
 

  
  

Rukousaiheita 
 
+ Huhtikuussa alkava  
  syöpäpotilaiden ja omaisten  
  ”kahvila”- että Jumala  
  johdattaisi oikeat henkilöt 
  paikalle ja voisi heitä puhutella 
 
+ Pitkään jatkuneen flunssan 
paraneminen. 
 

Kiitosaiheita 
 
+ Seurakunnan uudet jäsenet –  
  rukoillaan että he voisivat  
  juurtua Kristukseen entistä 
  enemmän. 
 
+ Uusi avustava pastorimme ja  
  hänen vaimonsa 
 

Yhteystiedot 
 
Postiosoite: 
11-17 Kubo-cho, 
Nishinomiya-shi,  
662-0927 JAPAN 
 
Puhelinnumerot: 
Lauri: +81-80-3859-3769 
Asako: +81-90-6413-7812 
 
Sähköpostit: 
etunimi.sukunim@sekl.fi 
 
Internet-sivut: 
http://www.palmu.st/ 

 

Asako ja Lauri Palmun kirje  
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Maaliskuussa kokoonnuimme Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon 56. kirkolliskokoukseen, jossa oli pappisvihkimys. 
Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina vietettiin seurakunnassamme pastori Yoshiaki Hironon työhönsiunaamisjuhlaa. 

 

IISUTAA OMEDETOO! 

Eli hyvää pääsiäistä!  
 
Valmistaudumme täällä Nihinomiyassakin hiljaiseen viikkoon sekä 
pääsiäiseen. Samaan aikaan ovat sakurat aloittaneet kauniin kukintansa. 
Kevät on tullut.  
 
Pääsiäisenä on seurakuntamme saamassa peräti seitsemän uutta jäsentä. 
Yksi lapsi kastetaan, hänen isänsä taas siirtyy toisesta seurakunnasta 
Nishinomiyaan. Seurakuntaamme siirtyjiä ovat myös pariskunta pienen 
poikansa kanssa sekä uusi avustava pastorimme vaimonsa kanssa. Suuri 
kiitosjuhla on siis tiedossa.  
 
Viimeiset kuukaudet ovat olleet melko tiiviitä. Meillä on muun muassa 
ollut runsaasti vieraita, niin Suomesta kuin Japanista. Parhaillaan ovat 
Laurin vanhemmat käymässä kuukauden verran. Influenssaa ja normaalia 
flunssaakin on ollut. Lisäksi on ollut Länsi-Japanin luterilaisen kirkon 
vuosikokousta sekä lähetyksemme omia vuosikokouksia ja seminaareita.  
 
Koko kirkon vuosikokouksessa vihittiin yksi uusi pappi. Tämä ei ole 
suinkaan jokavuotinen asia, uusia pappeja tarvittaisiin kovasti lisää. 
Eläkeikäiset papitkin palvelevat useimmiten vielä pitkään. Näin on 
meidän seurakunnassammekin nyt, kun huhtikuun alusta saimme pastori 
Hironon työtoveriksemme. 73-vuotias Hirono-sensei on kokenut pastori 
ja iloitsemme kovasti hänen avustaan.  
 
Kirkko tarvitsee vielä siis ulkomaalaisten lähetystyöntekijöiden 
työpanosta. On hienoa, että voimme palvella tätä pientä kirkkoa yhdessä 
teidän, lähettäjiemme kanssa. (AP) 
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Tue työtämme 
Tarvitsemme esirukousta! 
”Rukoilkaa myös minun 
puolestani, että minulle 
annettaisiin oikeat sanat 
suuhun, kun ryhdyn puhumaan, 
ja että voisin rohkeasti julistaa 
evankeliumin salaisuutta.” (Ef. 
6:19) Rukous vaikuttaa myös 
tänään lähetystyön arjessa. 
Käytännön asioiden tuominen 
Jumalalle on selkeä osa 
lähetystyötä. Ilman esirukouksia 
emme jaksaisi tehdä työtä. 
 
Tarvitsemme taloudellista tukea! 
Rukoustuen ja yhteydenpidon 
lisäksi tarvitsemme työllemme 
myös taloudellista tukea. 
Lähettäjänä saat toimia Jumalan 
lahjavaroilla, sillä Herralla ”on 
teille annettavana runsaasti 
kaikkia lahjoja, niin että teillä on 
aina kaikki, mitä tarvitsette ja 
voitte tehdä runsaasti kaikkea 
hyvää.” (2. Kor. 9:8) 
 
Työtämme Japanissa voit tukea 
nimikkoseurakuntiemme Alavan, 
Järvi-Kuopion, Kallaveden, 
Kirkkonummen, Loviisan, 
Meilahden, Männistön ja 
Tampereen Tuomiokirkko-
seurakunnan kautta.  
 
Taloudellisen tuen lähetystyölle 
voit myös kanavoida Helsingin 
Kansanlähetyksen: FI33 8000 
1001 5582 47 (keräyslupa POL-
2015-13811), Hämeen Kansan-
lähetyksen: FI71 5730 0820 
0457 02 (keräyslupa: 
2020/2013/4884), Pohjois-
Savon Kansanlähetyksen: FI09 
1078 3000 2019 38 (keräyslupa 
5740/0009/2015) tai Uuden-
maan Kansanlähetyksen kautta: 
FI48 8000 1501 4822 03 
(keräyslupa POL-2014-13961). 
Viitenumero: 22703 tai sitten 
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) 

Vilskettä pyhäkoulussa 
 
Joka sunnuntai nuori väkikin aloittaa jumalanpalveluksen yhdessä 
aikuisten kanssa. Muutaman sanan ja parin laulun jälkeen lapset, 
pyhäkoulun ope ja kaksi ystävällistä apulaista (Benjamin ja Helen) 
lompsivat jyrkät portaat kirkkorakennuksen toiseen kerrokseen, jossa on 
pappilan lisäksi yksi kokoushuone. Lapset saavat liimata 
osallistumistarran tauluun. Sitten lauletaan ja välillä jumpataankin. 
Raamatun kertomusta kuunnellaan tarkasti ja sen jälkeen kaikki saavat 
Raamatunlause-kortin. Yritämme sitä opetella vähän ulkoakin. 
Rukouksen jälkeen on välillä askartelua tai ihan vapaata oleskelua.  
 
Ikähaitari on melko suuri. Viime sunnuntaina ensi kerran yksin uskalsi 
olla pyhäkoulussa eräs 4-vuotias poika. Opettajan syliä tarvittiin 
muutaman kerran, mutta reippaasti oli loppuun asti. Kaksi muuta 4-
vuotiasta on jo uskaltanut olla mukana yksin useamman kuukauden ajan. 
Näin saavat heidän vanhempansa kuunnella saarnaa rauhassa. Sitten on 
pari 5-6 -vuotiasta poikaa, sekä neljä koululaista. Parhaimmillaan 
pyhäkoulussa on kymmenisen lasta, mutta viimeksi koululaiset olivat 
kevätlomalla reissussa, joten paikalla oli viisi lasta sekä meidän 
assistentit. Benjamin ja Helen ovatkin suureksi avuksi. Toiveena olisi, että 
seurakuntalaisista nousisi muitakin pyhäkoulun pitäjiä, mutta toistaiseksi 
on toiminta pyörinyt työntekijöiden (ja oman ”lapsityövoiman”) varassa. 
 
Aivan pienimmät lapset ovat vanhempiensa kanssa kirkkosalin kupeessa 
olevassa lastenhuoneessa, jossa voi kovaäänisen kautta kuulla 
kirkkomenoja. Olemme kokeneet tärkeänä sen, että jumalanpalvelukseen 
voi tulla koko perheen voimin, myös pikkulasten kanssa. Pientä hälinää 
ei voi välttää, mutta se pitää aikuisten kestää. 
 
Iloitsemme näistä lapsista, joille saamme kertoa Jumalan rakkaudesta ja 
teoista. Rukoillaan heidän uskonsa saisi kasvaa ja he voisivat elää 
kristittyinä aikuisenakin. Vain osa lapsista on kastettuja, heidän 
vanhemmistaankaan yleensä vain toinen. 4-vuotias tyttö, joka siis 
kastetaan pääsiäisenä, kävi tässä juuri kylässä isänsä kanssa. Kirkolle tulo 
on hänen omien sanojensa mukaan ”Jeesuksen luo tulemista.”  
  
Iloitaan siitä, että me kaikki saamme olla Jumalan lapsia. Pääsiäisen 
sanoma on meille suurenmoinen asia. Saamme Kristuksen ristin kautta 
syntimme anteeksi ja Jeesuksen ylösnousemuksen kautta kuoleman valta 
on kukistettu. Saamme kaikki kerran olla yhdessä Taivaassa Jumalan 
lapsina, niin suomalaiset kuin japanilaisetkin. (AP) 
 
Siunauksin, 
Asako ja Lauri Palmu sekä lapset  
 


