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Niin minä otan Israelin

I

Japani ja Etelä-Korea

kansakseni ja olen teidän
Jumalanne; ja te tulette
tietämään, että minä olen
Herra teidän Jumalanne 2
Moos. 6:7

TUTUSTUMINEN JAPANIIN JA
UUSIIN YSTÄVIIN
KEISARIN PALATSI JA HISTORIAN
”HAVINAA”
1960 luvulla Isoäitini kävi Japanin vierailulla
Keisari Hirohiton kutsusta. Isöäitini oli
innokas Japanin kielen tutkija ja tulkitsija ja
lähettiläs. Hän kirjoitti useita Japanin kielisiä
runoja ja lastenkirjoja Suomen kielelle. Myös
Suomen kielestä Japanin kielelle. Keisari itse
ojensi hänelle korkeimman ulkomaalaiselle
annettavan kunniamerkin palatsissaan. Oli
upeata käydä tässä kauniissa Palatsissa ja
kokea kuinka isoäitini olisi ollut mukana.
Kävimme myös Fuji vuorella joka oli niin
kaunis kuin kirjoituksissa sanotaan... mikä
siunaus tämä matka olikaan... sain myös
tutustua paikallisen seurakunnan toimintaan
ja osallistuimmekin rukouskokoukseen Naritan
kaupungissa pastori Estherin kanssa.
Jatkuu sivulla 2

Seoul, Etelä-Korea
Koin suurta vapautta saapuessani Koreaan.
Japanin ”ylilyövä” siisteys ja ilmassa aistittava
”tyhjyys ja mystisyys” muuttui iloiseksi
kanssakäymiseksi muiden ihmisten kanssa..
Voimme jopa katsoa toisiamme silmiin....

Keisarin palatsi Tokion keskutassa

Kukkaloistoa Palatsin puistossa

“Minä olen maailman
valo. Se, joka seuraa
minua, ei kulje
pimeässä, vaan
hänellä on elämän
valo.” John.8:12

Jatkuu sivulla 3
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Estherin luona rukoilemassa
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Japani on itsemurhatilastojen
kärkimaita...
Tsunamin aiheuttama velkaantuminen ja
työttömyys ajavat ihmiset epätoivon
partaalle ja itsemurhia tehdään joka päivä.
Junat myöhästelevät, koska joku on taas
hypännyt kiskoille. Uimarannat on suljettu
myrsky varoitusten takia ja myös sinne tulee
epätoivoisia ihmisiä hukuttautumaan.
Kadun kulmassa seisoo mies joka on
pukeutunut asuun, mitä käytetään
maaseudulla.
Melkein törmään häneen, koska hän on
niin hiljainen ja näkymätön. Kädessä on
pieni kippo johon voi laittaa rahaa. Työtön,
perheellinen ja häpeä on suuri koska ei itse
pysty elättämään perhettä muutoin kuin
kerjäämällä.
Tästä tulee Ninja kertomukset mieleen.
Sitä mitä enemmän tullaan itää kohti
uskonnot muuttuvat yhä omituisimmaksi ja
mystisimmäksi. Japani taitaa olla näistä
mystisin. Ninjat, Samurait ja Samanismi
ym. kuvien palvonnat.
Tässä maassa jos missä on tarvetta
evankeliumille. Sukupolvien taakat painaa
ja erilaiset mystiset henkien palvonta menot.
Jeesus sanoo: minä tulen teidät
vapauttamaan ja pelastamaan siitä mitä
maailman valtias on tuonnut teidän
elämäänne. En tullut maailmaa
tuomitsemaan vaan pelastamaan sen...
Tässä jos missä tarvitsemme Hänen
apuaan !
Kaupunki on hyvin kiireinen, kaikki
kiirehtivät töihin tai töistä kotiin. Kaikkialla
tuijotetaan kännyköihin tai IPodeihin. Vain
pikaisia vilkauksia sivuille, muuten
tuijotetaan alas eteenpäin. Koen että kaikki
ovat hyvin sulkeutuneita ja halutaan
eristäytyä ja suojautua kaikesta mitä on
ympärillä. Onneksi viikonloppuna sain
nähdä iloisia ihmisiä junassa ja

maaseudulla. Koin jotenkin ahdistavaksi
tämän maan. Kauniita ihmisiä mutta niin
sulkeutuneita. Toivottavasti uudesta
sukupolvesta tulee erilainen.
PASTOR ESTHER TEKEE
TYÖTÄ NARITAN
KAUPUNGISSA MINNE ON
NOIN TUNNIN JUNAMATKA
TOKIOSTA

Sain viettää ihanan
perjantai päivän Pastori
Estherin ja hänen
perheensä luona. Pidimme
Pastori Esther, Iranista
yhteisen rukouskokouksen
minne saapui myös muita
kyläläisiä. Esther on tullut Iranista Japaniin
Jumalan kutsusta.
Voit kuunnella Estherin todituksen
tästä linkistä:
https://vimeo.com/44175779
Esther pyytää meitä kaikkia
rukoilemaan Japanin puolesta.
Perjantai ilta oli kastetilaisuus missä
ystäväni aviomies ent.buddhalainen antoi
elämäsä Jeesukselle! Mahtava päätös tälle
vierailulle!
ÄIDIT OPETTAVAT POIKIAAN....

Kaikkein	
 
ensimmäiseksi	
 
Jumalan	
 sana	
 oli	
 
julistettava	
 
Israelilaisille.	
 Mutta	
 
koska	
 te	
 torjutte	
 sen	
 
ettekä	
 pidä	
 itseänne	
 
iankaikkisen	
 elämän	
 
arvoisina,	
 me	
 
käännymme	
 
pakanoiden	
 puoleen.	
 
Apt.	
 13:46-47

Tämä on ainut maa missä olen kuullut
että äidit opettavat poikiaan seksuaaliseen
kanssa käymiseen naisten kanssa.
Rukouksen tarve on suuri!

Heidän
lankeemuksensa on
avannut pelastuksen
muille kansoille, ja näin
juutalaiset ovat saaneet
aiheen kadehtia niitä.	
 

Kävimme myös Fuji vuorella! Tämä
paikka tuntui hyvin rauhalliselta ja Pyhältä.
katso video:
https://vimeo.com/44105201

Room.11:11
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Maecenas pulvinar sagittis enim.Jang Seok Presbyterian Church

ASUIN KOLME PÄIVÄÄ JANG SEOK
PRESBYTERIAN KIRKOSSA

Tähän kirkkoon kuuluu 10.000 jäsentä.
Ta l o o n r a k e n n e t t u v a n h a a n
r a k e n nu s t y y l i i n m i t e n k a i k k i t a l o t
rakennettiin ennen Koreassa. Kirkko saliin
mahtuu noin 5000 ihmistä ja minulle
kerrottiin että ” ei ole mitään pilaria”.
Ihmettelin sitä mutta sitten ymmärsin
kuinka koko sali seisoi kuin tyhjän paallä.
kaikkialta näkyi alttarille esteettömästi ei
ollut mitään pilaria edessä. Rakennus
arkkitehti oli käynnyt vuoden koulutuksen
jossain Euroopassa.
Sain tutustua tämän kirkon toimintaan.
24/7 rukoushuoneet missä on jatkuva jono,
laulusalit missä harjoitellaan ja nuorilla oma
kirkkosali ja bändi tilat. Oma Tv-asema
mistä lähetetään kaikki ohjelmat eetteriin.
Evankelistat joka tekee työtään ympäri
maailmaa. Korea on tällä hetkellä
maailman toiseksi suurin maa joka lähettää
evankelistoja maailmalle USA:n jälkeen.

3

Viimeinen Ehtoollinen

keskutellen. Nuorille ja lapsille on
pelikenttiä, suihkulähteitä erilaisia
harrastuksia pihamaalla. Lähellä olevasta
k a u p p a k e s k u k s e s t a l öy t y y k a i k k e a
mahdollista, baletti- koulusta
erikoislääkäreihin. Näyttää että näillä
ihmisiltä ei puutu mitään? Seuraavalla
metro asemalla on iso Lotte-tavaratalo ketju
jossa on tarjolla ruokaa, ravintoloita,
kahviloita, huvipuisto -sisällä ja -ulkona
luistelurata, vaatekaupat, siis ihan kaikkea.
Siellä meni pää ihan pyörälle.
EVANKELIOINTIA KAIKILLE TAPAAMILLENI
IHMISILLE

Kävin myös kuuluisassa Yoido Full Gospel
Kirkossa mistä menin Cheonbo San
rukous- paasto vuorelle. Iso alue joka oli nyt
täynnä aikuisia nuoria sotilaita(arviolta n.
5000) jotka olivat tulleet sinne osallistumaan
3 päivän seminaariin. Kävin pienessä
rukoushuoneessa rukoilemassa ja illalla
palasin takaisin omalle kirkolle.
https://vimeo.com/44497491

JAMSIL KAUPUNGIN OSA JA LLL’S TALOT

Tällä alueella asuin loput 8 päivää ja tällä
alueella asuu n.15.000 ihmistä. Talot ovat
hyvin korkeita 20- 30 kerroksisia. Pihat on
ihanasti laitettu ja kaikki eri ikäluokat on
otettu huomioon. On vanhusten talot missä
he viettävät aikaa päivisin, pelaillen ja

SIVU

Matka taittui rukoillen ja ylistäen.
Herra vei minua uusiin paikkoihin ja sain
tavata uusia ihmisiä matkallani.
Kiitos avustasi ja tuestasi
Siunauksin Kristiina
https://vimeo.com/44849233
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Tue työtä
LAHJOITUKSET
Nordea

102530-254204
World
Evangelism
Organisation ry
viite 5555
http://
www.weo.fi/tuetyota
Kiitos avustasi
Kristiina

