
Jo vuodesta 2003!
Tässä kuussa tulee kuluneeksi
14 vuotta siitä, kun ensi
kertaa saavuimme perheenä
Japaniin. Moni teistä
lukijoistakin on ollut tämän
ajan ja jopa kauemminkin
mukana tässä Japanin
lähetystyössä, sillä
varsinainen lähetyskurssimme
alkoi vuonna 2004, mutta
lähetyskoulutuksemme
aloitimme jo syksyllä 2003.
Alusta lähtien meillä on ollut
monia uskollisia
esirukoilijoita. Kiitokset teille
kaikille! 

Työ jatkuu! Olemme kiitollisia
siitä, edelleen voimme olla
kertomassa Jeesuksesta
japanilaisille. Japanissa työ
on usein hidasta ja vaatii
pitkäjänteisyyttä.
Rukouksemme on, että me
täällä ja te siellä voimme olla
edelleen suuressa mukana!

Kirjoittelen tässä keittiön
pöydän äärellä. Mittari
näyttää 32,6 astetta. Ajattelin
nyt pärjätä pelkän
tuulettimen avulla tässä,
koska jatkuva
viilennyslaitteiden käyttökään
ei tunnu niin mukavalta.
Japanissa on ilmeisesti
mittaushistorian aikana
kuumin syyskuu meneillään.
Eilenkin oli 35 astetta.
Eiköhän se kohta puolin ala
viilenemään. 

Kaikkein tukalimman ajan
olimme sentään pakosalla
Pohjois-Japanin vuoriston
viileydessä kesälomalla.
Suomalaisen työlakien suoma
reilun kuukauden kesäloma
tuli tarpeeseen rankan kevään
jälkeen, mutta joskus olemme
siitä vähän vaivaantuneita,
sillä japanilaiset itse eivät
juuri montaa päivää
kesälomaa saa pitää... (AP)

"Oi Herra luoksein käy jo ilta on..." Lomapaikassamme oli joka sunnuntai-ilta
laiturilla virsilaulajaiset. Käytössä oli englanninkielinen 30-luvun laulukokoelma. 

Hautajaiset Japanissa

Japanissa kuolemantapauksissa
hautajaiset järjestetään nopeassa
tahdissa. Jo samana iltana tai
seuraavana iltana pidetään
ruumiinvalvojaistilaisuus ja sen
jälkeisenä päivänä ovat hautajaiset.
Hautajaisista lähdetään saman tien
joukolla krematorioon ja sillä aikaa
kun vainajaa tuhkataan, omaiset
ruokailevat yhdessä. Muutaman
tunnin jälkeen mennään jälleen
yhdessä krematorioon katsomaan,
mitä vainajasta jäi jäljelle ja siitä
sitten kaikki vuorotellen keräävät
luun paloja uurnaan. Omaiset
saavat uurnan mukaansa.

Uurna lasketaan hautaan
vaihtelevalla aikataululla. Yleensä
vasta useamman kuukauden
kuluttua. Lisäksi japanilaiseen
perinteeseen (buddhalaisuudesta
nousevaan) kuuluu pitää erilaisia
muistojuhlia säännöllisin väliajoin,
jopa useiden vuosikymmenien ajan.

Kristillisessä hautauksissa pappi tai
lähetti on kaikissa näissä
tilaisuuksissa mukana, ja niissä
onkin aina hieno mahdollisuus
julistaa toivon evankeliumia.
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Seurakunnallamme on yhteinen
hautapaikka, johon jäsenten ja heidän
lähiomaisten uurnat voidaan laskea.
Pääsiäisenä ja pyhäinpäivänä käymme aina
pitämssä hautahartauden muutamien
seurakuntalaisten kanssa. Viime kerralla
mukana oli, niin kuin aina, rouva Motoda,
jonka puoliso on jo haudattu tänne.
 
Hautapaikka on Japanissa perinteisesti
tärkeä. Yritämme muistuttaa aina, että
kuolleet eivät enää tarvitse meiltä kukkia
tai käyntejä, sillä he ovat jo Herran luona
ilman maallisia murheita. Mutta meille vielä
tässä ajassa eläville hauta voi olla tärkeä
paikka muistella rakkaita Ennen kaikkea
hauta muistuttaa meitä siitä, että Kristus on
voittanut kuoleman ja hänen kauttaan
meillä on ylösnousemustoivo.
 
 

Niinpä minäkin olin mukana
krematoriossa pienen
omaisjoukon kanssa
saattamassa häntä. Tilaisuus
oli vainajan toiveesta
mahdollisimman
yksinkertainen. Silti saimme
laulaa Nakanon papan
toivevirren ja jakaa
iankaikkisuustoivoa omaisille,
jotka eivät vielä ole kristittyjä.
 
 Tämä kaikki tosin
krematorion henkilökunnan
hoputtaessa koko ajan
taustalla ja sitten uunin ovi
kiinni ja tuli päälle. (Oikeasti
siinä olisi ollut ihan hyvin
aikaa.) Karu oli saattotilanne,
mutta Nakanon papalla on
kaikki oikein hyvin Taivaan
riemussa. Siinä on meidänkin
kaikkien toivo.
 
t. Palmut
(Kirjeen kirjoitti  
 tällä kertaa Asako)

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
 
     Tarvitsemme
     rukoustukea.
 
     Lähetystyössä
     tarvitaan myös 
     taloudellista tukea.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703
 
- 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
 
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Noormarkku, Ulvila, Kuopion
Alava, Kallavesi,Männistö,
sekä Järvi-Kuopio.

Kiitos- ja rukousaiheita
Rukoillaan kahden vainajan
omaisten puolesta, erityisesti
Nakano-sanin poikien puolesta.
 
16.10. David Lyle Morris pitää
gospel-konsertin kirkossamme.
Rukoillaan, että ensikertalaisia
voisi tulla mukaan.
 
20.10. Seppo Vänskän "Japani
yllättää" -kirjan japaninkielisen
painoksen julkistaminen.
Vuokko Vänskä ja Elina
Huovinen ovat mukana!
 
Helena ja Jukka Kallioinen
saapuivat eläkepäivinään
auttamaan HAT-Koben työssä.
Olisimme muuten ihan pulassa!
Siunausta heidän työlleen. 
 
Asta Vuorinen on lyhyellä
kotimaanjaksolla kielikoulun
jälkeen, mutta palaa lokakuussa
aloittamaan työn HAT-Kobessa.
Siunausta työn haasteisiin!

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/

Liekö helteillä osuutta siinä,
että viikon aikana ollut jo
kahdet hautajaiset.
Ensimmäinen vainaja oli
seurakuntamme aktiivin 73 v.
mies. Hän oli aina
vastustanut vaimonsa uskoa,
mutta nyt kuoleman jälkeen
kävi ilmi, että kristilliset
hautajaiset olivat hänelle OK.
Niinpä Lauri hänet siunasi.
Vuosien varrella hän on
varmasti hiljaisella tavallaan
miettinyt omaa suhdettaan
Jumalaan. Jätimme hänen
sielunsa hyvän Herramme
haltuun. 
 
Muutaman päivän päästä
kuulimme toisen japanilaisen
miehen poismenosta (87v.)
Hänen edesmennyt vaimonsa
oli Pihkalan perheen läheinen
rakas ystävä Nakano-san.
Tämä hurskas nainen ja
monet muut olivat rukoilleet
vuosikymmeniä miehen
puolesta. Nyt sitten
sairasvuoteella hän oli
halunnut seurata Jeesusta.
Rauha sydämessään hän sai
lähteä. 

Kiitos kun olet mahdollistamassa Japanissa tehtävää lähetystyötä! 
Ole siunattu! 
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