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Helteitä, myrskyjä, viinirypäleitä
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Kuinka sinun ”korona-kesäsi” sujui? Monen 
suunnitelmat ovat ehkä menneet uusiksi 
tai olet joutunut kohtaamaan pettymyksiä. 
Toisaalta olet ehkä saanut olla kiitollinen 
monista asioista, jotka ovat kuitenkin 
olleet mahdollisia. Me jännitimme keväällä 
kovasti, pääsemmekö kesämökkeilemään 
Naganon läänin viileille vuoriseuduille 
hätätilajulistuksien vuoksi. Olimmekin hyvin 
iloisia, kun pääsimme kuitenkin sinne.

Tänä vuonna Lauri oli tämän 
”ulkomaalaiskylän” presidenttinä, mikä 
olikin aika iso urakka. Jo 100 vuotta sitten 
ensimmäiset lähetyssaarnaajat saapuivat 
Nojirin rannalle Japanin kesän pahinta 
kuumuutta pakoon. Nykyisinkin vehreä luonto 
ja kaunisvesinen järvi virvoittavat meitä 
erimaalaisia lähettejä. Elokuun loppupuolille 
asti jännitimme sitä, tuleeko koronatapauksia 
kesäsesongin aikana. Kiitos Herralle, 
yhtäkään tapausta ei koko tässä maaseudun 
pikku-kunnassa esiintynyt kesän aikana. 

Iloitsimme myös paljon siitä, että lapsilla oli 
mahdollisuus koko kevään ”kotikaranteenin” 
jälkeen tavata ikäisiään nuoria, uida ja pitää 
hauskaa. Samoin me aikuiset pystyimme 
tapaamaan monia mökki-ystäviämme. Lauri 
sai myös paljon esirukousta ja rohkaisua 
presidentin urakkaansa. Korona-vuonna 
tehtävä on ollut välillä aika haastava. 

Viimeistä edellisenä lomapäivänä 
suojelusenkelit olivat ahkerana, kun Lauri 
kaatui pyörällään ja lensi aika hurjasti 
alamäessä. Hän luuli jo loppunsa koittaneen 
ja jotain ”kirkasta” oli näkynyt. Kuitenkin 
Jumalan armosta hän selviytyi melko pienin 
vammoin. Oikea olka vahingoittui niin, ettei 
siitä täysin ehjää ehkä enää tule, mutta paljon 
pahemminkin olisi voinut käydä. Kypäräkin 
halkesi kolmesta kohtaa, suojellen päätä 
täysin. Heti onnettomuuden jälkeen Nojirin 
lähettitoverit rukoilivat hänen puolestaan, 
mikä rohkaisi meitä valtavasti. Kaikki on 
Jumalan kädessä.                                   (AP)

Pastori Hirono käyttää usein kuvia saarnatessaan. Huomaattehan pleksin 
saarnaspöntön edessä. Kulmassa Zoom-osallistujia varten toinen tietokone.
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Asako ja Lauri
  PALMU

Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Kannattaa käyttää kypärää pyöräillessä, kehottaa Lauri.

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Pikku hiljaa aloittelemme uudelleen  
seurakunnan erilaisia pienpiirejä

• Lasten koulu on alkanut lähiopetuksena 
paikan päällä 

• Seurakuntalaiset ja lähipiiri ovat  
varjeltuneet koronalta

• Varjeluksesta Laurin onnettomuuden 
aikana

• 20.9. seurakuntaamme liittyvä pariskunta 
- erityisesti miehen puolesta. 

• Norjalainen Naevdalin pariskunta liittyy 
Nishinomiyan työtiimiin - intoa ja viisautta 
työn aloitukseen

• Uusien lähettien, Yamaguchien ja 
Syrjäteiden turvallinen saapuminen 
ja asettuminen Japaniin. Johdatusta 

valmisteluihin ja voimia odottamiseen. 
Että löytyisi heille sopivat asunnot.

• Seurakunnan pyhäkoulutyö on uuden 
edessä - rukoillaan uusia vastuunkantajia 
ja sitä, että pienet lapset voisivat oppia 
turvautumaan Taivaalliseen Isään.

• Laurin olkapään toipuminen

Iloinen Lauri! Japanilaiset viinirypäleet ovat 
herkullisia (ja arvokkaita.)  

Pystyimme palaamaan heti 
Nishinomiyaan, jossa hoitoa on saatu 
ja nyt Lauri varovasti jo kuntouttelee 
olkaansa. Aika näyttää, onko 
leikkaukselle tarvetta. Lääkäri määräsi 
alkuun viisi kuukautta fysioterapiaa.
 Seurakuntalaiset ovat myös olleet 
huolehtimassa meistä. Perinteiseen 
japanilaiseen tapaan olemme 
saaneet upeita hedelmälähetyksiä. 
Lauria ilahdutti erityisesti herkulliset 
viinirypäleet. Olemme kiitollisia 
Jumalalle kaikesta rakkaudesta, jota 
olemme saaneet kokea.
 Syyskuu alkoi, mutta säät Japanissa 
ovat olleet kyllä vielä mahdottoman 
kuumia. Luulen, että koko elokuussa 
oli joka päivä noin 35 astetta, jopa 38 
astetta sillä viikolla, kun palasimme 
Nishinomiyaan. On alkanut myös 
taifuuni-kausi, ja juurikin valtavan 
voimakas taifuuni kulki Etelä-Japanin 
läpi tuoden meillekin sateita ja tuulia. 
Viranomaiset varoittivat ihmisiä 
etukäteen hyvin vahvasti tällä kertaa, 
ja näyttää siltä, että henkilövahingot 

jäivät siksi melko pieniksi. Ihmiset 
todella pelkäsivät ja olivat varautuneet 
monin keinoin.  
 Olemme seurakunnassa joutuneet 
myös kovasti miettimään, miten 
toimintaa voisi jatkaa nyt, kun 
Japanissa on koronan toinen aalto. 
Jumalanpalvelukseen voi osallistua 
sekä paikan päällä että internetissä. 
Kirkkosalissa penkit ovat erillään 
toisistaan, hengityssuojia käyttävät 
kaikki ja kädet pitää pestä tullessa. 
Ehtoollistakin olemme halunneet pitää, 
erilaisten varokeinojen kera. Raamattu- 
ja rukouspiirejä olemme myös pitäneet 
ja samalla olemme suunnittelemassa 
Zoom-raamattupiiriä, niille, jotka eivät 
pääse paikalle. Kielipiirit olemme 
pitäneet tauolla ainakin vielä syyskuun 
ajan. Varovaisesti käymme myös 
kotikäynneillä seurakuntalaisten luona. 
 Lapset käyvät kuitenkin nyt taas koulua 
paikan päällä puolen vuoden tauon 
jälkeen! Kaikilla on hengityssuojat, 
lämpö mitataan aamuisin ja muutenkin 
varokeinoja on mm. ruokailun suhteen.

 Kaiken aikaa Japanissa on valtava 
määrä ihmisiä, jotka elävät ilman 
toivoa, ilman kaikkivaltiaan Jumalan 
tuntemusta. Kuinka voimme heidät 
kohdata, kertoa hyvän uutisen 
Jeesuksesta, armosta ja rakkaudesta? 

(AP)


