
 

 

 

Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, mi-

nun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliit-

toni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes. 54:10 

Tänä aamuna havahduin siihen, kun kännykkäni hälytti 

toistuvasti. Ulkoministeriön tekstiviesteissä varoitettiin 

Koillis-Japanin rannikon tuntumassa olleesta voimakkaasta 

maanjäristyksestä ja tsunamivaarasta. Pelko kouraisi sy-

dänalaa,  ja viestit luettuani avasin heti television saadakse-

ni selville, miten suuresta onnettomuudesta on kyse. On-

neksi voimakkuudeltaan 7,4 magnitudin järistyksen tuhot 

näyttävät jäävän vähäisiksi ja pelätty tsunamiaalto jäi enna-

koitua pienemmäksi, korkeimmillaan vajaaseen puoleen-

toista metriin. Lokakuussa voimakas järistys ravisutti Tot-

torin aluetta ja vaurioitti alueella sijaitsevaa yhteistyökirk-

komme seurakuntaa, ja edellisenä päivänä tunsin lähempä-

nä omaa asuinaluetta olleen maanjäristyksen. Japani on 

seismisesti maailman aktiivisinta aluetta, ja täällä asuessani 

olen konkreettisesti kokenut sen, miltä tuntuu, kun ”vuoret 

järkkyvät” ja maankuori vavahtelee. Luottamus Jumalan 

rakkauteen ja johdatukseen ei ole kuitenkaan horjunut. Sil-

loinkin, kun vastoinkäymiset tuntuvat vuorenkorkuisilta ja 

huolen pilvet peittävät näköalan, ei Jumala ole jättänyt yk-

sin.  

Tapahtumarikkaasta ja työntäyteisestä syksystäkin on sel-

vitty Hänen kanssaan ja tuellaan. Seurakunta– ja opetus-

työn lisäksi syksyä ovat värittäneet tapahtumat, kokoukset 

ja konsertit sekä lähetyksen retriitti ja  Länsi-Japanin ev.lut. 

kirkon työntekijäpäivät Hiruzenissa. Ajatus siitä, että kulu-

va vuosi saattaa jäädä viimeiseksi työvuodeksi Japanissa, on 

auttanut iloitsemaan pienistäkin asioista ja kiittämään rik-

kaasta ajasta ja ihmisistä, joihin olen työn ja harrastusten 

kautta saanut tutustua.  
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SUURESSA MUKANA  
Japanin työalueen uusi aluekoordi-

naattori Anne Tuovinen kävi loka-

kuussa tutustumassa Japaniin ja 

tapaamassa lähettejä. Annen 

mielenkiintoisia huomioita ja koke-

muksia voit lukea Suuressa mukana 

–sivuilta, joilta löytyy juttu myös 

minun työstäni sekä ensi lauan-

taina 26.11. olevasta juoksutapahtu-

masta, jolla kerätään rahaa Koben 

teologiselle seminaarille. Vaikka 

toistuvat flunssat ovat haitanneet 

harjoittelemista, osallistun tapahtu-

maan juoksijana. “Ganba-rimasu!” 

eli teen parhaani! Kiitos Sinulle, 

joka tuet työtä Japanissa rukouksin 

ja taloudellisesti! 
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                 TERVEISIÄ JAPANISTA 

Kuntoharjoittelusta kävi Hiruzenin 

kolmen vuorenhuipun valloitus marras-

kuussa, kuvassa keskimmäinen 1 122 

metrin korkuinen huippu. 



 

N 
ishinomiyan seurakunnassa on myös 

riittänyt vilskettä. Jumalanpalvelusten 

kävijämäärä on kasvanut ja runsas las-

ten lukumäärä lupaa hyvää tulevaisuudelle. Saar-

nan aikana lapsille pidetään omaa pyhäkoulua, ja 

Raamatun kertomukset imevät mu-kaansa vilk-

kaimmatkin lapset. Opetuksen jälkeen on hauskaa 

leikkiä ja jutustella yhdessä. Lapsena kylvetyt 

Sanan siemenet ovat osoittautuneet merkittäviksi 

monen japanilaisen kohdalla. Oli koskettavaa ku-

ulla seurakunnassa säännöllisesti jumalanpalve-

luksiin osallistuvan naisen, joka on lapsesta asti 

ollut kristitty, puhe. Seurakunnan jäsenissä on 

perhe, jossa on kristittyjä neljässä sukupolvessa 

lapsenlapsista isoäitiin!  

Väriä jumalanpalveluselämään ovat tuoneet ker-

ran kuussa järjestettävät musiikkipainotteiset gos-

pel-jumalanpalvelukset. Lauluun tuo potkua 

edessä laulava esilauluryhmä; laulajina ovat toimi-

neet Raamattukoulun opiskelijat sekä seurakun-

nan innokkaat kuorolaiset. Jumalanpalveluksen 

jälkeen moni jää kirkkokahveille ja kerran kuussa 

syödään lounasta yhdessä. Ruoan valmistaminen 

30 hengelle alkaa olla iso urakka siitä vastaavalle 

iäkkäälle seurakuntalaiselle, joka kantaa vastuuta 

monin tavoin. Vaikka jäseniä on ilahduttavan pal-

jon, vastuunkantajia on vain pieni joukko.  

Lokakuussa kirkolla oli Suomesta konserttikier-

tueelle saapuneen Poika&Maria-duon konsertti, ja 

marraskuussa oli lasten siunaaminen vastineeksi 

shintolaiselle riitille, jossa 3-, 5– ja 7-vuotiaat 

lapset viedään temppeliin shintopapin siunatta-

vaksi. Iloksemme kaikki seurakunnan 11 lasta 

saapuivat paikalle. Joulukuussa seurakunnassa 

järjestetään useita joulutilaisuuksia. Rukoillaan 

tilaisuuksille siunausta ja sitä, että Jumalan an-

tama paras Jeesus-lahja saisi tuoda ilon ja valon 

niin lasten kuin aikuisten sydämeen! 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta, siunattua joulunaikaa! 
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