
Kuljemme kohti Taivaan kotia Rukousaiheita
Muistattehan Noto-sanin
sukulaisia rukouksissanne.

Lähetyksen vuosikokous ensi
viikolla. Pohdimme yhdessä
toiminnan mahdollisia
muutoksia taloushaasteiden
takia.

Kiitosaiheita

Viime kerralla kerroimme Nishinomiyan seurakunnan vanhimmasta jäsenestä,
joka pian kirjeen kirjoittamisen jälkeen kutsuttiin perille Taivaan kotiin. Noto-
san oli kuollessaan 98 vuoden ja 8 kuukauden ikäinen. Vielä viikko ennen
kuolemaansa hän osallistui jumalanpalvelukseen, seuraavana sunnuntaina sovin
tyttären kanssa käyväni seuraavana päivänä tapaamassa mummoa. Maanantai-
aamuna tytär soitti ja kertoi Noto-sanin kuolleen yön aikana. Ruumiinvalvojaiset
pidettiin keskiviikkona heillä kotona ja hautajaiset keskiviikkona kirkolla.
Hautajaisten järjestäminen nopealla aikataululla on tiukka rutistus, mutta
samalla niissä heijastuu työmme keskeinen sanoma: "Jeesus on ylösnousemus ja
elämä, joka uskoo häneen, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja
uskoo Jeesukseen, ikinä kuole."

Kristilliset hautajaiset olivat monelle ei-kristitylle sukulaiselle ensimmäiset
laatuaan. Krematoriossa tuhkatun arkun äärellä pidetty lyhyt hartaushetki
muistutti meitä kaikki tämän elämän rajallisuudesta. Siinä ankeassa kaikuvassa
hallissa saimme kuitenkin rukoilla elävää Jumalaa ja jopa laulaa kajauttaa yhden
virren.

Rukoilemme lohdutusta perheelle sekä sitä, että kylvetty sana ylösnousemuksen
toivosta saisi tilaa kuulijoiden sydämessä.   (LP)

Meillä on
toivo ylösnousemuksesta ja
Taivaan kotiin perille pääsystä.

Virkistävä kesäloma perheen
kanssa Naganon läänissä.

Lasten uusi kouluvuosi on
lähtenyt mukavasti käyntiin.

Seurakuntamme tilaisuuksissa
käyvät ihmiset.

Varjeluksesta matkoilla ja
myrskyjen keskellä.
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Tähän tulee vastaanottajan
osoite. Siksi tässä on valkoista.



Viime sunnuntaina
jumalanpalveluksessa oli
normaalia vähemmän
osallistujia, sillä taifuunin
arvioitiin osuvan
Nishinomiyaan iltapäivällä.
Peruimme myös iltapäivälle
suunnitellut hautavierailun.
Tällä kertaa myrskystä
selvittiin ilman suuria
vahinkoja, vaikkakin voimakas
myrskytuuli ja -sade
vaikeuttivat yöunia.  
 
Varoitukset on kuitenkin syytä
ottaa vakavasti ja tehdä
tarvittavat varotoimenpiteet. 
 
Luonnonmullistusten keskellä
on hyvä muistaa missä meidän
turvamme on. "Sinun turvasi
on ikiaikojen Jumala, sinua
kantavat ikuiset käsivarret." 5.
Moos.33:27
 
 

Taifuuni!?

Lähettäjä:  Asako ja Lauri Palmu, 11-17 Kubo-cho, 662-0927 JAPAN
Lähetä sähköpostia: etunimi.sukunimi@sekl.fi - Lue tämä kirje ja edellisiä netissä http://www.palmu.st/

Uusia kävijöitä seurakunnassa
Vanhin kirkkokävijämme kutsuttiin siis
perille Taivaan kotiin, mutta nuorimman
kirkkokävijän äidin kanssa olemme sopineet
että tyttö kastettaisiin lokakuun toisena
sunnuntaina. Ei-krisitty isä on myös antanut
luvan kastaa tytär. Samassa yhteydessä Fujii-
san siirtää kirjansa Kita-Suzurandain
seurakunnasta meidän Etelä-Nishinomiyan
seurakuntaan.
 
Kansanlähetyksen uusin japaninlähetti Asta
Vuorinen saapui elokuun lopulla Japaniin ja
aloitti viikon perehdytyksen jälkeen
kielikoulun Kobessa. Hän käy sunnuntaisin
Nishinomiyan seurakunnan
jumalanpalveluksissa. Muistattehan Astaa
myös rukouksissa kun hän opiskelee Japanin
kieltä ja kulttuuria. 
 
Tietoisuus kerran kuussa pidettävästä
Medical Cafésta alkaa pikku hiljaa levitä
naapurustossa. Elokuun kahvilaan tuli eräs
maksasyövästä toipuva mieshenkilö
ensimmäistä kertaa. Ensi viikolla on  

Voileipäkakkuun tarvittavia raaka-
aineita ei ihan helposti löydy
tavallisesta ruokakaupasta, mutta
pienellä soveltamisella syntyy
herkullinen lopputulos.

 
tarkoitus pitää seuraava kahvila, johon liittyen olemme taas saaneet muutamia
kyselyjä. Seurakuntalaisemme, joka on kahvilan ideoija ja vastuunkantaja, on nyt
omakohtaisesti joutunut käymään läpi syöpäpotilaan omaisena toimimista, sillä
hänen äidillään todettiin pitkälle edennyt syöpä. Tässäkin olisi yksi rukousaihe
muistettavaksi.
 
Eräs kielipiirin opiskelija toi kertaheitolla kuusi ystäväänsä leivontapiiriin.
Ohjelmana oli voileipäkakun valmistaminen, joka ehkä suomalaiselle kuulostaa
arkiselta, mutta japanilaiselle se oli varsin eksoottinen (ja herkullinen) kokemus.
(LP)
 Lomalla Naganon läänissä

Heinäkuun puolessavälissä
lähdimme viideksi viikoksi
pakoon helteitä Naganon
lääniin, Nojiri-järven rannalle.
Tämä vuosi oli erityisen
sateinen, mutta se ei meitä
haitannut. Nautimme
uimisesta, lenkkeilystä ja
ystävien tapaamisesta. Tänä
vuonna Laurilla oli jopa
englanninkielinen saarnavuoro.
Sunnuntai-iltojen virsihetket
laiturilla jäävät aina vahvasti
mieleen. (LP)

Viisi nuorta oli päivittäin mukana hodarikioskilla.
Tänä vuonna Lauri ja Asako olivat aikuisvastuussa
kioskin pyörittämisessä. Sateisina päivinäkin riitti
asiakkaita.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703: 
 
Helsingin KL 
FI33 8000 1001 5582 47 
Hämeen KL
FI71 5730 0820 0457 02 
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38 
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03 
 
Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopion Nilsiä.  

 
 Jumalan runsasta siunausta sinulle toivottaen, Asako ja Lauri, sekä lapset Japanista
 

Kiitos tuestasi
lähetystyölle !

    
Tarvitsemme  
esirukousta  

 
Tarvitsemme  

taloudellista tukea
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