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Kesäiset terveiset Japanista! 
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
Matt.28:18b-20a 

Lieneekö ketään lähetysystävää, joka voisi
ohittaa tämän Jeesuksen antaman kaste- ja
lähetyskäskyn huokaisematta samalla
rukousta Taivaan Isän puoleen? Kaste kuuluu
niin oleellisesti lähetystyöhön, onhan se
työmme päämäärä paitsi kotimaan
lähetysalueella, niin myös täällä ulkomailla. 

Olemme olleet perheenä lähetystyössä
Japanissa kohta jo kahdeksan vuotta. Toinen
työkautemme on kääntymässä ehtoopuolelle.
Heinäkuussa, jos Herra suo ja elämme,
olemme palaamassa kotimaanjaksolle noin
vuoden mittaiseksi ajaksi.  

Palveluseurakunnassamme kastettiin vuosi
sitten keväällä eräs naishenkilö, joka tulla
pelmahti jumalanpalvelukseen juuri ennen
kesälomamme alkua. Hän oli luvannut
kristityn isoäitinsä kuolinvuoteella käydä
kirkossa. Kaksi vuotta hän pyöritteli
lupaustaan kunnes uskaltautui lähistöllä
olevaan kirkkoomme. Kolme kuukautta
myöhemmin, korealaisen yhteistyölähetin
kannustamana hän sopi kanssani
kasteopetuksen ja seuraavana pääsiäisenä
riemuitsimme yhdessä seurakunnan kanssa
paitsi Kristuksen ylösnousemuksesta, niin
myös uuden sisaren pelastumisesta. 

Samaisen vuoden syksynä eräs
seurakuntamme jäsen kuoli äkillisen
sairauden murtamana. Hautajaisissa hänen
eräs sukulaisensa liikuttui ylösnousemus-
toivoa julistavista puheista niin, että hän
ilmoitti lesken välityksellä haluavansa kasteen
ja tulla sen kautta kristityksi. Yhdessä
lukioikäisen tyttärensä kanssa he osallistuivat
intensiiviseen kasteopetukseen, mutta vain
viikko ennen viimeistä opetuskertaa, hän soitti
ilmoittaakseen, että eivät työkiireiltään pääse
enää osallistumaan opetukseen.  

KKoouulluullaaiinneenn  AAiimmii  jjaa  ääiittii kkiimmoonnoossssaa 

HHeelleenniinn lluuookkkkaa  eessiiiinnttyyii kkoonnsseerrttiissssaa 
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Uutta päivämäärää emme päässeet sopimaan
kastejuhlalle. 

On myös toinen henkilö, joka on kyllä jo aloittanut
kasteopetuksen, mutta eri kirkossa. Virallisesti hän
ilmoittaa syyksi vaihtaa seurakuntaa sen, että meidän
kirkkomme sijaitsee paljon lähempänä hänen kotiaan.
Näyttää kuitenkin siltä, että hän ei ole tullut toimeen
edellisen seurakunnan työntekijän kanssa ja hakee nyt
sitten itsellensä mieluisampaa opettajaa. 

Mutta on sitä vaikeuksia myös lähetyslastenkin
kohdalla. Tämän vuoden keväällä oli tarkoitus kastaa
lähettiperheeseen syntynyt vauva. Hän kuitenkin
sairastui vakavasti ja joutui teho-osastolle.
Hätäkasteelta vältyttiin, kun poika ihmeellisesti alkoi
parantua. Seuraavaksi sovittu kastepäivä jouduttiin
kuitenkin perumaan perheessä esiintyneen vatsataudin
vuoksi. Vasta kolmannella kerralla lähettiperheen lapsi
saatiin liitettyä Jumalan perheväkeen Pyhän Kasteen
välityksellä. 

Monia kohtaamisia on ollut vuosien varrella, mutta
luottavaisin palaamme kotimaanjaksolle. Ystävien ja
esirukoilijoiden tuki on meitä kantanut ja rohkaissut.
Viemme kohtaamamme ihmiset Jumalan eteen ja
rukoilemme, että kylvetty sana saisi kantaa hedelmää
heidän sydämissään.  (LP) 

 

Pääsiäinen seurakunnassa 
Tänä vuonna pyrimme vahvasti tuomaan pääsiäisen
merkitystä esille seurakunnassa. Oli monia tilanteita,
uutena tänä vuonna lasten pääsiäisjuhla. Pääsiäisen
merkitys on useammalle japanilaiselle täysin vieras,
joten oli hyvä saada kertoa, miten suuresta asiasta
pääsiäisessä on kyse. Ja toisaalta seurakuntalaisille on
myös tärkeä käydä pääsiäisen tapahtumia yhdessä läpi.
Lasten pääsiäisriehassa oli paljon väkeä.
Pääsiäisjumalanpalvelukseen sekä japaniksi että
suomeksi tuli myös muutamia ensikertalaisia.  

Olemme huomanneet, että konkreettiset kirkolliset
perinteet voivat myös olla tärkeitä. Palmusunnuntaina
lauloimme ”hoosiannaa” palmun lehviä heilutellen.
Koristellut pääsiäismunat taas (keitettyjä) ilahduttavat
aina saajaansa, samoin isot oksat, joihin on ripustettu
pääsiäismunakoristeita. Musiikki on myös mukana,
hiljaisella viikolla omat murheelliset sävelmänsä ja
pääsiäisenä taas riemulliset virret, joissa lauletaan
”Hareruya!” kovaa ja korkealta. 

Tänä vuonna pääsiäistä oli viettämässä kanssamme
Asakon veli Sampo vaimonsa ja kolmen lapsensa
kanssa. Vilskettä riitti ja sitkeä vatsatauti sotki hieman
suunnitelmia, mutta oli mukava viettää aikaa rakkaiden
ihmisten kanssa. (AP)  

Uusi kirkkorakennus ja vieraat 
Kansanlähetyksen Sumotossa sijaitseva seurakunta on
saanut oman kirkkorakennuksen lähes 20 vuotta
pienessä vuokratiloissa toimittuaan. Iloitsemme suuresti
tästä kirkosta; uusi kirkko/pappila on kaunis ja toimiva,
mutta paljon upeampaa on se, että seurakunnassa on
selvästi herätystä ja ihmiset etsivät totuutta.  

Tällä viikolla saapuu Suomesta 11-hengen seurue
juhlistamaan Sumoton kaupunkiin noussutta uutta
kirkkorakennusta. Opastamme ja majoitamme vieraita
kollegojen kanssa kymmenisen päivää. 18.5. on kirkon
vihkimisjuhla, johon osallistumme myös
seurakuntamme edustajien kanssa. (AP) 

 

Pian Suomessa 
Laivarahti lähti tällä viikolla Suomea kohti, seuraavaksi
pitäisi pakata omat kimpsut kirkon ullakolle. Lapsia
vähän jo jännittää Suomen uudet kuviot, miksei meitä
vanhempiakin.  

Asetumme Ryttylään asumaan ja Asako jatkaa
Kansanlähetyksen palkkauksessa. Asako tulee
kiertämään jonkin verran kertomassa Japanista ja
auttaa Ryttylän keskustoimistossa. Lauri siirtyy taas
kerran kokopäiväiseksi opiskelijaksi. Japaniin olisi
tarkoitus palata taas ensi vuoden kesäkuussa, jos Herra
suo ja elämme. (AP) 

BBeennnnii  iiPPhhoonnee--oohhjjeellmmooiinnttiikkuurrssssiillllaa

Iloa parantumisesta! 
Edellisessä kirjeessä iloitsimme Asakon sisaren 
perheelle syntyneestä uudesta Natanael-pojasta. 
Kuukauden iässä Natanaelille alkoi tulla 
hengityskatkoksia ja viikon verran olimme hyvin 
huolissamme teho-osastolla hoidettavan pienen 
pojan puolesta. Jumalan armosta vauva toipui ja on 
nyt hyvinvoiva. Syytä hengityksen pysähtymiseen ei 
tiedetä, mutta onneksi hän sai täällä Japanissa 
hyvää hoitoa. Olemme todella kiitollisia ja 
iloitsemme teidänkin monien esirukouksesta.  (AP) 
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 Pian nähdään! 

 

- Kesäkuussa Nishinomiyan 
seurakunnassa työn aloittavat 
Tuula ja Henry Liivola 
 
 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Pääsiäisen sanomasta 

- Natanael-serkun terveys 

- Sumoton uusi kirkkorakennus 

- Innokkaat lähetysystävät 
Suomessa 

- Työkauden päätökseen liittyvät 
siivoukset, perehdyttämiset, 
hyvästelyt ja pakkausoperaatiot 
 

- Uskollisista seurakuntalaisista 

- Hyvästä yhteydestä 
lähettitovereiden kesken 

- Lasten hyvin sujuvasta 
kouluopiskelusta 

Työtämme	Japanissa	voit	tukea	nimikkoseurakuntiemme	Alavan,	Kalevan,	Karttulan,	Kirkkonummen,	Loviisan,	Meilahden,	Männistön	ja
Nilsiän	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 työllemme	 voit	myös	 kanavoida	Helsingin	Kansanlähetyksen:	 FI33	 8000	 1001	 5582	 47	 tai	 FI88
5723	0220	1833	83	(Viite	22703)	tai	Pohjois‐Savon	Kansanlähetyksen:	Nordea	FI09	1078	3000	2019	38	tai	Sampo	FI53	8000	1901
6120	60	tai	Uudenmaan	Kansanlähetyksen	kautta:	Sampo	FI48	8000	1501	4822	03.	Viestiksi:	Palmut	sekä	kotiseurakuntasi	nimi
(kirkon	 lähetyskannatustilastoa	 varten).	 Lähettisihteerimme	 Helsingissä:	Terhi	 ja	Henri	Halminen	 (040‐764	7060)	 ja	 Pohjois‐Savossa:
Jouni	ja	Vappu	Palmu	(050‐405	9762)	ja	Uudellamaalla	Pauli	Vehko	(040‐577	8383)	

POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho  
Nishinomiya-shi, 

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-80-3859-3769 
 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

Tässä vaiheessa tiedossa olevia ohjelmia:

 
Heinäkuu 
11.07. Tulo Suomeen Finnairilla 
 
Elokuu 
07.08.-10.08. Lähettipäivät Ryttylässä 
* Kaikki lapset aloittavat Ryttylän alakoulussa 
 
Syyskuu 
* Laurilla alkaa taas kerran palkaton opintovapaa 
28.9. Kirkkonummen seurakunta 
29.9. alkavalla viikolla kouluvierailuja Kirkkonummella 
 
Lokakuu 
12.10. Loviisan seurakunta 
 
Marraskuu 
16.11. Kalevan seurakunta, Tampere 
18.11. Pyynikin lähetyspiiri ja Japani-ilta Tampereella 
30.11. Filia-messu Helsingissä 
 

 

   

 
Marras-Joulukuussa 
Vierailu Meilahden seurakunnassa Helsingissä? 
 
Tammikuu 
6.1.2015 Alavan seurakunta, Kuopio 
 
 
Tammikuusta eteenpäin vierailuja 
Pohjois-Savon seurakunnissa 
 


