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Rukousta tarvitaan! 

ID
 3

13
33

29
7 

©
 Jo

ha
nn

es
k 

| D
re

am
st

im
e.c

om

Eurooppa on sodan keskellä huolestuttavassa 
tilanteessa. Seuraamme päivittäin 
avuttomina televisiolähetyksiä, jotka kertovat 
suunnattomasta hädästä Ukrainassa. Ihmiset 
pakenevat henkensä edestä etsiessään 
turvaa; monet ovat auttamassa, mutta 
riittääkö tämä apu? Yli 2,6 miljoonaa naista 
ja lasta ovat paenneet naapurimaihin, suurin 
osa heistä Puolaan. “Voi Herra, auta sinä 
Ukrainan kansaa, pysäytä hyökkäävä armeija 
ja anna maahan tulla rauha!”
  Etiopiassakaan ei voi puhua vielä rauhasta. 
Yli viisi miljoonaa ihmistä tarvitsee 
humanitääristä apua, yli kaksi miljoonaa 
on joutunut pakenemaan kodeistaan 
sisällissodan takia, lizäksi arvioidaan että 
yli 100.000 lasta on kuolemanvaarassa 
aliravitsemuksen takia.
 Tarvitaan rukousta maailman rauhan 
puolesta. Rukoillaan anteeksiantavaa 
sydäntä. Rukoillaan että sota loppuu. Ja 
rukoillaan apua hätää kärsiville!

Kansanlähetyken kirkkopyhä
Suomen ev.lut. kirkon seurakunnissa kerätään 
kolehti Kansanlähetyksen lähetystyölle 
27.3. Jotkut seurakunnat ovat siirtäneet 
kolehtipyhän toiseen ajankohtaan, joten niissä 
merkeissä olimme Asakon kanssa ensin 20.2. 
Vantaankosken seurakunnassa ja sitten 6.3. 
omassa Tikkurilan kotiseurakunnassamme. 
Saimme olla kertomassa lähetystyöstä 
messun jälkeen molemmissa. Mirjami Uusitalo 
on muuten Vantaankosken nimikkolähetti ja 
juuri Japaniin lähteneet Joanna ja Petteri 
Rantamäki Tikkurilan nimikkolähettejä!

Asako kertoo Kansanlähetyksen työstä Tikkurilan seurakunnan kirkkokahveilla. (kuva: Matti Palmu)
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Lähetystyötä Japanissa voit tukea seuraavien seurakuntien kautta: Töölö, Tampereen Harju, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,  
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin  
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, 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!

       LAURI 
       PALMU

Postiosoite:
Opistotie 1, 
12310 RYTTYLÄ

Puhelinnumero:
+358 44 321 7952

Sähköposti: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Lumisin terveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Aluekoordinaattori-Lauri

• Vainiomäet ja Rantamäet pääsivät 
lentämään Japaniin!

• Kansanlähetyksen kirkkopyhävierailut 
Vantaankoskella ja Tikkurilassa. 

 

• Meillä on rauha, anteeksiantamus, 
tulevaisuus ja toivo Jeesuksessa!

• Ukrainan sodan loppumisen puolesta. 
Apua hätää kärsiville. Rauhaa maahan!

• Koronapandemian hellittämistä sekä 
täällä että maailmalla

• Viisautta pitää lähetystyötä esillä 
rohkaisevasti ja yhteistyötä korostaen

• Etiopian matka 18.-29.3.2022

Japani avasi rajansa!
Mahtava uutinen on se, että 
maaliskuun alussa Japani avasi rajansa 
uusille työviisumeille. Jännittävän 
ja varsin stressaavan viikon jälkeen 
sain olla 11.3. perjantaina olla Asakon 
kanssa lentokentällä saattamassa 
Rantamäkiä ja Vainiomäkiä matkaan 
kohti Japania. Venäjän ilmatilan 
sulkemisen takia tuli ylimääräisiä 
mutkia matkaan, mutta sinivalkoiset 
siivet veivät matkalaiset Tokioon, jossa 
sitten Kansanlähetyksen maaedustaja 
Japanissa, Markus Syrjätie oli heitä 
vastassa. Junalla he sitten taittoivat 
loppuosan matkasta Kobeen. Kiitos 
Taivaan Isälle, että saimme pitkän 
odotuksen jälkeen olla lähettämässä 
uusia työntekijöitä Japaniin. 
Muistathan sinäkin heitä rukouksissa? 
Ensimmäiset päivät vieraassa maassa 
ovat varmasti haastavia ja monta 
virastokäyntiä odottaa uusia lähettejä 
siellä Japanissa.

Ennen 12 tunnin lentomatkaa jaksaa vielä hymyillä! Siunausta Japanin-matkallenne Vainiomäet ja Rantamäet!


