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Mukavia kohtaamisia nimikkoseurakunnissa
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Voimme iloksemme sanoa, että onpa kiva 
olla Suomessa! Ja olemme iloinneet siitä, 
että meillä on ollut mahdollisuus pitkästä 
aikaa tavata monia lähettäjiämme kun 
vierailemme nimikkoseurakunnissamme. 
Syyskuussa kävimme ensin Kirkkonummella 
ja sitten Karttulassa, Kuopiossa ja 
Maaningalla. Lokakuussa olemme ehtineet 
käydä Tampereella ja Ulvilassa, sekä Porissa. 
Toisella sivulla näet vielä mitä muita vierailuja 
on tiedossa, joten jos ei vielä ehditty tavata, 
niin vielä ehtii. Kiitos ja tervetuloa mukaan!

Suomenkielisessä jumalanpalveluksessa 
tulee kyynel silmäkulmaan. Kyllä, melkein 
joka sunnuntai. Liturgia ja virret ja Raamatun 
tekstit. Kaikki omalla sydämen kielellä, 
eli suomeksi. Monen ulkomailla vietetyn 
vuoden jälkeen suomenkieliseen tilaisuuteen 
osallistuminen tuntuu oikein sydämessä 
asti. Ja miten puhuttelevia liturgian eri osat 
ovat, miten koskettavia virren sanoitukset. Ja 

kyllä se Jumalan Sana omalla äidinkielellä 
kuultuna tulee jotenkin lähemmäs ja 
liikahduttaa sielua. Toivoisin, että sinäkin 
rakas ystävä voisit seuraavan kerran 
jumalanpalvelukseen osallistuessasi miettiä 
miten mahtava kokonaisuus se on.

Lisäksi olen ilahtunut siitä, että vaikka 
jokainen seurakuntalainen ei ehkä jääkään 
messun jälkeiseen lähetystilaisuuteen, niin 
alttarilla Herran pyhää ehtoollista jakaessani 
kohtaan lähes kaikki tai ainakin puolet 
kirkkovieraista ihan kasvokkain. Lyhyt mutta 
merkittävä hetki kun katseemme kohtaavat: 
“Herramme Jeesuksen Kristuksen veri - 
Sinun puolestasi vuodatettu!” 

Olemme kiitollisia meidän nimikko-
seurakunnillemme, että saamme osallistua  
yhteiseen jumalanpalvelukseen ja sen 
yhteydessä ja sen jälkeen kertoa lähetystyöstä 
Japanissa. Kiitos teille ystävämme!          (LP) 

Suomalaiset kirkot ovat kauniita. Tässä esimerkki Tampereen Lielahden kirkosta. Miten kauniisti luonnonvalo heijastuukaan alttarille!

 Suomesta
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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:
Kysy halutessasi  
osoite Tikkurilaan  
sähköpostilla!

Puhelinnumerot:
L +358-41-495-2041
A +358-41-795-8452

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Iloisiin kohtaamisiin

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Syksyisin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Mahdollisuudesta olla Jumalan 
lähetyksessä nyt Suomesta käsin

• Arkirutiinit alkavat löytyä uudessa 
ympäristössämme

• Varjeluksesta koulu- ja työmatkoilla
• Siitä, että me emme ole tässä työssä 

yksin, vaan meillä on iso joukko 
esirukoilijoita tukenamme

• Lähettien puolesta Japanissa ja 
Etiopiassa. Juutalaisten parissa työtä 
tekevien puolesta. Suomesta käsin 
raamatunkäännöstyötä tekevien puolesta

• Että Japani avaisi rajansa uusille 
työviisumeille ja uudet lähetit pääsisivät 
maahan 

• Varjelusta seurakuntavierailuille, jotka 
jatkuvat vielä loka-joulukuussa

• Johdatusta Asakon työkuvioden 
järjestymiseen ensi vuodesta eteenpäin

• Että voisimme iloita iloitsevien kanssa ja 
itkeä itkevien kanssa. Että kohtaamiset 
eri puolilla olisivat siunattuja!

Perheen kuulumisia
Asako ja Lauri ovat kahdestaan käyneet 
näissä viikonlopputapahtumissa, sillä 
lapsilla on omat koulukiireensä ja 
saavat viettää vapaat päivänsä ilman 
vanhempien mukana kulkemista. 
Esikoisen yliopisto-opinnot ovat 
lähteneet mukavasti käyntiin, 
vaikkakin suurin osa luennoista on 
vielä etänä. Keskimmäisen lukio sujuu 
kivasti ja uusia ystäviäkin on löytynyt. 
Nuorimmainen käy reippaasti bussilla 
omassa koulussaan ja yllätykseksemme 
hänen on mahdollista jatkaa 
japaninkielen opintoja, kiitos Vantaan 
kaupungin, joka mahdollistaaa 
tällaista kielitaidon yllläpitoa. (LP)

Karttulassa olimme näin syksyisissä merkeissä!  
(kuvan otti aluepappi Rauni Tarvonen)

Vielä ehtii mukaan!
Tässä vielä muistutusta siitä, missä 
olemme vierailemassa syksyn aikana: 

• Pomarkun kirkko su 24.10. klo 
10, Lavian seurakuntakoti klo 16

• Nilsiän kirkko su 31.10. klo 10
• Lohjan kirkko 7.11. klo 10
• Meilahden kirkko su 14.11. klo 12 

• Tampereen Tuomiokirkko-
seurakunta 21.11. 

• Kuopion Alavan seurakunta 
28.11.

• Kauneimmat joululaulut 
Haapajärven kirkolla ke 15.12. 
(Kirkkonummi) Walk & Run 2021

Koben luterilainen teologinen 
pappissaminaari järjestää taas 
marraskuussa varainkeruujuoksun 
jolla kerätään varoja teologiseen 
koulutukseen Japanissa. Tuletko 
mukaan kannustamaan Lauria, joka 
juoksee tänä vuonna Suomessa?

Kansanlähetyksellä ja Etiopian luterilaisella Mekane Yesus -kirkolla 
on mittava yhteinen hanke. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa Jim-

man kaupunkiin keskus, jossa koulutetaan seurakuntiin muun muassa 
pappeja, lapsityöntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä.  
                                                                      Lue lisää: www.kansanlahetys.fi


