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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje

Syysterveiset!
Lokakuun myötä tuntuu täälläkin jo
syksyiseltä. Syksyyn kuuluu Japanissa mm.
koulujen urheilupäivät, joissa koko perheen
voimin seurataan lasten urheilusuorituksia.
Varsinkin
japanilaisten
koulujen
urheilupäivien
ohjelmisto
on
varsin
vaikuttava, kovasti on harjoiteltu juoksuja,
tanssiesityksiä ja akrobatioita. Meidän
perheemme
osalta
syksyn
kolmas
urheilupäivä
oli
eilen
kansainvälisellä
koululla. Kauniissa säässä oli hauska seurata
urheilullista
kisailua
ja
pääsivätpä
vanhemmatkin välillä mukaan.
Helen aloitti kyseisen englanninkielisen
koulun elokuussa. Ihmeen hyvin hän on
sinne sopeutunut, vaikka kielitaitoa ei vielä
juuri ole. Päivä päivältä hän kuitenkin oppii
englantia enemmän. Benjamin-isoveli on jo
niin taitava, että korjailee välistä äitinsä
englannin ääntämystä.

Kieliryhmiä
Syksyn myötä ovat kaikki piirit ja tilaisuudet
päässeet taas täyteen vauhtiin. Kielipiireissä
on
oma
haasteensa
miettiä
sopiva
opetustapa eritasoisille oppilaille. Aivan

Urheilupäivän kuvasatoa
pikkulasten englanninpiirissä oli välillä vain
yksi oppilas ja harkitsimme jo ryhmän
lopettamista, mutta yhtäkkiä siellä on taas
toistakymmentä
lasta.
Aikuisten
suomenkielen piiriin on myös tullut useita
uusia oppilaita, mikä on iloinen asia, mutta
opetuksen kannalta haastava, kun muut jo
jotain osaavat ja uudet eivät mitään.
Joustavuutta siis tarvitaan.
Syksyn uusi ryhmä on koreankielen piiri,
jonka korealainen lähetystyöntekijä Kang
ystävällisesti
tarjoutui
aloittamaan
seurakunnassamme. Tämäkin ryhmän kautta
kirkkoon on tullut aivan uusia ihmisiä.
Olemme iloinneet, että pienet lapset
kuuntelevat
mielellään
kielipiirien
raamattuhetken. Aikuiset kuuntelevat toki
myös, tosin heidän kohdallaan ei aina tiedä,
mitä kohteliaan pinnan alla liikkuu. Olemme
kuitenkin varmoja siitä, että Jumalan Sana
tekee työtään omalla painollaan.
”…niin käy myös sanan, joka minun suustani
lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää
tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa
menestymään kaiken, mitä varten sen
lähetän. ” Jes.55:11
(AP)
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Kirkossa kävijöitä
Nyt syksystä on eräs nuorehko rouva I aloittanut
kasteopetuksen Laurin johdolla. Tämä rouva on jo
useamman vuoden opiskellut Raamattua ja
haluaisi kovasti ottaa kasteen. Ongelmana on
aviomies, joka ei ole asiasta kovin mielissään eikä
rouva haluaisi tehdä vastoin miehensä tahtoa.
Sovimme joka tapauksessa, että käydään
kasteopetus läpi (vähän kuin rippikoulu), jotta
kasteen voi sitten milloin tahansa suorittaa, kun
oikea aika koittaa. Muistattehan tätä rouvaa
rukouksessa.
Nuori mies, joka on vajaan vuoden verran käynyt
kirkossamme melko usein, on nyt muuttamassa
Pohjois-Japaniin vanhempiensa luo. Yliopistoopiskelujen jälkeen ei työelämään siirtyminen
sujunut aivan ongelmitta; viimeisimmät kaksi
työpaikkaa
näyttivät
käyttävän
työntekijöitä
”kertakäyttötavarana”, eikä nuoren miehen terveys
kestänyt epäinhimillisiä työaikoja ja huonoa
ilmapiiriä. Jotenkin hänestä näkee, miten hän
kaipaisi Jumalan rakkautta ja armoa. Rukoillaan,
että hän vielä voisi löytää tiensä kristillisen kirkon
pariin ja Jumala voisi häntä koskettaa.
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92-vuotias rouva N on kastettu yli 60 vuotta sitten.
Välillä seurakuntayhteys oli hänen vanhassa
kotikaupungissaan jäänyt pois vuosikausiksi. Nyt
hän asuu tyttärensä kanssa Nishinomiyassa, ja
tytär työntää hänet pyörätuolissa kirkkoon joka
sunnuntai. On ilo nähdä vanha rouva iloisena
Sanan kuulossa. Nyt hän on ilmoittanut haluavansa
liittyä seurakuntamme jäseneksi.
Seurakuntamme rouva K tuli kertomaan iloisena,
että aviomies ei sittenkään vaadi häntä laittamaan
tytärtään buddhalaiseen lastentarhaan. Isoveli oli
käynyt kyseistä lastentarhaa ja se oli painanut äidin
mieltä koko leikkikouluajan. Pikkusisaren kohdalla
hän oli pelännyt samaa.
Vuosi sitten kastettu rouva kertoi, että hän on
alkanut harjoitella lapsena soittamaansa pianoa,
jotta voisi olla avuksi seurakunnan säestyksissä.
Pyhäkoulussa hän jo säesti yhden laulun hienosti.
Toinen seurakuntalaisemme taas paljasti, että hän
on joskus soittanut klarinettia, ja kun kirkon kaapin
perältä löytyi klarinetti, on hän sitä jo vähän
puhallellut kotonaan. Vielä ei ääntä kuulemma juuri
lähde, mutta jäämme jännityksellä odottamaan,
josko
saamme
joskus
klarinettisooloja
kuoroesityksiimme.
(AP)
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