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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje

Kaste kolmiyhteisen Jumalan nimeen
(Kuva: Kirsti Viitasaari)

Pääsiäisen iloa!

Monenlaisia vierailijoita

Pääsiäisen
aika
on
juuri
päättynyt.
Pääsiäissunnuntai huipentui Nishinomiyan
seurakunnassa Isoyama-nimisen nuorehkon
naisen kastejuhlaan. Hänen äitinsä ja
isoäitinsä ovat kristittyjä. Isoäiti oli paljon
rukoillut
Isoyaman
puolesta
ja
kuolinvuoteellaan
hän
vielä
pyysi
lapsenlastaan lupaamaan, että tämä kävisi
kirkossa. Pari vuotta lupaus painoi Isoyaman
mieltä, kunnes viime kesänä hän tuli ensi
kerran arkana kirkkoomme sunnuntain
jumalanpalvelukseen. Alkuun hän livahti
nopeasti kirkon jälkeen pois, mutta pikku
hiljaa uskalsi jäädä kirkkokahveille ja jutella
muiden kanssa.

Maaliskuussa Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen pääsi ensimmäistä
kertaa Japaniin työalavierailulle. Mukana oli
myös
aluekoordinaattorimme
Tapani
Kaitainen. Oli hyvä kuulla Suomen terveisiä,
vaikka tilanne ei ole ollenkaan helppo
Kansanlähetyksellä näinä aikoina. Olemme
erityisen
kiitollisia
kaikista
teistä
lähettäjistämme. Japanissa on tarvetta
lähetystyöntekijöille ja heidän lähettäjilleen.
Olette tärkeässä tehtävässä jokainen omalta
osaltanne. Rukouksenne ja taloudellinen
tukenne on todella suuri asia. Ilman niitä
emme voisi täällä Japanissa kertoa ihmisille
hyvästä Jumalasta ja auttaa heitä elämän
kiemuroissa.

Pappi kysyi häneltä joulukuussa, haluaisiko
hän aloittaa kasteopetuksen niin että
tähtäisimme
pääsiäiskasteeseen.
Niinpä
sitten muutaman kuukauden katekismus- ym.
opetuksen jälkeen saimme viettää ilojuhlaa.
Kun vielä ensi viikolla vietämme erään pienen
pojan kastetta, niin voimme vilpittömästi
sanoa, että nämä ovat tähtihetkiä työssämme!
(AP)

Asakon perhe vietti aikoinaan kesälomansa
Takayaman merenrannalla Koillis-Japanissa,
vuoden 2011 pahasti tsunamin runtelemalla
alueella.
Siltä
ajalta
on
peräisin
ystävyyssuhde erään Hagan perheen kanssa.
Hagan perhekunta selvisi tsunamista, mutta
henkisesti katastrofi on toki ollut raskas.
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Hagat eivät ole kristittyjä, mutta ovat olleet suomalaisten
lähettiperheiden kautta evankeliumin kuulossa. Perheen rouva
soitti tässä yksi päivä, voisiko hän huhtikuussa tulla käymään. Kävi
ilmi, että ennen sitä hän käy Shikokun saarella kävellen
kiertämässä buddhalaisen pyhiinvaellusreitin, joka käsittää 88
temppeliä. No, sen päätteeksi sopinee hyvin yöpyminen täällä
meidän kirkolla, Elävän Herran temppelissä. Yksi laatikollinen
tavaraa odottaa häntä jo tatamihuoneessamme. Luulen että
hänellä on henkistä etsintää ja toivon että rukoilisitte Jumalan
johdatusta tälle vierailulle.
Tällä viikolla saapuivat Suomesta kaksi Etiopian konkaria, Arja V.
sekä Kerttu N. Kirsti-open ja sitä kautta myös meidän
vieraiksemme. Kerttu, joka on Laurin kummitäti, on luvannut
saarnata pari kertaa kirkossamme. He ehtivät nähdä ainakin
sakuroiden viimeiset kukinnat. Nämä kevään airuet ovat nyt
parhaillaan täydessä kukassa.
Toukokuussa tulee Suomesta myös Mikko Goes to Heaven –
gospelyhtye
pitämään
evankelioivan
kiertueen.
Omassa
seurakunnassamme konsertti on 26.5. ja odotamme paljon uusia
ihmisiä mukaan. Jospa ilosanoma voisi koskettaa musiikin kautta.
(AP)

Takayaman katukuvaa elokuussa 2011

Maanjäristyksen vaurioittamia kattoja oli vielä puoli
vuotta katastrofin jälkeen pressun peitossa.
Tsunamin vesimassat katkaisivat teitä monesta
kohtaa. (Kuvat: Anssi Savonen)

FLM:n lähetit, työaluevieraat ja lastenhoitaja Hiruzenissa

Hiruzenissa vuosikokouksessa
Maaliskuun puolella oli lähettien yhteinen virkistävä retriitti
Hiruzenin vuoristomaisemissa. Siellä sijaitsee yhteistyökirkkomme
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon leirikeskus. Talvisin Hiruzenissä voi
olla lunta useita metrejä. Nyt kun saavuimme, oli lumi lasten
harmiksi jo täysin sulanut. Mutta kuinka ollakaan, seuraavana
aamuna saimme herätä muutaman sentin lumipeitteellä
kuorrutettuun maisemaan ja auringon paisteeseen. Leirikeskuksen
isäntä kysyi nauraen aamupalalla: ”Kukas lapsista rukoili lunta?”
Taisi olla meidän Helen asialla. Lapset ehtivät tehdä lumiukkoja
aamupäivän ajan, kunnes lumi suli pois. Mukavahan se on kerran
vuodessa leikkiä lumella.
Työalavierailijat toivat tuliaisena uunituoreen kirjan, joka kertoo
SEKL:n Japanin lähetystyöstä Asakon kummisedän, Seppo
Vänskän kirjottamana.
Siellä kerrotaan mm. Nishinomiyan
seurakunnan vaiheista. Kannattaa lukea, jos haluaa tietää, mitä
täällä vuosien varrella on tehty. Kirjan nimi on: ”Japani yllättää
yhä uudelleen” (AP)

Yllättävä talvimaisema Hiruzenissa
(rukousvastauksena lunta)

Lumenomainen kukkaloisto

(sakurapuut kukkivat vaaleanpunaisena)
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Japanilainen uusi lukuvuosi alkaa huhtikuussa
Toimintapiireissämme on huhtikuussa alkavan uuden
kouluvuoden/tilivuoden merkeissä tehty pieniä muutoksia.
Suomipiirissä aloitamme kielen opiskelun aivan alusta uuden
kirjan kanssa. Muutamia uusia oppilaita on tulossa mukaan.
Samoin suositut lasten englannin piirit saavat uusia
oppikirjoja. Sekä keskiviikko-illan, että torstai-aamun
raamattupiireissä käy säännöllisesti pari ei-kristittyä, jotka
selvästi miettivät näitä elämää suurempia asioita.
Muistattehan näitä kahta, sekä kaikkia muita meidän
seurakunnassamme käyviä ihmisiä!
Kuuluisa nuorena kaulasta alaspäin halvaantunut kristitty
japanilainen runoilija-taiteilija Tomihiro Hoshino kirjoittaa
(vapaa suomennos): ”Silloin kun luulin, että elämä on
tärkeintä, minun oli tuskallista elää. Kun sain tietää, että
on jotain elämääkin tärkeämpää, elämääni tuli ilo.”
Pääsiäisen sanoma sen kertoo. Sitä täällä olemme
kertomassa. Todellinen ilo elämään tulee Jumalalta. (AP)

”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!” (Fil. 4:4)

Asako, Lauri,
Benjamin, Helen
ja Aimi

Iloitaan yhdessä uuden elämän keväästä!
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Kiitämme Taivaan Isää:
- Kastejuhlat Nishinomiyassa
- Virkistävä kevätretriitti ja
vuosikokous Hiruzenissa
- Ystävät ja sukulaiset jotka
muistavat meitä monella tapaa

- Mahdollisuudesta tehdä
lähetystyötä Japanissa
- Yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin
ev.lut. kirkon jäsenmäärä on
kasvanut viime vuosina

SÄHKÖPOSTIT:

Rukoilkaamme yhdessä:
Ystäväkirje löytyy
myös netistä!
Käy tutustumassa:
www.palmu.st

- Vastakastetun Isoyaman puolesta jotta hänen uskonsa voisi
vahvistua.

- Työntekijöitä ja vastuunkantajia
Länsi-Japanin kirkkoon

- Rouva Hagan ja hänen perheensä
puolesta

- Kansanlähetyksen taloudellisen
tilanteen puolesta

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja
Nilsiän kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47 tai FI88
5723 0220 1833 83 (Viite 22703) tai Pohjois‐Savon Kansanlähetyksen: Nordea FI09 1078 3000 2019 38 tai Sampo FI53 8000 1901
6120 60 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo FI48 8000 1501 4822 03. Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi
(kirkon lähetyskannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Helsingissä: Terhi ja Henri Halminen (040‐764 7060) ja Pohjois‐Savossa:
Jouni ja Vappu Palmu (050‐405 9762) ja Uudellamaalla Pauli Vehko (040‐577 8383)
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Valokuvaliite huhtikuun kirjeeseen

Edellisessä virallisessa perhekuvassa Aimi oli vielä vauva. Tytöt iloitsivat mahdollisuudesta saada kunnon
röyhelömekot. (Perhekuvat: Studio Mario)

Korealaisen yhteistyölähetin lähtöjuhla kirkolla

Sakurakuja lähipuistossa

Pääsiäishartaus seurakunnan haudalla

