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Ystävä tuli kylään
Eräänä päivänä ystävältämme tuli viesti:
”Haluaisin tulla juttelemaan elämästä,
kuolemasta, Raamatusta, kristinuskosta
ja
Jumalasta.
Sopisiko
huomenna?”
Seuraavana päivänä kävimme yhdessä
kahvipöytään. Vanha herra kysyi: ”Voisitteko
kertoa, miten buddhalaisen ja kristityn
kuolema eroaa toisistaan?” Hän kertoi,
kuinka vaikeata oli ollut seurata oman, hyvin
ahkeran buddhalaisen äidin kuolemaa, tämän
ahdistusta ja pelkoa viimeisinä hetkinä. Hän
sanoi, ettei tavallinen japanilainen ymmärrä
muinaiskielisistä buddhalaisista rukouksista
ja teksteistä mitään, joten niistä hän ei ole
saanut vastauksia kysymyksiinsä. Lisäksi
miehellä oli todettu parantumaton sairaus ja
halusi nyt valmistautua omaan kuolemaansa.
Luimme Raamatusta Johanneksen 11.
luvusta. Jakeen 25 kohdalla mies nyökkäilee
useamman kerran: ”Jeesus sanoi: »Minä
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä

yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä
kuole. Uskotko tämän?» Kerroimme, että
Jeesus on puolestamme kärsinyt syntiemme
rangaistuksen. Siksi kuolema ja viimeinen
tuomio ei koske enää meitä. Kristitylle
kuolema ei ole lopulta pelottava asia, vaikka
inhimillisesti toki kuoleman hetkellä voi
monenlaisia tuntemuksia tulla. Kerroimme
myös, kuinka Asakon kummi Seppo Vänskä
oli ennen kuolemaansa muutama vuosi sitten
sanonut tähän tapaan: ”Hyvä on jos tästä
vielä paranee, mutta parempi on Taivaassa!”
Kuolema pelotta, sillä ihminen tietää
joutuvansa
kohtaamaan
syntiensä
rangaistuksen maallisen elämän päätyttyä.
Mutta syntinsä tunnustavalla ja Kristuksen
pelastustyöhön luottavalla ei ole mitään
pelon aihetta. Tämän rauhan ovat kristityt
saaneet kokea ja tästä myös kerroimme
ystävällemme. Hän lähti muutaman uuden
kirjan kanssa kotiin ja on kertonut lukevansa
Raamattua kotonaan. (AP)
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Tammikuussa on ollut varsin kylmiä
jaksoja Nishinomiyassakin. Tänäänkin
sateli lunta ja vähän taisi nurmelle
kertyäkin. Koronaluvut ovat kovasti
olleet kasvussa ja Tokion seudulle
julistettiin jälleen hätätila ja meidän
alueellemmekin huomisesta. Se on
kuitenkin ilmeisesti lievempi kuin
keväällä - mm. koulut pysyvät auki. Koko
ajan joudumme vähän jännittämään
seurakunnan
toimintojen
kanssa,
mitä voi tehdä, mitä pitäisi perua...
Toistaiseksi jumalanpalvelukset ja
pyhäkoulu sekä raamattupiirit on pidetty
normaalisti. Moni kuitenkin osallistuu
myös netin kautta, joten saamme
väkimääriä vähän hillittyä. Vielä ei näy
loppua tällä korona-ajalle, mutta päivä
kerrallaan, Jumalaan luottaen!
Neljän kentälle tulijan saapuminen
Japaniin Suomesta on ollut tammihelmikuussa jäissä, kun viisumeja ei
myönnetä. Tämä kaikki on sekoittanut
taas monia suunnitelmiamme, kuten
kielikouluasioita, mutta ei auta kuin
odotella. Oli se kai aikamoinen ihme, että
saimme Yamaguchit ja Syrjätiet uusina
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seurakuntaa he olivat perustamassa
Japanissa. Kiitollisia olemme heidän
työstään ja rukoilemme lohdutusta
Sakarille, muulle perheelle ja kaikille
ystäville. (AP)
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lähetteinä maahan loppuvuodesta!
Kylväjän tuoreimman lähettiperheen,
Auvisten tulo oli joulukuun lopussa
viimeiseen asti epävarma, mutta hekin
pääsivät Japaniin uudeksi vuodeksi.
Iloitsemme kaikista uusista läheteistä!
Joulukirkossa
kastettiin
erään
seurakuntalaisen kolmas tytär, mikä
oli todella iloinen tapahtuma. Isä piti
puheen, jossa hän kertoi kasteen Jumalan lapseksi tulemisen - olevan
paras lahja, jonka voi lapselleen antaa.
Hän kiitti myös vaimoaan, joka on
sallinut tämän, vaikka itse ei olekaan
vielä kristitty. Kaksi isosiskoa käyvät
iloisena
pyhäkoulussa.
Pienessä
kotoisassa seurakunnassamme kaikki
lapset ovat vähän niin kuin ”omia”,
ja iloitsemme siitä, että pienet lapset
voivat kokea olevansa rakastettuja
kirkossa, oli kotiolot sitten millaiset.
Loppuvuodesta
saimme
suruuutisen Pirkko Valkaman kuolemasta.
Hän oli meille kovin rakas täti.
Pirkko ja puolisonsa Sakarihan
olivat
Nishinomiyan
seurakunnan
ensimmäiset lähetit. Useaa muutakin

Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•
•

Joulumuistamiset Suomesta
Varjeluksesta ja terveydestä
Pystyimme tekemään pienen matkan
joululomalla

•

Pirkko Valkaman elämästä
ja esimerkistä, minkä hän antoi meille
kristittynä ja ystävänä.

•

Kotimaanjakson puolesta: esikoisen
yliopisto-opinnot, IB-lukio tyttärelle,
sopiva ylä-aste kuopukselle, koti koko
perheelle, töitä vanhemmille... Olemme
aloittaneet selvityksiä näihin teemoihin
liittyen ja jotain toivon pilkahdusta on
nähtävissä. Jumala pitää huolta.

Rukoilkaamme yhdessä:
•

Että Vainiomäkien ja Rantamäkien
saapuminen Japaniin voisi totetutua.

•

Vanhan herran puolesta, joka on
Jumalan puhuttelussa.

•

Kastetun pienokaisen äidin puolesta.

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin
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