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Kymmenen vuotta
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11.3. tuli kymmenen vuotta täyteen Tohokun 
kolmoiskatastrofista. Ensin oli voimakas 
maanjäristys, sitten tsunami-allot sekä 
ydinvoimalaonnettomuus. Noin 22.200 
henkeä vaatinut tapahtumaketju kosketti 
koko maata, vaikka me itse olimme turvallisen 
matkan päässä Länsi-Japanissa. Tosin 
ydinsäteilyriskin kanssa mekin jouduimme 
silloin jännittämään. Japanissa voi koska vain  
ja milloin tapahtua vastaava maanjäristys. 
On hyvä olla varautunut jonkun verran 
materiaalisesti, vähän henkisestikin, mutta 
ennen kaikkea hengellisesti. Nimi on Elämän 
kirjassa, Taivaspaikka on saatu. Ei huolta.   

Muistelimme kymmenen vuoden takaista 
päivää seurakuntalaisemme kanssa, joka 
pakeni Fukushiman räjähdyksen jälkeen 
tänne meille päin. Hän oli perheineen 
ajanut koko yön ja saapui perille juuri 
jumalanpalveluksen aikana ja tuli suoraan 
kirkkoon. Uupunut ja epätoivoinen olemus on 
jäänyt meille mieleen. 

Sittemmin koko perhe asettui tänne 
Nishinomiyaan. Töitä löytyi ja koulut lapsille. 
Suvun tontille he rakensivat kauniin talon.

Kymmenen vuotta sitten tämä isä ja kaksi 
pientä lasta kävivät joka sunnuntai kirkossa 
isoäidin ja isoisoäidin kanssa. Nyt kaksi 
vanhempaa  sukupolvea, Momoyo-san 
ja Keiko-san ovat jo Taivaan kodissa. Isä 
ja lapset käyvät edelleen joka sunnuntai 
kirkossa, vaimokin tulee usein mukaan. 
Lapset on kastettu ja rukouksemme on, että 
äitikin vielä jonakin päivänä!   

Miltähän tämä nykyinen aikamme 
näyttääkään kymmenen vuoden päästä?  
“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, 
sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan 
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte 
minua avuksenne, te käännytte rukoillen 
minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.“    
Jeremia 29:11-12                                    (AP)

Kevättä tulvamuurin juuressa - mekin asumme mahdollisella tulva-alueella, joten siellä täällä on korkeita tulvamuureja.
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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:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

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

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Pääsiäisterveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Rakkain terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Pääsiäisen sanomasta.  
Ylösnousemustoivo!

• Me ja kaikki seurakuntalaisemme ovat 
olleet terveitä (ei ole koronaa ollut)

• Sakurat alkavat pian kukkia, luonto herää 
kevääseen.

• Että Japani avaisi rajansa, jotta uudet 
lähetit pääsivät maahan.

• Uusien lähettien kielikoulujen ja 
sopeutumisen puolesta.

• Esikoisemme valmistautuu kevään  
IB-kokeisiin.

• Japanin kansa, joka vuosittan kokee 
erilaisia luonnonmullistuksia - että he 

voisivat laskea elämänsä perustan 
Elävän Jumalan varaan.

• Japanin rikollisliigojen jäsenten puolesta. 
Anna monen heidän oppia tunteaan 
Jeesus Kristus. Auta niitä kaikkia, jotka 
kärsivät rikollisliigojen väärien tekojen 
vuoksi.  

tapaan seurakunnan haudalla. 
Muutoinkin on valoisia asioita tiedossa, 
kun saamme valmistella kahden 
pariskunnan häitä. Samalla kuitenkin 
monella seurakuntalaisellamme on 
monenlaista sairautta ja murhetta. 
Sellaistahan tämä elämä on, yhdessä 
saamme tukea toinen toistamme. 
Taivaallisen Isämme kädessä on kaikki 
nykyinen ja tuleva. (AP) 

Tiedoksi tiedossa olevia ohjelmia 
loppukesälle/syksylle:
• Lento Suomeen 16.7.
• Jatkokoulutus ja Lähettipäivät 

Ryttylässä 11.-15.8.
• 26.9. Kallaveden seurakunta
• 17.10. Ulvilan seurakunta 

aamupäivällä ja Satakunnan 
Kansanlähetyksen 
kohtaamispaikkamessu iltapäivällä

• ...

Näin siis jHs ja elämme... Otathan 
yhteyttä niin sovitaan lisää! 

Tervetuloa virtuaalikirkkokahveille 
meille palmusunnuntaina 28.3.2021 
klo 12:00 Suomen aikaa:

 https://fb.me/e/1hIhjvnY7

Perinteinen pääsiäispuu koristaa jo 
kirkkosaliamme. Ja toisesta perinteestä alla:

Kuun alussa meillä oli jännittävä 
päivä, kun tässä kirkon kulmalla oli 
ammuskeltu. Aamuyöstä oli kuulunut 
neljä laukausta. Kohteena oli 
meillekin tuttu “yakuza-talo.” Ilmeisesti 
myös polttopulloa oli heitelty. No, 
poliisivoimaa oli runsaasti paikalla, 
koko tien pätkä oli suljettu koko päivän, 
tv-kameroita ja reporttereita sekä muita 
uteliaita riitti. Ampuma-asetapaukset 
ovat Japanissa hyvin harvinaisia, joten 
tutkimukset olivat perusteelliset, mutta 
poliisi on vaitonainen. 

Itse emme kylläkään kuulleet 
laukauksia, emmekä osaa kovin 
pelätäkään. Kirkon mainoksiakin olen 
aina välillä laittanut ko. rakennuksen 
postiluukkuun.  

Pääsiäinen on jo aivan pian. 
Koronasta huolimatta saamme viettää 
pääsiäismessua 4.4. Pitkäperjantaina 
pidämme myös iltamessun. 
Sunnuntaina on myös pienen vauvan 
kastejuhla. Käymme perinteiseen 




