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Kaori Mukahi piti rohkeasti evankeliumia esillä
joulukonsertissaan Nishinomiyassa

Hyvää armon vuotta 2020!
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Uuden vuoden otimme vastaan keskiyöllä
kollegamme Asta Vuorisen kanssa ja
aamupäivällä sitten myös seurakuntalaisten
kanssa uuden vuoden jumalanpalveluksessa.
Aina kun tapaa tutun ihmisen uutena
vuotena, on syytä kumartaa syvään, toivottaa
hyvää uutta vuotta ja pyytää sulkeutua
suosioon tänäkin vuonna. (Akemashite
omedetoo gozaimasu. Kotoshimo yoroshiku
onegaishimasu.) Näin siis 15.1. saakka.
Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuimme
vielä yhteisen pöydän ääreen nauttimaan
ozenzaita, eli makeaa papukeittoa, jossa
tahmaista riisikakkua sisällä. Lisukkeena
suolaista kombu-merilevää. Tämä on
perinteinen uuden vuoden herkku. Jokainen
vuorollaan kertoi ajatuksiaan ja toiveitaan
uuden vuoden suhteen. Oli hyvä pyytää itse
kullekin Jumalan johdatusta ja huolenpitoa
uudelle vuodelle. Mitä tulevaisuus tuokaan
tullessaan, Jeesuksen kanssa on turvallista
elää jokainen päivä.

Joulun aika sujui hyvin ja eri tilaisuuksiin
tuli paljon väkeä. Joulukirkossa ja -juhlassa
vaikutti kaikilla olevan mukavaa. Edellisenä
sunnuntain
oli
ollut
joulukonsertti,
johon oli saapunut aivan monta aivan
ensikertalaistakin.
Erityisesti
iloitsimme
pitkään tuntemastamme pariskunnasta,
joka kerrankin halusi tulla kirkolle. Muusikko
Kaori Mukahi lauloi hienosti ja piti myös
erittäin hyvät puheenvuorot. Vähän yllättäen
pääsimme Laurin kanssa viimeisen laulun
esittäjiksi, lauloimme kolmistaan ”Jouluyö,
juhlayö.” Seurakuntalaiset olivat ihmeissään.
Joulukuussa englannin piiriä pitäessäni
tajusin, että eräs piiriläinen, nuori rouva, ei
ollut koskaan kuullut ensimmäisen joulun
tapahtumista. Tämä rouva on kuitenkin
matkustellut eri puolilla maailmaa, mutta
jouluevankeliumiin hän ei ollut ennen
törmännyt tai ainakaan kiinnittänyt huomiota.
(jatkuu seuraavalle sivulle...)
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(... jatkoa edelliseltä sivulta)
Välillä unohtuu, että tavalliselle japanilaisille
on hyvä aloittaa puhe Jumalasta ja
Jeesuksesta aivan perusteista. Kävimme
sitten piirissä yhdessä läpi Jeesuksen
syntymän tapahtumia ja siihen liittyvää toivon
sanomaa. Rouva tuli myös joulukirkkoon
kahden lapsensa kanssa.
Kiitämme
kaikesta
runsaasta
joulumuistamista! Postilakosta huolimatta
perille tuli paljon kivoja kortteja ja
pakettejakin! Ne ilahduttivat meitä kovasti.
Täällä kaukana kun asumme, kaikki posti ja
viestit muistuttavat aina siitä, että emme ole
tekemässä tätä työtä yksin.
Kiitos esirukouksesta ja taloudellisesta
tuesta! Ilman niitä emme voi tehdä
lähetystyötä Japanissa. Ja työ jatkuu vuonna
2020! Jumalan työtähän tämä on ja saamme
jokainen osaltamme olla siinä mukana
apulaisina kukin taitojensa ja kutsumuksensa
mukaan. (AP)

Haluamme toivottaa sinulle iloista ja siunattua Uutta Vuotta!

Asako ja Lauri

Lämpimin terveisin,

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!

Vuoden viimeisenä sunnuntaina vierailimme Ananin seurakunnassa.
Asako on lapsena asunut tämän seurakunnan pappilassa. Tällä hetkellä
seurakunnan paimenena toimii toissakesänä Koben luterilaisesta
pappissaminaarista valmistunut evankelista Kazuya Nakagawa. Hänet
vihitään papiksi ehkä vuoden 2021 keväällä.

Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•

Olemme saaneet olla terveitä
Koululaiset ja vanhemmatkin välillä ovat
voineet rentoutua joululoman päivinä

•

Joulun tapahtumiin saapui monia ei-kristittyjä

•

Suunnittelemme uudelle vuodelle
toimintaa nuorille – on suuri haaste
saada kiireisiä japanilaisia nuoria
evankeliumin äärelle.
Japanin lähetystyöhön valmistautuvat
uudet lähetit Yamaguchit ja Syrjätiet –
jos Herra suo, he saapuvat tänne
vuoden 2020 aikana.

Rukoilkaamme yhdessä:
•

2.2. pidettävä seurakunnan vuosikokous
ja sen valmistelut. Seurakunta tulee
kuulemaan ensi kertaa suunnitelmista
siitä, ketkä tulevat työntekijöiksi, kun
päätämme kautemme Nishinomiyassa

•

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, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, 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!

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, www.kansanlahetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

