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Iloa epävarmuuden keskellä (ja vähän myös luopumisen murhetta)
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Pääsiäinen on iloinen tapahtuma. Juhlimme 
yhdessä seurakuntana Kristuksen 
ylösnousemusta. Vietimme ilojuhlaa,  kun  
Naevdalin perheen nuorimmainen lapsi 
liitettiin Pyhässä Kasteessa   Jumalan 
perheeseen ja osalliseksi Kristuksen 
kuolemaan ja ylösnousemukseen. 
Kaatosateen takia jouduimme perumaan 
iltapäivällä suunnitellun ulkohartauden 
seurakunnan haudalla. Tästä pettymyksestä 
huolimatta olimme kiitollisia, että saimme 
koronatilanteesta riippumatta kokoontua 
yhteiseen ehtoollisjumalanpalvelukseen.
  Koronatilanne on taas kerran huononemassa 
täällä Japaissa. Nyt puhutaan jo neljännestä 
aallosta. Hallitus löysäsi rajoituksia 
maaliskuun puolivälissä ja nyt taas 
tartuntaluvut ovat korkealla kasvukäyrällä. 
Joudutaanko mahdollisesti taas kerran 
pistämään kirkon ovet kiinni? Miten ne 
seurakuntalaiset jotka eivät osaa käyttää 
tietokoneita tai älypuhelimia? Päivä kerrallaan 
Jumalan armossa ja johdatuksessa!

Eräs seurakuntalainen on loukkaantunut 
siitä, miten eräs toinen seurakuntalainen 
oli hänen riehuvalle lapselleen suuttunut ja 
jälkikäteen vanhemmallekin vielä varoittanut, 
että vanhemmat katsovat lasten perään, 
jottei isot lapset vahingoitaisi pienempiä 
rajuissa leikeissä. Toki on muitakin syitä, 
mutta suomalaisen pastorin tai japanilaisen 
apupastorin vetoomukset eivät tuottaneet 
tulosta. Lopputuloksena yksi perhe (yhteensä 
neljä henkeä) vetää pois jäsenyytensä 
meidän seurakunnastamme.
  Olemme myös jättämässä jäähyväisiä eri 
tahoille. Vanhempia seurakuntalaisia kun 
katsoo, niin tulee mieleen, että vieläkö me 
muutaman vuoden kuluttua tapaamme? Vai 
onko niin, että tapaamme seuraavan kerran 
Taivaan kirkkaudessa. Olenko muistanut 
kiittää rakkaita ihmisiä ja kehua tarpeeksi 
seuraavia työntekijöitä?  “Muista lähteä 
hyvin!” rohkaisi kanadalainen lähettikollega, 
jonka kanssa keskustelemme usein työn 
iloista ja murheista.                                  (LP)

Sakura-aika kauneimmillaan. Päivittäinen kävelylenkki Shukugawa-joenvartta ylöspäin on yksi kevään kohokohdista.
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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! 

Keväisin terveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Rakkain terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Iankaikkisen elämän toivosta! Kiitos 
kastetusta lapsukaisesta!

• Edelleen seurakunnassamme ei ole ollut 
koronaa, olemme olleet terveitä. 

• Laurille järjestyi työpaikka Suomessa.
• Kauniista keväästä ja sen vihreydestä.
• Kohtaamisista monien ystävien kanssa, 

kiitos vuosien ystävyydestä.

• Seurakuntamme nuori äiti, jonka syöpä 
on uusiutunut. Hän rukoilee, että voisi 
vielä elää ja olla 5-vuotiaalle lapselleen 
äiti tulevinakin vuosina...  

• Korona-aikana on muutama 
kahdeksankymppinen seurakuntalainen 
tullut hauraammaksi - rukoillaan apua 
päivittäisin kipuhin ja sydämen rauhaa. 

• Että Japani avaisi rajansa, jotta uudet 
lähetit pääsivät maahan.

• Uusien lähettien kielikoulujen ja 
sopeutumisen puolesta.

• Esikoisemme valmistautuu kevään  
IB-kokeisiin.

• Laurin olkapää on edelleen kipeä.

Nyt sitten odottelemme vastauksia 
lasten kouluista ja rukoilemme sopivan 
työn löytymistä myös Asakolle.
 Iloitsimme myös mahdollisuudesta 
tavata perheenjäseniä Zoomin 
välityksellä kuluneena pääsiäisenä.  
Meillä oli taas kerran pihkapääsiäinen 
ja palmupääsiäinen netin välityksellä. 
Mutta odotamme ihan oikeaa 
tapaamista tulevana kesänä!                 (LP) 

Tiedoksi tiedossa olevia seurakunta-
vierailuja Suomessa:
• 19.9. Kirkkonummen seurakunta
• 26.9. Kallaveden seurakunta
• 3.10. Harjun seurakunta
• 17.10. Ulvilan seurakunta ap ja 

Satakunnan Kansanlähetyksen 
kohtaamispaikkamessu iltapäivällä

• 31.10. tai 14.11. Järvi-Kuopion 
seurakunta (tarkentuu myöhemmin)

• 21.11. Tampereen tuomiokirkko-
seurakunta

Otathan yhteyttä niin sovitaan lisää! 

Videotallenne viime kuun 
kirkkokahveilta löytyy täältä:
https://fb.watch/4UR7wkg5ch/
Tykkää samalla “Kansanlähetys 
Japanissa” -Facebook-sivuista!

Lisää sakurapuita kirkon lähipuistossa.

Lentoliput muuten ostimme jo tässä 
vaiheessa, vaikka emme tiedä 
lentääkö Finnair Osakan lentokentältä. 
Varmuuden vuoksi olen sitten varannut 
lentokenttähotellin viimeiseksi yöksi 
sekä Tokiosta että täältä Osakasta, 
varauksen kun voi perua vielä 
muutama päivä ennen lähtöä. 
 Esikoisemme kirjoitukset (IB-lukio) 
alkavat huhtikuun lopulla ja kestävät 
reilu kaksi viikkoa. Rukoilemme, 
että hän varjeltuisi koronalta ja saisi 
rauhassa päättää lukiouransa täällä 
Japanissa.
  Rukousvastauksia olemme saaneet 
aiemmin mainittuihin rukousaiheisiin. 
Asunto järjestyi jo aikaisemmmin ja nyt 
varmistui, että Lauri aloittaa uuden työn 
Ryttylässä 20.9. alkaen. Lauri tulee 
työskentelemään aluekoordinaattorina 
ulkomaantyön osastolla. Tarkemmat 
työtehtävät ja vastuualueet tulevat 
selville myöhemmin, mutta työsuhde 
on toistaiseksi voimassa oleva, 
kokoaikainen ja tulevaisuudessa sen 
toimipaikka voi olla myös ulkomailla.


