
Ilosanomaa!Lokakuussa Japani oli
aikamoisen rugby-
innostuksen vallassa, kun
maassa järjestettiin lajin MM-
kisat. Meilläkin kisoja
seurattiin tarkasti ja olimme
jopa Kobessa seuraamassa
Etelä-Afrikan ja Kanadan
otteua. Etelä-Afrikkahan
sitten kisat voittikin, mutta
Japani sai historiallisen 8.
sijan, josta iloittiin.

Uusi-Seelantilainen gospel-
artisti David Lyle Morris
saapui kannustamaan maansa
joukkuetta (joka joutui
tyytymään hopeasijaan) ja
halusi myös palvella
seurakunnissa.
Nishinomiyassakin hän piti
meille hienon konsertin, jossa
hän lauloi mm. eri
joukkueiden
kannustuslauluja, jotka
yllättäen olivatkin gospel-
lauluja! 

Hän kertoi myös isästään,
joka oli 2. maailmansodassa
pommilentäjänä ja jäi
sotavangiksi Saksassa. Heti
sodan jälkeen hän oli
Hiroshimassa
rauhanturvajoukossa ja näki
sen hirveän hävityksen, jonka
atomipommi oli jättänyt. 

Laulujen ja koskettavien
puheenvuorojen kautta David
jakoi ilosanomaa kuulijoille,
joista moni oli aivan
ensikertalaisia. Sali oli täynnä
ja rukouksemme on, että
Jumalan Sana saisi tehdä
työtään heidän sydämissään. 

Davidin kitara oli mennyt jo
tulolennolla rikki, mutta
ihmellisesti lainakitarat
löytyivät ja sitä kautta
merkityksellisiä  kohtaamisia.
(AP)

Rugbya ja gospelia Laulun sanat  heijastettiin seinälle. Elina Huovinen oli taitavasti
kääntänyt sanotuksia englannin kielestä japaniin.

Tuoreet terveiset Church Planting
Institute:n konferenssista. Tämä
kokoontuminen on tarkoitettu
erityisesti Japanissa
työskenteleville
lähetystyöntekijöille.

Paikalla on viitisen sataa
erimaalaista, joilla kaikilla oli
näky japanilaisten
pelastumisesta. Mutta kuten joku
totesikin, kaikki kristityt ovat
lähetystyöntekijöitä ja kutsuttuja
kertomaan Jeesuksesta lähellä
oleville. Olemme kutsuttuja
rakastamaan lähimmäisiämme
sillä rakkaudella, jota Jumala
antaa. 

Iloitsimme tästä
mahdollisuudesta kuulla
rohkaisun sanoja. Perusasioihin
on hyvä aina palata: olen
syntinen, en pysty elämään niin
kuin haluaisin itse enkä
tosiaankaan niin kuin Jumala
haluaisi. Jeesuksen sovitustyön
vuoksi saan anteeksi. Saan
armon. Saan voimaa ja iloa
elämään. 
(AP)
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Lokakuussa meillä oli ilo
saada vieraiksi Asakon
kummitäti Vuokko Vänskä
Elina-tyttären ja Alina-
lapsenlapsen kanssa.
Edesmennyt Seppo kirjoitti
Japanin lähetystyöstä hienon
kirjan ”Japani yllättää yhä
uudelleen.” Nyt tämä kirja oli
käännetty japaniksi ja
pidimme
kirjanjulkistamisjuhlan
kirkollamme. Kirjan käänsi
Sepon (ja myös Asakon)
suomenkielenoppilas ja
paljon muitakin projektissa
on ollut apuna. Kirja on
saanut Japanissa hyvän
vastaanoton. Juhlissa oli sali
täynnä ja kiitollinen mieli
Sepon elämäntyöstä -
evankeliumin viemisestä
eteenpäin. 
AP

Elina Huovinen esitti Alinan kanssa oman
japaninkielisen laulun. Seurakuntalaiset
ihastuivat tähän upeaan Taivas-lauluun.

30.11. juostaan Koben
luterilaisen teologisen
seminaarin hyväksi. Mikäli et
ole vielä mukana, niin lähetä
Laurille sähköpostia, jotta
saat ohjeet siitä miten voit
olla mukana tukemassa
pappiskoulutusta Japanissa. 
 
Laurin tavoitteena on
päihittää viimevuotinen tulos
24 kierrosta... Esimerkiksi
lupaamalla tueksi kaksi euroa
per kierros tuottaa noin 50
euroa seminaarin hyväksi.
LP

Varainkeruujuoksu
lähestyy kovaa vauhtia

Marraskuun alussa vietimme
Pyhäinpäivää. Mukana oli
paljon väkeä - kaipaus on
vielä varsin tuore, sillä viime
vuosina on ollut monia
hautajaisia. Myös kirkon
haudalla saimme pitää
koskettavan hartauden. 
 
Seuraava sunnuntai taas oli
perinteisen lasten päivän
vuoro, jolloin lapset siunataan
yksitellen
jumalanpalveluksessa. Ihania
lapsia meillä on ja
rukoilemme, että he voisivat
kasvaa ja kehittyä Jumalan
lapsina. 
 
Syksy on ollut varsin lämmin
ja taifuunit ovat tehneet
tuhojaan. Ehkäpä kohta
kuitenkin talvikin alkaa. AP
 

Kiitos onnistuneesta
konsertista ja niistä
ensikertalaisista, jotka
uskaltautuivat mukaan.
 
Rukoillaan seurakunnan lasten
puolesta. Kiitos että monet
vanhemmat tulevat lastensa
kanssa kirkkoon säännöllisesti. 
 
Lokakuun taifuuneissa kuoli
noin sata ihmistä. Rukoillaan,
että kaiken kärsimyksen
keskellä Jumala voisi koskettaa
 
Japanin uusi kerisari Naruhito
kruunattiin lokakuussa. Hänen
ja keisarillisen perheen
puolesta on aina hyvä rukoilla,
sillä he joutuvat elämään lähes
jumalan asemassa. Rukoillaan,
että keisari voisi kohdata
Jeesuksen.

- Helsingin KL
   FI33 8000 1001 5582 47
- Pohjois-Savon KL
   FI09 1078 3000 2019 38
- Satakunnan KL
   FI10 5700 0220 0055 91
- Uudenmaan KL
   FI48 8000 1501 4822 03
- Suomen Kansanlähetys
   FI83 2070 1800 0283 25

Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Noormarkku, Ulvila, Kuopion
Alava, Kallavesi,Männistö,
sekä Järvi-Kuopio.

Kiitos- ja rukousaiheita

Lähettävät seurakunnat:

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viitteellä
22703:

KIITOS tuestasi
lähetystyölle!
 
 Tarvitsemme   
   rukoustukea
 
 Lähetystyössä 
   tarvitaan myös 
   taloudellista tukea

Seppo-kummin kirja

Kiitos kun olet mukana Japanin lähetystyössä! 
Taivaan Isän siunausta sinulle! 
 
Lähettäjä: Asako ja Lauri Palmu
11-17 Kubo-cho, Nishinomiya-shi, 662-0927 JAPAN
 
Lähetä meille sähköpostia osoitteilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Lue tämä kirje ja edellisiä netissä: http://www.palmu.st/
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