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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,
se luonnon uudes luopi, sen kutsuu elohon.
Tuttu virsi pitää paikkansa. Iloitsemme
kauniista Suomen kesästä. Oli hienoa nähdä
pajunkissat, leskenlehdet, valkovuokot ja
voikukat. Olemme saaneet seurata kaikki
neljä vuodenaikaa Suomessa.
Suvivirsi liittyy usein myös kouluelämään:
Koulun ja opiskelun päättäjäisiä on juhlittu
perheessämme. Ensin Lauri sai teologian
opinnot päätökseen tältä erää. Sitten oli
Helenin
päiväkerhon
kevätjuhla
ja
Benjaminilla samoin alakoulun kevätjuhla
todistuksenjakoineen.
Suuri juhlapäivä oli 30.5., kun Lauri vihittiin
papiksi
Tampereen
Tuomiokirkossa.
Siunaavien käsien alla Lauri sai ottaa uuden
tehtävänsä vastaan, Herraan turvaten. Kiitos
kaikille muistamisista.
Kotimaan jaksomme on nyt päättymässä ja
20.6. lennämme Japaniin, Nishinomiyan
kaupunkiin. Nishinomiya on tuttu kaupunki
meille, sillä asuimme siellä lähes kaksi vuotta
kielikouluvaiheessamme.
Tehtävämme on olla Etelä-Nishinomiyan
seurakunnan vastuutyöntekijäpari. Lauri toimii
pappina ja Asako lähetystyöntekijänä ja
”ruustinnana.”
Koska
muita
palkattuja
työntekijöitä ei ole, tulee työnkuvamme
olemaan varsin monipuolinen: pappi, kanttori,
urkuri, suntio, emäntä, siivooja, leipuri, kielten
opettaja,
lapsi-,
nuoriso-,
aikuisja
vanhustyöntekijä,
suomalaistyön
vastuutyöntekijä,
sielunhoitaja,
”terapeutti”,
remonttireiska… Mitä kaikkea työ lopulta tuo
tullessaan, sen näemme sitten pian.
Tulemme
asumaan
kolmikerroksisessa
kirkkorakennuksessa, jonka seurakunta on
muutama vuosi sitten saanut käyttöönsä.
Alakerroksessa on kirkkosali. Toisessa
kerroksessa
ovat
seurakuntasali
sekä
pappilan keittiö ja kylpyhuone. Kolmannessa
kerroksessa ovat makuuhuoneet sekä
työhuone.

Kuva: Jouni Palmu
Seurakunnassa
on
jäseniä
kolmisenkymmentä. Sunnuntain jumalanpalveluksissa
käy keskimäärin noin 20 henkilöä. Lisäksi
arkipäivisin on monia piirejä, joiden avulla
kohdataan parhaimmillaan jopa 40 ei-kristittyä
viikoittain. Vastuutyöntekijöinä ovat nyt olleet
jo useamman vuoden Vuokko ja Seppo
Vänskä, kokeneet Japanin lähetit. Saapa
nähdä, miten me nuoret ja paljon
kokemattomammat pärjäämme työn jatkajina.
Kokonaisvastuu seurakunnan pyörittämisestä
tuntuu suurelta haasteelta. Onneksi on monia
aktiivisia seurakuntalaisia, jotka tekevät paljon
vapaaehtoistyötä seurakunnan eteen.
Heinäkuun puoleen väliin asti yritämme
päästä sisälle Nishinomiyan työhön, mutta
kaikkein kuumimman ajan tarkoitus on mennä
Pohjois-Japaniin
kesälomalle.
Elokuun
puolessa välissä alkavat lasten koulut. Vielä
on epäselvyyttä, miten kouluasiat järjestyvät,
mutta toivotaan, että jonkinlaiset opinahjot
jollakin kielellä löytyisivät Benjaminille ja
Helenille.
(AP)

On ollut hienoa tavata Suomessa perhettä, sukulaisia, ystäviä ja
monia uskollisia lähettäjiä. Nimikkoseurakunnissa saimme aina
lämpimän vastaanoton ja yleisö oli varsin kiinnostunut Japanin
asioista. Olemme kokeneet kuluneen kotimaan jakson tärkeänä
aikana monin tavoin. Laurilla kausi oli melko kiireinen opintojen
vuoksi, mutta iloitsemme, että ne saatiin päätökseen
suunnitelman mukaan. Lapset ovat viihtyneet hyvin Suomessa
ja onkin vähän sääli siirtää heidät taas uuteen ympäristöön.
Toivotaan, että kouluasiat järjestyisivät hyvin ja he saisivat
uusia ystäviä. Onneksi he ainakin tällä hetkellä ovat ihan iloisin
mielin palaamassa Japaniin.

Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.
Vähän haikein mielin jätämme kaikki rakkaat ihmiset Suomeen.
Jääkää Herran rauhaan!
(AP)

Asako, Lauri,
Benjamin, Helen
ja Aimi

Kuva: Matti Palmu

Työ jatkuu. Kiitämme teitä kaikkia, jotka jaksatte olla mukana
Japanin lähetystyössä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin.
Ilman sitä emme voisi olla taas lähtemässä.

Hyvää kesää!
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