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Pääsiäisterveisiä Japanista!
Pääsiäissunnuntaina saamme
riemuita nuoren miehen
kasteesta ja hänen
nuorikkonsa seurakuntaan
liittymisestä. Aiemmin
maaliskuussa rouvan
vanhemmat liittyivät myös
seurakuntaamme, joten
iloitsemme kovasti tästä
uudesta perhekunnasta, joka
iloisena on viikottain yhdessä
kirkossa!
Uusien ihmisten
toivottaminen tervetulleiksi ja
heille evankeliumin
jakaminen ovat meidän
lähetystyöntekijöiden
mielessä usein
päällimmäisenä.

Pääsiäisen ajan tapahtumia
ovat tänä vuonna
pitkäperjantain messu (jossa
myös Seder-ateria),
pääsiäissunnuntain
jumalanpalvelus sekä -ateria
ohjelmineen sekä
suomenkielinen
pääsiäiskirkko 27.4. Lisäksi
käymme pitämässä haudalla
pääsiäishartauden
ylösnousemustoivoa julistaen.
Lapsille on suunnitteilla myös
pääsiäismunien etsintää!

Pääsiäisen aika on
kristikunnan suurinta juhlaa.
Meillä on etuoikeus olla
kertomassa Jumalan
ihmeellisestä
pelastussuunnitelmasta
Muutama ”vanha”
japanilaisille. Viime vuosina
jäsen onkin nyt kokenut, että kauppoihin on ilmestynyt
he eivät saa tarpeeksi
"iisutaa"-(Easter) tavaraa,
huomiota. Tarvitsemme
joten voimme sitä tietämystä
viisautta osata jakaa aikamme hyödyntää. Pääsiäisen sisältö
kaikkien kesken.
on useammalle aivan vieras.
(AP)

Huhtikuu on sakurakukkien aikaa!

Vieraita Suomesta
Huhtikuun alussa Kansanlähetysopisto
järjesti viikon pituisen ryhmämatkan
Japaniin. 12 reipasta matkalaista tuli
tutustumaan myös tänne Nishinomiyan
seurakuntaan. Pidimme yhteisen
kahvihetken, jossa jokainen sai kertoa
itsestään. Japanilaisista osallistujista
moni kertoi, kuinka heistä tuli kristittyjä.
He myös kiittivät suomalaisia siitä, että
lähetystyöntekijöitä on lähetetty tänne
asti.
Mukana oli myös pari japanilaista
suomi-piiriläistä, jotka eivät ole
kristittyjä. Yksi sai rupattelun jälkeen
uuden kirjeystävän Suomesta!
Suomalaiset vieraat kertoivat kukin
itsestään ja se oli japanilaisille
kiintoisaa. Puhuttelevaa oli kuulla mm.
Akaan alueen Nippon-piiristä, joka on jo
yli 35 vuotta rukoillut ja tukenut
taloudellisesti lähetystyötä Japanissa.
Nyt sitten muutama heistä pääsi
ensimmäistä kertaa käymään tässä
Nipponissa. Kiitämme Jumalaa tästä
uskollisesta lähettäjäjoukosta!
Lounaaksi otimme mukaan japanilaiset
obento-rasiat ja menimme yllä kuvassa
olevaan Shukugawan rantaan
katselemaan sakuroita. Koko viikon ajan
matkalaiset saivat ihailla sakuroita, jotka
olivat täydessä kukassa. Kohteina
olivat mm. Kioto, Nara, Osaka, Kobe ja
tietysti HAT-Koben seurakunnta.
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Uusia lähettäjiä
Tämän kuun aikana saimme kuulla
Suomesta iloisia uutisia.
Tampereen Harjun seurakunta
teki päätöksen ottaa meidän
perheemme nimikkoläheteikseen.
Ennestään meillä on Tampereeen
Tuomiokirkkoseurakunta meitä
lähettämässä Hämeestä. Tämän
lisäksi saimme kuulla, että
Satakunnan Kansanlähetys ja
alueella oleva Ulvilan seurakunta
ovat myös tehneet sopimuksen
Japanin lähetystyön tukemisesta
ja että he haluavat olla myös meitä
Palmuja lähettämässä. Kiitämme
Taivaan Isää uusista lähettäjistä.
Rukoilemme iloa ja intoa
lähetystyöhön - sekä lähettäjille,
että lähtijöille!

Perhekuva maaliskuulta (Kuva: Johanna Perendi)

Maaliskuun lopussa lapsilla
oli koulusta kevätlomaa ja
pääsimme tekemään pienen
retken Länsi-Japaniin. Ensin
kävimme Tokushimassa
tapaamassa vanhaa ystävää,
rouva Inabaa, joka on
demetoitunut kovaa vauhtia.
Hän oli ollut
keuhkokuumeessa varsin
kriittisessä tilassa aiemmin,
joten olimme olleet
huolissamme. Nyt hän oli
kuitenkin jo melko terveenä,
pyörätuolissa kuitenkin.
Paljon oli jo unohduksissa,
mutta lopussa hänkin tuntui
ymmärtävän, mistä on kyse,
kun rukoilimme. Oli kuitenkin
hyvä nähdä hänet
turvallisessa hoivakodissa.
Jumalalta ei onneksi yksikään
oma lapsi jää unohduksiin...

Olimme yötä Okayamassa
Perendin perheen luona. He
ovat Kylväjän lähetteinä
siellä. Perheen pienet suloiset
pojat taisivat olla onnellisia
harvinaisesta
suomenkielisestä seurasta!
Saimme tutustua hieman
Okayaman luterilaiseen
seurakuntaan, missä Perendit
työskentelvät. Pistäydyimme
myös Hiroshimassa ja
Miyajimassa sekä
Kurashikissa. Japani on
täynnä valtavan hienoja
paikkoja. Välillä on hyvä
harrastaa vähän turismia.
Sakura-aika on edelleen,
vaikka pikku hiljaa alkaa jo
loppu häämöttää.Puihin ovat
puhjenneet hennot
vaaleanvihreät lehdet. Kevät
on tullut.

1.5. alkaa Japanissa uuden
keisarin aikakausi "Reiwa."
Nykyinen aikakausi
"Heisei" kesti reilut 30
T: Asako ja Lauri sekä
vuotta. Saapa nähdä, mitä
Benjamin, Helen ja Aimi
uusi aikakausi tuo
Palmu
tullessaan. (AP)
Lähettäjä: Asako ja Lauri Palmu,
11-17 Kubo-cho, Nishinomiya-shi, 662-0927 JAPAN

Siunattua alkanutta kevättä
teille kaikille Suomessa!

Lähetä meille sähköpostia osoitteilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Lue tämä kirje ja edellisiä netissä: http://www.palmu.st/

Hyvästi "palmulle"
Kuten ehkä huomasitte, kirjeen
ulkoasu on muuttunut. Kaikkien
Kansanlähetyksen lähettien
kirjeiden ulkoasua
yhtenäistetään. Tämän
johdosta sanomme hyvästi
etusivulla olleelle palmulle...

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea.
Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea.
Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38
Satakunnan KL
FI10 5700 0220 0055 91
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03
Suomen Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Ulvila, Kuopion Alava, Kallavesi,
Männistö, sekä Järvi-Kuopio.
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