
Juhlia, juhlia, juhlia!
Japanissa oli toukokuun
alussa keisarillisen pitkä
lomajakso, kokonaiset 10
päivää, mikäli kaksi
viikonloppua lasketaan
mukaan. TV-uutisissa ja
lehdissä pohdittiin, miten
aivan liian pitkä tällainen on,
ja miten se häiritsee
normaaliarkea. Kaikki
työpaikat eivät suinkaan
tarjonneet työntekijöilleen
näin pitkää lomaa. Monet
nauttivat harvinaisesta
herkusta ja matkustivat
ulkomaille tai jonnekin maan
sisällä. 

Miksi tällainen loma siis
tarjoutui kansalaisille? Koska
30.4. vanha keisari jäi
virastaan ja 1.5. uusi keisari
astui valtaistuimelle.

Meidän lapsilla oli
kansallisista vapaapäivistä
huolimatta pari päivää
koulua, joten emme voineet

pitää kuin pikkuisen
keskiviikosta lauantaihin
mittaisen miniloman.
Kävimme sitten katsomassa
etukäteen miltä
kesämökkimme näyttää
Naganon läänissä. Nautimme
keväisestä kukkaloistosta ja
pohjoisempana kukkivista
sakurakukista. Palasimme
takaisin Nishinomiyaan juuri
parahiksi Laurin 44-
vuotissyntymäpäiviä
juhlistamaan.

Toukokuun viides päivä on
aina kansallinen vapaapäivä
Japanissa, eli aika juhlallista
viettää syntymäpäivää kun
koko maa iloitsee juhlasta.

Olimme täyttäneet 30 vuotta
sinä vuonna kun tulimme
ensimmäisen kerran
perheenä Japaniin, nyt Lauri
on sitten jo juhlavassa keski-
iässä :-)  (LP)

Keväinen Myoko-vuori Naganon läänissä

Vanheneva Japani
Maailmanlaajuisesti katsottuna
Japanissa on erittäin vähän
moottoriliikenneajoneuvo-
onnettomuuksia. Viime vuonna alle
4,000 ihmistä kuoli liikenteessä,
joten kasvatustyö ja tiukentuneet
rangaistukset turvavöiden
käyttämättä jättämisestä tai
rattijuoppoudesta ovat tuottaneet
tulosta. 

Iso ongelma on kuitenkin se, että
54% kaikista onnettomuuksista
sattuu yli 65-vuotiaille. Pahimmat
onnettomuudet johtuivat väärään
suuntaan ajamisesta moottoritiellä
sekä jarru- ja kaasupolkimen
sekoittamisesta keskenään. 

Noin 270,000 kuljettajaa luovutti
vapaaehtoisesti ajokorttinsa pois,
mutta silti maassa on arviolta yli 17
miljoonaa yli 65 vuotiasta
kuljettajaa. Tämän ikäiset
kansalaiset muodostavat yli 25
prosentin väestöryhmän Japanissa.
Vuonna 2060 heitä arvioidaan
olevan jopa 40 prosenttia.

Lähde: Japan Times
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"Valkomajavankaali" kukkii toukokuussa Naganon läänissä.

Kaksi aamujen vakiokävijää
ovat nyt perillä iankaikki-
suudessa. Rukoilemme, että
tänä vuonna ei meillä olisi
hautajaisia seurakunnas-
samme. 

Iloitsemme mahdollisuudesta
tehdä yhteistyötä pastori
Hironon kanssa. Hänestä on
suuri apu kirjallisten tekstien
tarkastuksessa ja siinä, että
hän saarnaa kahdesti
kuukaudessa. Nyt olemme
aloittamassa keskustelua
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon
johtajien kanssa kuka
saataisiin jatkamaan työtä
kesällä 2021, kun tulemme
kotimaanjaksolle.
Rukoilettehan tämän
prosessin puolesta?

Rukoilkaa myös kastettujen
seurakuntalaisten puolesta,
että he voisivat kasvaa
uskossaan ja syventyä
Kristuksen tuntemisessa!
(LP) 

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
Minä rukoilen, että Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi meille
viisauden ja näkemisen hengen,
niin että oppisimme tuntemaan
hänet, ja että hän valaisisi
meidän sisäiset silmämme
näkemään, millaiseen toivoon
hän on meidät kutsunut, miten
äärettömän rikkaan perintöosan
hän antaa meille pyhien
joukossa. (Ef. 1:17-18)

Kiitos uusista
seurakuntalaisista.

Rukoillaan viisautta
seurakunnan tulevaisuuden
suunnitelmien rakentamiseen.

Kiitos uusista lähettäjistä.

Rukoillaan vastuunkantajia
seurakuntaan.

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/

Seurakunnassa on
sunnuntaisin ollut yllättävän
paljon kävijöitä. Kolme vuotta
sitten toukokuun
ensimmäisenä sunnuntaina
(keskellä "kultaisen viikon"
lomaa) kirkossa oli 18
osallistujaa, kun tänä vuonna
meitä oli 41. 

Toki numerot eivät
pelkästään kerro totuutta,
mutta olemme iloinneet siitä,
että erityisesti miesten osuus
jumalanpalvelus-vieraissa on
kasvanut viimeisen kolmen
vuoden aikana.

Keskiviikko-illan
raamattupiirissä kävi pitkään
vain yksi mies minun
lisäkseni. Tällä viikolla
pidetyssä tilaisuudessa meitä
oli yhteensä kuusi.

Toisaalta keskiviikkoaamujen
raamattupiiri on hiljaisempi
kuin aikaisempina vuosina. 

Kiitos kun olet mukana Japanin
lähetystyössä! Jumala siunatkoon sinua!

t. Lauri ja Asako (sekä perhe)
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Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi 

Hyvä Asako ja Lauri Palmun lähettäjätiimin jäsen! 

Ensimmäinen käsky kymmenestä pitää sisällään lähetystyön: ”Minä olen Herra, 
sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.” Tässä universumissa on vain yksi 
todellinen kolmiyhteinen Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Kaikki muut ovat epäjumalia. Yhteinen 
tehtävämme on kutsua ihmisiä kääntymään todellisen Jumalan seuraan.   

Hengellinen työ on yhteistyötä. Se on ensin kolmiyhteisen Jumalan keskinäistä yhteistyötä. 
Evankeliumi Jeesuksesta on ollut Jumalan luona ”ikiajoita saakka ollut kätkettynä”. ”Nyt se on 
saatettu julki” ja annettu ”tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdatettaisiin uskoon ja 
kuuliaisuuteen” (Room. 16:25-26).  Tämä julkisaattaminen tapahtuu meidän kristittyjen kautta. 
Lähettäjän roolissa sinäkin olet Hänen Majesteettinsa palveluksessa! Rukousta, rahaa ja näyn 
levittämistä tarvitaan, jotta pelastuksen evankeliumi tavoittaisi yhä useampia ihmisiä. Kiitos kun 
olet vastannut kutsuun olla lähettämässä yhteistä työntekijäämme!  

Jumalan runsasta siunausta toivottaen, 
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja  

Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tärkeysjärjestyksen ja askelmerkit eteenpäin:  
”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te 
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko 
Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”(Apt.1:6-8) 

Ylösnousseen opetuslapsilleen antama tehtävä ja toimeksianto on sytyttänyt yhä uusia lähtijöitä ja 
lähettäjiä myös Kansanlähetysliikkeessä yli viidenkymmenen vuoden ajan. Tahdomme edelleen 
muistaa Jumalan omaisuuskansaa viemällä sille evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta 
(Room.1:16), kulkemalla uskollisesti vainotun seurakunnan rinnalla (1.Kor.12:26) ja viemällä 
sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta sinne missä Jeesusta 
Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta (Matt.28:19). 

Saamme olla mukaa siellä, missä kirkko kasvaa, mutta myös siellä, missä meiltä kysytään erityistä 
uskollisuutta. Jumalan sana tekee työtään ja kantaa kerran hedelmää iankaikkisen elämään! 

Kiitos että olet mukana! Asakon ja Laurin työlle antamasi tuen kautta olet merkittävällä tavalla 
levittämässä evankeliumia ja tukemassa kristillistä seurakuntaa Japanissa. Vuonna 2018 Palmujen 
työn tuki oli 66% tavoitteesta. Kiitos sinulle, joka olet ollut antamassa. Jos et vielä ole mukana 
taloudellisesti, harkitsisitko rukoillen tänä vuonna taloudelliseksi tukijaksi ryhtymistä? 
Uutiskirjeestä löydät siihen tarvittavat tiedot tai voit ilmoittautua tukijaksi: lahjoitus@sekl.fi, 019 
77920. Muistathan Palmuja myös rukouksissasi. 

Sinusta iloiten, 
Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja 

P.S. Tulethan Kansanlähetyspäiville Ryttylään 5.-7.7.2019. Tapaat työntekijöitämme, saat 
hengellistä ravintoa, levähtää maalaismaisemassa ja nauttia kesäjuhlan tunnelmasta. 
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