeesus näytti todella
muuttaneen heidän
elämäänsä. 

Sitten eräänä
päivänä Raamatun ilosanoma
lähes tyrmäsi Yaben: joku
toinen oli kuollut puolestani -
se oli Jeesus. Minun ei
tarvitse kuolla. Toivo ja ilo
tulivat Yaben elämään. 

Kun perhe Japanissa kuuli
Yaben uskoontulosta,
varsinkin isä raivostui ja sisar
pilkkasi. Vuosien jälkeen isä
tuli kristityksi vähän ennen
kuolemaansa ja sekä sisar
että isovanhemmatkin
uskovat nyt Jeesukseen.
Tämän kaiken Yabe kokee
suureksi Jumalan armoksi.  
(AP)

Pieniä tyttösiä alttarikaiteella

Yabe lähettää terveiset:

"Kun palasin Japaniin ulkomailta,
ei ollut helppoa aloittaa elämää
kristittynä japanilaisessa
yhteiskunnassa, joka on vahvasti
kilpaileva ja paineita luova. Tässä
tilanteessa eräs ulkomaalainen
lähetti auttoi minua paljon
sopeutumaan ja pysymään
uskossa. 

Olen syvästi kiitollinen kaikesta
rukouksesta, työstä ja uhrautuvasta
rakkaudesta, jota ulkomaiset lähetit
sekä heidän lähettäjänsä - koko
Jumalan perheväki- osoittavat
japanilaisten pelastumisen vuoksi.

Tiedän, että täällä Japanissa on
nytkin ja tulee olemaan niitä
japanilaisia, jotka epätoivoisesti
tarvitsisivat sanomaa Jeesuksen
Kristuksen rakkaudesta ja
pelastuksesta. He eivät vain tiedä
sitä vielä. Sellainen minäkin olin
ennen. 

Loistakoon Herran kirkkaus
teistä!"   

Lähde: Japan Harvest, Spring 2019
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Kotikäynnillä seurakuntamme vanhimman jäsenen luona

hän lukee Raamattua ja
muutakin kirjallisuutta.
Jokailtainen Isä meidän -
rukous häntä rohkaisee.
 
Rukouksemme on, että hänen
loppuaikansa voisi olla
siunattu ja todistukseksi
hänen perheelleen.
Rukoilemme, että kivut
voisivat hellittää.
Rouvaa hoitaa hänen ei-
kristitty tyttärensä ja tämä
tytärkin oli ehtoollishetkessä
mukana ensi kertaa. Tytär
tuntui nyt olevan kiinnostunut
siitä, mihin hänen äitinsä
uskoo.
 
Rouva antoi meille
nuoremmille hienon
esimerkin siitä, miten omaan
kuolemaan on hyvä
valmistautua. Varmuus siitä,
että on Jeesuksen oma antaa
rauhan ja ilon. Meillä on
Taivas-toivo. 
(AP)

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
 
     Tarvitsemme
     rukoustukea.
 
     Lähetystyössä
     tarvitaan myös 
     taloudellista tukea.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703
 
- Helsingin KL
   FI33 8000 1001 5582 47
- Pohjois-Savon KL
   FI09 1078 3000 2019 38
- Satakunnan KL
   FI10 5700 0220 0055 91
- Uudenmaan KL
   FI48 8000 1501 4822 03
- Suomen Kansanlähetys
   FI83 2070 1800 0283 25
 
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Noormarkku, Ulvila, Kuopion
Alava, Kallavesi,Männistö,
sekä Järvi-Kuopio.

Kiitos- ja rukousaiheita
 
Täytyy tunnustaa, että olemme
hieman huolissamme siitä, miten
riittämätön taloudellinen
kannatuksemme näyttäisi
olevan. Viime kirjeen liitteen
talousinfo  oli meillekin
aikamoinen yllätys. Voimme vain
luottaa siihen, että Jumala
johdattaa niin kuin parhaakseen
näkee. Nyt olemme täällä
Japanissa niin kauan kuin siihen
on vielä mahdollisuus.  
 
Rukoillaan seurakuntalaisen
puolesta, joka aiheuttaa
melkoista harmia useille...
 
Kiitos siitä, että seurakunnan
sunnuntaikävijöitä on usein jopa
40. Rukoillaan, että Jumalan
Sana tekee työtään kuulijoissa.
 
Rukoillaan Nummelan perheen
puolesta, joka palaa Suomeen.
Ikävä tulee! Heitä voi tavata KL-
päivillä ja kuulla lisää Japanista!

Lähettäjä: Asako ja Lauri Palmu, 
11-17 Kubo-cho, Nishinomiya-shi, 662-0927 JAPAN
 
Lähetä meille sähköpostia osoitteilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Lue tämä kirje ja edellisiä netissä: http://www.palmu.st/

Toukokuussa kävimme
pitkästä aikaa tapaamassa
erästä 98-vuotiasta
seurakuntalaistamme. Hän
asuu kaukana, eikä ole
päässyt kirkkoon enää
aikoihin. Vanhan rouvan
terveys on ollut vaihteleva,
siksi olimmekin todella iloisia,
kun hän otti meidät vastaan
hymyilevänä eteisessä.
"Kipuja ja vaivoja on, mutta
ne taitavat parantua vain
kuolemalla", naureskeli
rouva. Pidimme
ehtoollishetken ja lauloimme
rouvan lempivirsiä. 
 
Rouva sanoi ihmeissään, että
ehtoolliset aikana kivut olivat
poissa. Sitten hän kertoi, että
on kyllä valmis kohtaamaan
kuoleman milloin vain. Hän
on antanut ohjeet kristillisistä
hautajaisista omaisille.
Hämmästelimme sitä
sydämen rauhaa, joka
hänestä huokui. Kuulo on jo
heikko, mutta päivittäin 

Kiitos kun olet mukana Japanin
lähetystyössä! Jumala siunatkoon kesäsi!
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