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Norjalaisia ja suomalaisia lähettejä retriitissä. Mahtavaa voida tehdä työtä japanilaisten pelastuken eteen! Huom:
sosiaalinen etäisyys perhekuntien välillä. Kasvomaskit otettiin pois kuvan ottamisen ajaksi (kuva: Marius Bergersen)
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“Onko se totta?”
Olen nyt reilun kymmenen vuoden ajan
tavannut erästä kuusikymppistä japanilaista
miestä aina muutaman viikon välein. Mies
alkoi käydä Nishinomiyan kirkolla joskus
vuoden 2003 tienoilla. Vuosina 2005-2009 hän
nautti erityisesti siitä, että hän sai keskutella
kuuluisan kapellimestarin veljen kanssa,
sillä hän on kiinnostunut suomalaisesta
musiikista: Sibelius, Merikanto, Kuula...
Mies soittaa ilta-aikaan ja tervehtii selvällä
suomen kielellä. Puhelun aikana hän kysyy
erilaisia asioita Suomesta ja sitten hän
saattaa kysyä sitten, että saisiko hän tulla
lauantai-aamuna käymään kirkolla. Mies
istuu aina pöydän toisella puolella hieman
hermostuneena, mutta nauttii keskustelusta
suomalaisen kanssa.
Tänä vuonna hän on ensimmäistä kertaa
ollut oikeasti kiinnostunut Raamatusta. Toki
hän lukee Raamattua japaniksi, englanniksi
ja suomeksi; hän on opetellut muutamia
raamatunlauseitakin sujuvalla suomenkielellä.
Mutta mies on itse viime aikoina sanonut,

että tähän asti hän on käynyt kirkolla vain
koska on ollut kiinnostunut Suomesta.
Kesällä miehen äiti kaatui pahasti ollessaan
sairaalassa hoidettavana ja menehtyi noin
neljän kuukauden kuluttua onnettomuudesta.
Syksyllä mies itse joutui kolariin ja pelkäsi
hetken aikaa, että hän menettää työpaikkansa
mikäli kolarista tulleet vaivat jatkuisivat
pidempään.
Vastoinkäymisten
keskellä
erityisesti kaksi jaetta pysäyttivät hänet.
Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus
lupaa: “Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.” Toinen
jae on Ilmestyskirjan luvusta kolme: “Minä
seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee
minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja
hän.”
“Onko se totta?” kysyi mies minulta
suomeksi. “On!” vastasin minä. Mies lukee
nyt innolla Raamattua ja pientä kristinopin
selitysteosta, jonka annoin hänelle. Rukoilkaa
te näiden tapaamisten puolesta. (LP)
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Joulua odottaessa...
Joulujumalanpalveluksen yhteydessä
oleva joulujuhla on tänä vuonna
peruttu koronan takia. Mutta itse
jumalanpalveluksessa
meillä
on
tarkoitus
viettää
pienen
tytön
kastejuhlaa. Tyttö on erään kristityn
isän kolmas lapsi. Mies liittyi
seurakuntaamme pääsiäisenä 2017
ja samassa yhteydessä hänen kaksi
tytärtään kastettiin Jumalan armon
osallisuuteen. Kolmas lapsi syntyi
maaliskuussa ja ei-kristitty äiti on
antanut isälle luvan korona-ajasta
huolimatta, että myös nuorimmainen
voidaan kastaa kirkossa. Rukoilkaa
toki tämän äidin puolesta, että hänkin
haluaisi seurata Jeesusta ja liittyä
samaan Jumalan perheväkeen kuin
muut talouden jäsenet.
Joulujumalanpalveluksen pidämme
pienessä
seurakunnassamme
jo
20.12. Sen jälkeen on tarkoitus viettää
pieni
henkäisytauko
joululoman
merkeissä.

Sähköpostit:
etunimi.palmu@sekl.fi
Internet-kotisivut:
http://www.palmu.st/

Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•
•

Uusista työntekijöistä Japaniin
Varjeluksesta ja terveydestä koronan
kolmannen aallon keskellä
Joulun toivoa antavasta sanomasta

•
•

Uudet lähetit ovat innolla perehtymässä
Japanin yhteiskunnan saloihin
Lapsen kastejuhla 20.12. Isä käy aktiivisesti isompien lasten kanssa kirkossa.

Rukoilkaamme yhdessä:
•
•
•

Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Vielä voit osallistua viitenumerolla 73150:
SUOMEN EVLUT KANSANLÄHETYS
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25

Rakkain terveisin,

PALMU

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

Kiitos lahjastasi pappiskoulutukseen!
Aimi kiersi tapahtumapaikan n. 440 metrin
pituisella radalla 17 kierrosta ja Lauri 21 sai
hölkättyä 21 kierrosta.
Aimin osallistumisen myötä saimme
yhdessä kerättyä varoja Koben teologiselle
pappisseminaarille seuraavasti: Suomesta
2500 euroa ja Japanista noin 200 euroa. (viime
vuonna yhteensä 1460 euroa) Kiitos kaikille!

Joulua ei ole peruttu, vaikka juhlatapa onkin vähän erilainen!

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

Uusien lähettien tulo oli alunperin
porrastettu yli vuoden ajalle, mutta
koronasta johtuen Japaniin on nyt
tullut/tulossa neljäkin eri perhettä
vain muutaman kuukauden sisään.
Olemme
parhaamme
mukaan
yrittäneet avustaa ja opastaa uusia
tulijoita normaalin työmme ohella.
Monta virastokäyntiä on vielä edessä
ennen kuin normaali arki pääsee itse
kullakin alkamaan.
Joululaulut soivat täällä Japanissakin
tavarataloissa. Erityisen koskettava
oli pikainen visiitti Muji-nimisessä
kaupassa, jossa piti oikein höristellä
korvia, sillä kaiuttimista kuului kaunista
kuorolaulua selvällä Suomen kielellä:
“Jouluyö, juhlayö, päättynyt, kaikk’ on
työ...” Joulu ei siis pääse yllättämään.
Koronasta riippumatta joulu tulee
tänäkin vuonna. Juhlimme Jeesuksen
syntymää ehkä vähän eri tavalla kuin
tähän asti, mutta juhlimme kuitenkin.
Jeesus tuli, jotta meillä olisi elämä.
Toivomme sinullekin rakas ystävä
oikein hyvää ja siunattua joulua! (LP)

•

Vainiomäkien ja Rantamäkien turvallinen
saapuminen Japaniin.
Koben luterilaisen pappisseminaarin ja
raamattukoulun puolesta
Raamatusta ja sen sanomasta
kiinnostuneen miehen puolesta
Kastettavan lapsen äidin puolesta.
Iloa ja varjelusta koko perheeelle.

•

Kotimaanjakson puolesta: esikoisen
yliopisto-opinnot, IB-lukio tyttärelle,
sopiva ylä-aste kuopukselle, koti
koko perheelle, töitä vanhemmille
jne. Toiveenamme on asettua
pääkaupunkiseudulle näiden monen
ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen n. 2
vuodeksi lasten koulujen vuoksi.

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!
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