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Tänään saimme suruviestin Nishinomiyan 
seurakunnan rouva Kawamuran poismenosta. 
Hän ehti täyttää lokakuussa 100 vuotta. 
Viimeisen kerran kun tapasimme, hän 
topakasti näytti omat hautajaistoiveensa 
sisältävää kansioita ja painotti ei-kristitylle 
tyttärelleensäkin, että hautajaiset ovat 
sitten kristilliset. Ja rouva korosti sitä, 
että hän on valmis menemään Taivaaseen 
vaikka huomispäivänä. Hänellä oli rauha 
sydämessään, jotain parempaa oli edessä! 
Olemus oli levollinen. 

Kesällä hän vielä soitti meille ja kiitti 
kaikesta. Hauras ääni ja kauniit sanat jäivät 
sydämiimme, ne olivat viimesiä sanoja 
yhdessä tässä ajassa. Nyt tiedämme hänen 
olevan perillä Jeesuksen luona. Huomenna 
vietetään ruumiinvalvojaisia ja ylihuomenna 
ovat hautajaiset ja sen perään heti poltto 
krematoriossa, kuten Japanissa on tapana. 
Rukouksin häntä saattelemme täältä 

Suomesta. Jospa hautajaismenot voisivat 
olla kirkastamassa ylösnousemustoivoa 
sukulaisten ja ystävien keskuudessa. Rouva 
Kawamura oli sukunsa ainoa kristitty. 

Nuoruudessan rouva Kawamura kävi opistoa, 
joka oli kristittyjen perustama. Siellä hänelle 
tuli tutuksi ja rakkaaksi monet virret. Vuodet 
vierivät ja 1980-luvulla rouva Kawamura 
tutustui lähellä asuvaan lähettiperheeseen, 
Vänskiin. Hän kävi kirkossa ja raamattua 
opiskeltuaan oli vakuuttunut Jumalan 
rakkaudesta ja Jeesuksen pelastustyöstä. 
Hän olisi halunnut heti kasteen, mutta 
aviomiehen vastustus oli kova ja silloin 
kaste jäi. Suhde kirkkoon kuitenkin säilyi ja 
kun Vänskät olivat palaamassa lopullisesti 
Suomeen 2010, rouva Kawamura sanoi, että 
nyt hän kyllä on jo niin iäkäs, että voi päättää 
itse omasta uskostaan ja niin Seppo Vänskä 
sai hänet kastaa Jumalan lapseksi.  (AP)

Rouva Kawamuran luona käymässä viimeisen kerran

 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, 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! 

Juoksuterveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Asako, Lauri, sekä lapset

• Viimeiset muuttolaatikot on purettu! 

• Hyvistä kohtaamisista eri puolilla 
Suomea. 

• Iankaikkisen elämän toivosta - saamme 
turvallisin mielin elää elämäämme joka 
päivä ilman pelkoa.

• Rauhaa Etiopiaan - köyhä kansa kärsii 
sodan keskellä 

• Että Japani avaisi rajansa uusille 
työviisumeille ja uudet lähetit pääsisivät 
maahan. Nyt on pientä toivoa siitä, että 
Rantamäet ja Vainionpäät voisivat päästä 
Japaniin joulukuussa! 

• Rukoillaan kaikkien 
nimikkoseurakuntiemme puolesta. 
Valaiskoon evankeliumin kirkas valo 
kaikkea niiden toimintaa ympäri Suomea. 

• Rouva Kawamuran omaisten puolesta

ja iloinneet kaikista kohtaamisista. 
Lauri on ahkeroinut uudessa työssään 
aluekoorninaattorina. Japanin lisäksi 
hän vastaa mm. Etiopian työstä. 
Etiopiasta on kuulunut viime aikoina 
huolestuttavia uutisia. Rukoillaan 
tämän Laurin synnyinmaan puolesta, 
että maahan tulisi rauha.    (AP)   
   

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

• Tampereen Tuomiokirkko-
seurakunta su 21.11. Kalevan 
kirkossa klo 10:00

• Kuopion Alavan seurakunta su 
28.11. klo 10:00

• Kauneimmat joululaulut 
Haapajärven kirkolla ke 15.12. 
(Kirkkonummi)

• Kauneimmat joululaulut 
Meilahden kirkolla su 19.12. 
(Helsinki)

Vuosien varrella pidimme usein 
mukavia kotikokouksia Kawamuran 
kodissa. Hän kutsui sinne ei-kristittyjä 
ystäviään kuulemaan Raamattua, 
laulamaan ja rukoilemaan. Ne 
opiskeluaikaiset virret olivat edelleen 
hänelle kaikkien rakkaimpia. Samoin 
hän kertoi, että Isä meidän -rukous oli 
hänelle tärkeä ja päivittäinen. Kuulo oli 
loppuvuosina huono, mutta hän pystyi 
edelleen lukemaan. Hän iloitsi kovasti 
seurakunnan lähettämästä postista. 

Tällainen oli yhden japanilaisen 
kristityn tarina. Häneen saat tutustua 
sitten Taivaassa, niin kuin moneen 
muuhunkin japanilaiseen kristittyyn, 
joka on saanut kuulla Ilosanoman 
suomalaisilta lähetystyöntekijöiltä. 
Jumala toimii ja vaikuttaa, niin 
Japanissa kuin täällä Suomessakin. 

Olemme saaneet vierailla useissa 
seurakunnissa nyt syksyn aikana. 
Toinen toistaan kauniimpia 
kirkkorakennuksia olemme ihailleet 

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?


