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Hyvää pääsiäistä! Kristus on ylösnoussut!
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Normaalitilanteessa meillä olisi ollut 
pääsiäisenä paljon erilaisia tapahtumia 
kirkolla. Olisimme viettäneet myös 
suomenkielistä pääsiäisjumalanpalvelusta. 
Olisimme käyneet seurakunnan haudalla 
naapuriläänissä. Mutta suunnitelmat 
muuttuvat nopeasti.

Maaliskuussa näytti vielä siltä, että 
koronatartuntojen kasvu olisi taltumassa. 
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 
olimme jopa sitä mieltä, että maaliskuussa 
tauolla olleet raamattu- ja rukouspiirit 
voidaan aloittaa huhtikuussa jatkamalla 
varotoimia ja kiinnittämällä erityistä huomiota 
käsihygieniaan. 

Huhtikuussa sitten tartunnat lähtivät kasvuun 
ja pääministeri Abe julisti kansallisen 
hätätilan koskemaan Hyogon lääniä, 
jossa Nishinomiyakin sijaitsee. Länsi-
Japanin ev.lut. kirkon ohjeistuksen mukaan 
keskeytimme kaiken ihmisiä kokoavan 

toiminnan. Lähetimme pääsiäiseksi 
tarkoitetun jumalanpalveluksen ohjelman ja 
saarnamonisteen kaikille seurakuntalaisille 
kotiin postitse. Olin (Lauri ) alussa vahvasti 
sitä mieltä, että nettilähetykset eivät onnistu 
meidän seurakuntalaisten kohdalla. 

Pidimme kuitenkin pitkäperjantain hartauden 
live-lähetyksenä seurakunnan Facebook-
sivulla. Ja koeluontoisesti sitten sunnuntain 
pääsiäisjumalanpalveluksen paljon uutisissa 
olleella Zoom-videoneuvottelusovelluksella. 
Jumalanpalvelukseen osallistui laskujeni 
mukaan 22 henkilöä mukana (viime 
vuoden pääsiäisenä 45 yhteensä). Saimme 
rohkaisevaa palautetta ja nyt tulevana 
sunnuntaina toivomme saavamme vielä 
enemmän seurakuntalaisia mukaan. (LP)

“Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte 
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, 
hän on noussut kuolleista!” Mt 28:5-6

Pääsiäisjumalanpalvelus Etelä-Nishinomiyan kirkossa pidettiin etäkirkkona. 
Valitettavasti vain osa seurakuntalaisista “pääsi” tällä tavalla mukaan.
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Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,  
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin  
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon  
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan  
Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 25. Viitenumero: 22703. 

KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

Asako ja Lauri
  PALMU

Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

Internet-kotisivut: 
http://www.palmu.st/

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Kesää ja koronan laantumista odotellessa,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Olemme saaneet olla terveitä.
• Seurakuntalaiset, joihin pidämme nyt 

etäyhteyttä säännöllisesti
• Kesä ja lämpimät ilmat ovat tulossa

• Ystävät ja perheenjäsenet siellä 
Suomessa. Monenlaiset täyhteydet 
toimivat sinnekin päin.

• Toimiva etäkoulu lapsilla

• Varjelusta korona-virukselta. Erityisesti 
seurakuntamme vanhukset ja sairaat.

• Viisautta Japanin, Suomen ja 
koko maailman viranomaisille 
virustorjunnassa.

• Intoa ja iloa kokeilla teknologian 
mahdollistamia yhteydenpitomuotoja. 

• Japanin lähetystyöhön valmistautuvat 
uudet lähetit Yamaguchit ja Syrjätiet –  
jos Herra suo, he saapuvat tänne  
vielä vuoden 2020 aikana. Käykääpä 
jututtamassa heitä, jos jossain satutte 
yhteen!

Ulkoillessakin on hyvä pitää kasvosuojusta ja muistaa turvavälit

Elämää hätätilan keskellä
Ulkona saa käydä kävelyllä tai lenkillä. 
Kaupassa saa käydä. Viranomaiset pyytävät 
ihmisiä välttämään kolmea riskitilannetta: 
1) huonosti ilmastoituja tiloja, 2) paikkoja 
jossa on paljon ihmisiä ja 3) tilanteita joissa 
puhutaan lähietäisyydellä toisten kanssa.

Lasten koulu on ollut etäopiskelua jo 3.3. 
lähtien ja näillä näkymin mahdollinen kouluun 
paluun voisi tapahtua 11.5. Opiskelu pitää 
lapset kiireisinä puoli yhdeksästä aamulla noin 
neljään, joskus jopa viiteen asti iltapäivisin. 
Tietokoneruutu ei mahdollista samanlaista 
kanssakäymistä kavereiden kanssa kuin 
normaali koulupäivä mahdollistaisi.

Palmusunnuntaina järjestimme muuten 
kirkkokahvit - virtuaalisesti. Jos et päässyt 
mukaan, niin tässä vielä linkki josta voit 
osallistua yhteiseen hetkeen näin jälkikäteen:
https://www.facebook.com/kansanlahetys/live/
Toukokuussa kutsumme Sinua samalla 
tavalla mukaan syntymäpäiville.

Asako ja Lauri olimme 
kahdestaan haastateltavana  
Kansanlähetyksen Terveisiä-
ohjelmassa. Tämäkin ohjelma on 
katsottavissa vielä jälkikäteenkin:
https://youtu.be/qGfwtu72l7Y

Käykää toki katsomassa!

Siellä Suomessa olette monessa 
seurakunnassa paljon meitä 
pidemmällä digiloikan kanssa. 
Uudessa ja haastavassa tilanteessa 
on ollut ilo huomata miten hyvin 
teknologia mahdollistaa erilaisia 
yhteydenpitojamuotoja.  (LP)


