
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, 
keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Kansanlähetys Asako ja Lauri Palmun kirje - Maaliskuu 2020 - Nro. 101

Onko sinulla ketään rakasta ihmistä?
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Nishinomiyan seurakunnan vuoden 
teema on: “Olemme Jumalan perhettä - 
kutsutaan rakkaitamme mukaan!” Eräs 
seurakuntalainen totesi, ettei hänellä ole 
ketään rakasta ihmistä. Tämä kirvoitti meitä 
miettimään, ketkä ovat rakkaita ihmisiä itse 
kullekin. Tietysti ajatellaan helposti puolisoa, 
perhettä tai läheisiä ystäviä. Lopulta kuitenkin 
tuli selväksi, että jokainen lähimmäisemme 
on se rakas, jolle toivoisimme parasta asiaa 
maailmassa: Jumalan armoa, pelastusta 
Jeesuksessa  ja sen tuomaa sielunrauhaa. 
Ja kuka on sitten minulle lähimmäinen, käy 
toki selväksi Jeesuksen opetuksista. 

Pohdiskelimme, miksi toivomme ylipäätänsä 
näiden rakkaiden löytävän Jeesuksen. Emme 
ole kutsumassa heitä  mukavaan yhdessäoloon 
tai onnellisen elämän saavuttamisen niksit 
-kokouksiin. Työtoverimme, japanilainen 
pastori Hirono jakoi joitakin asioita, jotka hän
on itse huomannut saaneensa ottaa vastaan
kristityksi tultuaan:

1. Sai vapautuksen syyllisyydestä ja
menneisyyden taakoista.
2. Ei tarvitse enää pelätä monia taikauskoon
liittyviä asioita, jotka ennen sitoivat häntä.
3. Ei tarvitse murehtia turhaan, vaan voi
päivä kerrallaan elää Jumalan hyvässä
johdatuksessa.
4. Ei tarvitse vertailla itseään muihin, koska
tietää oman todellisen arvonsa Jumalan
silmissä.
5. Elämän tarkoitus on nyt löytynyt. (Varsinkin
kysymys: “Miksi elän?” murehdutti nuorta
Hironoa aikoinaan pitkään.)
6. Tulevaisuuden toivo, Jumalan valmistama
tie on edessä. Lopulta kaikki on hyvin.
7. Kärsimyksestä löytyy tie ulos, Jumalan
avulla.

Niin valtavia asioita, niin suuri on Jumalan 
armo ja niin syvä on hänen rakkautensa meitä 
kohtaan. Todella toivon, että mahdollisen 
moni haluaisi tämän kaiken ottaa vastaan. 
(AP) 

Yllä: Palmun perhe maaliskuussa 2020.  Tässä samaisessa paikassa on 
otettu monenmonta perhekuvaa. Kuvaajana tällä kertaa Jukka Kallioinen.
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Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Pääsiäistä odotellessa,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Kiitämme kaikesta siitä suuresta 
määrästä siunauksia, joita saamme ottaa 
vastaan Jumalan lapsina.

• Olemme saaneet olla terveitä.

• Kaikki uskolliset työmme tukijat siellä 
Suomessa.

• Luonnon kauneus kevään puhjetessa 
kukkaan.

• Vuoden 2020 toimintateema on 
“Olemme Jumalan perhettä - kutsutaan 
rakkaitamme mukaan” Voi jospa 
moni japanilainen voisi liittyä tähän 
perheväkeen!

• Varjelusta korona-virukselta. Erityisesti 
seurakuntamme vanhukset ja sairaat.

• Viisautta Japanin, Suomen ja 

koko maailman viranomaisille 
virustorjunnassa.

• Japanin lähetystyöhön valmistautuvat 
uudet lähetit Yamaguchit ja Syrjätiet –  
jos Herra suo, he saapuvat tänne  
vuoden 2020 aikana. Käykääpä 
jututtamassa heitä, jos jossain satutte 
yhteen!

1.3. pidetyssä ehtoollis-
jumalanpalveluksessa kiinnitettiin 

erityishuomiota hygieniaan.

Korona-viruksen vaikutukset
Tämä uusi korona-virus on toki ollut täällä 
meillä Japanissakin kovasti puheena. Tällä 
hetkellä ovat seurakuntamme tilaisuudet 
tauolla sunnuntain jumalanpalvelusta lukuun 
ottamatta. Monenlaisia tapahtumia olemme 
jotuneet perumaan. Lasten koulu on ollut 
kiinni toista viikkoa ja jatkunee vielä pari 
viikkoa lisää. Koulu on tosin järjestänyt varsin 
tehokkaan etäkolulun netin kautta, joten 
lapset ovat sen kanssa varsin työllistettyjä. 
Yritämme välttää ylimäärästä liikkumista ja 
väkijoukkoja. Jumalanpalvelukseen tulevia 
kehoitamme pesemään kätensä tullessaan 
ja desinfioimme lopuksi kaikki pinnat.

Kaikki tarpeellien on hyvä tehdä, mutta 
voimme olla rauhallisella mielellä, sillä 
elämämme on Jumalan kädessä, tapahtui 
mitä tapahtui. Ja rukouksemme myös on, että 
tällaisen vitsauksenkin Jumala voisi kääntää 
siunaukseksi ja pistää ihmiset etsimään 
Vapahtajaa. 

Kevät kutenkin tekee tuloaan ja 
tämän kirjeen saadessanne ovat 
sakuratkin jo aloittaneet kukinnan. 
Tänä vuonna varsin aikaisin, sillä 
talvi oli todella leuto. Elämme myös 
paastonaikaa. Jospa nyt olisi aikaa 
hiljentymiseen ja rukoukseen. 

“Se, joka asuu Korkeimman 
suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa, sanoo näin: ‘Sinä, Herra, 
olet minun linnani ja turvapaikkani.” 
Ps 91:1-2 (AP)


