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Mata ne!  NÄKEMIIN!  
 

Muutot ja muutokset ovat lähetin 

arkea. Ihmisiä tulee ja menee, olo-

suhteet vaihtuvat, mutta työ jatkuu. 

Onneksi muuttumattomana säily-

vät Jumalan Sana ja lupaukset. 

Vaikka hyvästien jätöstä tulee osa 

työtä, aina se tuntuu hieman haike-

alta. Kun vietimme suomipiiriläis-

ten kanssa läksiäisiä, toivoimme, 

että tapaamme vielä Japanissa, Suo-

messa tai viimeistään Taivaassa. 

Vaikka moni japanilainen ei tunnu 

ajattelevan tätä elämää pidemmäl-

le, on tehtävämme lähetystyönteki-

jöinä välittää Jumalan rakastavaa 

pelastussuunnitelmaa ja Jeesukses-

sa kaikille valmistettua lahjaa. Sen 

lahjan turvin kuoleman äärelläkään 

ei tarvitse sanoa “hyvästi” vaan 

“näkemiin”, Taivaassa tavataan!  

 

 
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että 

saisimme viisaan sydämen. Ps. 90:12 

Jokavuotinen Jumalan luomistyön ylistys, 

sakura– eli kirsikkapuiden kukinta, on 

käynnissä. Hennot, kauniit kukat lakastuvat nopeasti ja muis-

tuttavat elämän rajallisuudesta. Siitä sain muistutuksen myös 

tänä aamuna, kun lähistöllä ollut voimakas maanjäristys sai 

joustavarakenteisen asuintaloni keinumaan ja natisemaan. 

Tuhoa se ei onneksi aiheuttanut toisin kuin Itä-Japanin maan-

järistys ja tsunami, josta maaliskuussa tuli kuluneeksi viisi 

vuotta. Muistot läheisistä ja menetetyistä kodeista ja työpai-

koista ovat edelleen kipeinä monien mielessä.  

Kuluneisiin viikkoihin on sisältynyt monia jäähyväisiä.  

Helmikuun lopussa pitkään sairastanut, iäkäs Nishinomiyan 

seurakunnan jäsen sai kutsun Taivaan kotiin. Maan tavan mu-

kaan hautajaiset järjestettiin heti, ja vapaapäiville suunniteltu 

ohjelma vaihtui hautajaisissa säestämiseksi. Vaikken kuollutta 

seurakuntalaista tuntenutkaan, kertomukset hänestä ja läheis-

ten suru koskettivat. Toisin kuin viereisessä salissa samanai-

kaisesti järjestetyissä buddhalaisissa hautajaisissa, toivo oli 

vahvasti läsnä. Ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan 

Jeesus avasi tien taivaaseen kaikille häneen uskoville. Ylös-

nousemuksen ihmettä juhlimme tänäkin pääsiäisenä seura-

kunnan keskellä. Samalla hyvästelimme Liivolat, joiden työ 

jatkuu Ananissa.  

Maaliskuussa jätin jäähyväiset tutuksi tulleille Nishinomiyan 

seurakunnan englannin ja suomen kielen opiskelijoille, sillä 

huhtikuusta lähtien otan vastuulleni Awajin seurakunnan ala-

koululaisten englannin ryhmän. Opiskelijoilta saadut lahjat 

sekä hauskoista tunneista ja hyvästä opetuksesta kiittäminen 

tuntuivat toki mukavilta, mutta eniten sydäntä lämmitti nuo-

ren englannin opiskelijan kiitos kristinuskoon tutustuttami-

sesta. Kunpa yhteisistä hetkistä jäisi jälki, joka kantaa aina 

iankaikkisuuteen saakka!  
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Muutaman kuukauden työalueella palvelleet kan-

sainvälisyyslinjan opiskelijat Mattias ja Tatu ovat 

palanneet Suomeen. Molempien kipinä maata ja 

lähetystyötä kohtaan vahvistui, ja poikien kuvaa-

mien videoblogien avulla, jotka ovat piakkoin kat-

sottavissa Kansanlähetyksen nettisivuilla, pääsette 

tekin tutustumaan Japanin työhön tarkemmin.  

Ennen uuden luku– ja työvuoden alkua huhtikuus-

sa, helmikuussa pidettiin Nishinomiyan seurakun-

nan vuosikokous ja maaliskuun lopussa yhteistyö-

kirkkomme Länsi-Japanin ev.lut. kirkon vuosiko-

kous Okayamassa. Sekä seurakunnan että kirkon 

johtoon valittiin uusia vastuunkantajia. Uudeksi 

LJELK:n presidentiksi valittiin Rei Nagata, joka on 

tullut tutuksi lähialueen seurakuntien tapahtumi-

en kautta. Uutisjutun vuosikokouksesta voit lukea 

Suuressa mukana- sivuilta osoitteessa suuressamu-

kana.fi. Sivuilta löytyy paljon uutisia eri työalueilta 

- käy tutustumassa!  

 

40 seurakunnan ja vajaan 4000 jäsenen kirkko 

kamppailee taloudellisten haasteiden, ikääntyvien 

seurakuntalaisten ja työntekijäpulan kanssa. Silti 

joka vuosi uusia ihmisiä tavoitetaan evankeliumil-

la; viime vuonna kastettiin yhteensä 57 henkilöä. 

Kirkko seurakuntineen ja työntekijöineen tarvitsee 

esirukous– ja taloudellista tukea voidakseen jatkaa 

työtä. Lämmin kiitos siitä, että olet Suuressa muka-

na! Jos et vielä ole kuukausilahjoittaja, pohdi olisi-

ko sinulla mahdollisuus myös taloudelliseen tu-

keen. Pienistä puroista syntyy iso virta! 

Kiitos, jos muistat lähettijoukkoamme seurakunta-

vaihdosten keskellä. Omakin työnkuva muuttuu 

uusine vastuutehtävineen Awajin seurakunnassa ja 

Koben luterilaisessa Raamattukoulussa. Kesäkuun 

loppuun saakka kierrän sunnuntaisin Nishinomiy-

an, HAT-Koben ja Awajin seurakunnissa - kiitos 

rukoustuestanne! 
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Tukesi voit antaa myös nimikkoseurakuntieni (Evijärven, Kajaanin, Kauhajoen, Lappajärven, Vaasan suomalainen ja Vim-
pelin seurakunta) kautta.  

Ki i tos  lahj astas i !  Muistathan i lmoit taa,  j os  yhteyst ietos i  muuttuvat!  

Piknikillä kirsikkapuiden katveessa HAT-Koben 

seurakunnan väen kanssa. 

Suomipiirin läksiäiset. 


