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Seitsemännen asteen iaido-miekkamestari esiintyi meille.

Lähtölahjoja ja -sanoja - miekkoja ja piikkejä?
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”Moshi moshi“, pieni hento ääni kuului
puhelimesta. Heti tiesin, kuka siellä on, tietysti
99-vuotias rouva Kawamura. Ääni jatkaa:
”Haluan teitä kiittää kaikesta vaivannäöstänne
vuosien varrella. Olkaa siunattuja ja jatkakaa
evankeliumin työtänne edelleen.” Hän
pahoittelee, ettei kuule mitään. Ei hän enää
kirjoittaakaan pysty, mutta tämän puhelun
hän halusi vielä meille soittaa. ”Taivaaseen
olen menossa pian, haluan vain kiittää vielä.”
Väkisinkin tulivat kyyneleet silmiin. Onkohan
tämä viimeinen kerta, kun kuulen hänen
äänensä? Olkoon hän siunattu, elämänsä
viimeisinä aikoina.

Japanissa. Jäädään Jeesuksen käsiin.
Hänen Pyhän sovintoverensa suojaan.”
Kiitollisia olemme näistä ystävistä, niin
Japanissa kuin Suomessa. Yhdessä olemme
saaneet tehdä tätä työtä japanilaisten sielujen
eteen. Me kaikki toivomme sydämestämme,
että mahdollisimman moni Jumalan luotu
voisi oppia tuntemaan Jeesuksen.

Lähtötunnelmia alkaa jo pikku hiljaa
olemaan
täällä
Nishinomiyassa.
“Apupappimme”
Hirono-sensei
kutsui
meidät katsomaan veljentyttärensä iaidomiekankäsittelymestarin
näytöstä.
Hän
Samoihin aikoihin saapui postissa kaunis, itse arveli, että tällainen kulttuurielämys olisi hyvä
askarreltu kortti Suomesta. Siinä 93-vuotta lähtölahja häneltä. Oikeassa olikin.
täyttävä lähetysystävämme Pirkko kirjoittaa
sydämellisesti ja sitten toivottaa “Jumalan Myös yksi rakas seurakuntalainen haluisi
runsasta siunausta ja huolenpitoa kaikkeen “hemmotella” Asakoa, kun oli huolissaan
elämänne järjestelyyn. Näkö alkaa mennä tämän muuttokiireistä ja -stressistä ja vei
pois, myös kuulo. Jeesus ei mene pois, kuhan akupunktioon. Se oli sitten sellainen piikikäs
vain pysymme hänessä. Kiitos työstänne elämys!
(AP)
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Tiedoksi jo sovittuja seurakuntavierailuja syyskaudelle Suomessa:
• 19.9. Kirkkonummen seurakunta
• 26.9. Kallaveden seurakunta
• 3.10. Tampereen Harjun seurakunta
• 17.10. Ulvilan seurakunta ap ja
Satakunnan Kansanlähetyksen
kohtaamispaikkamessu iltapäivällä
• 31.10. Järvi-Kuopion seurakunnan
vieraana Nilsiässä
• 21.11. Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
• 28.11.
Ensimmäistä
adventtisunnuntaita
juhlimme
Alavan
seurakunnassa Kuopiossa
• Noormarkkuun/ Pomarkkuun on
tarkoitus mennä joko loka- tai
marraskuussa
• Töölön seurakunnan vierailukin on
vielä sopimatta.

Helluntai

Helluntai on pian. Mietimme, miten
tätä juhlapyhää voisi viettää jollain
erityisellä tavalla. Heräsi idea lukea
yhdessä eri kielillä yksi raamatun
kohta.
Kartoitimme
seurakunnan
vähintään auttavaa kielitaitoa; japani,
englanti, kiina, suomi, norja, ruotsi,
saksa, korea, kreikka, latina, espanja...
Näiden kielien osaajat voisivat siis
lukea Apostolien tekojen 2:21: “Mutta
joka huutaa avuksi Herran nimeä, se
pelastuu.“ Japaniksi siis: 主の名を呼
び求める者は皆、救われる。 Aakkosilla
avattuna: “Shu no na o jobi motomeru
monowa mina sukuwareru.”Tietysti
Pyhä Henki voi vielä meidät yllättää
aivan uusilla kielillä!

Helluntaina on hienoa muistaa se,
että Jumalan lapseus kuuluu kaikille
Otathan yhteyttä niin sovitaan lisää!
kansoille. Ja että on tärkeä saada
kuulla evankeliumi omalla kielellä.
5.-7.11. eli marraskuun ensimmäisenä Tietysti kiitämme siitä, että meillä on
viikonloppuna Lauri on mukana Pyhä Henki, joka rohkaisee, johdattaa
Miestenpäivillä Ryttylässä.
ja pyhittää meitä päivittäin.
(AP)

Nauttikaa kauniista keväästä!

Asako ja Lauri

Rakkain 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

Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•

Esikoisen ylioppilaskirjoitukset ovat ohi
ja 29.5. ovat valmistujaiset. Tulokset
kokeista tulevat vasta heinäkuussa, mutta tuntuma oli hyvä.

•
•

Keskimmäiselle saatiin IB-lukiopaikka!
Kiitos kaikista uskollisista lähettäjistä
Suomessa - osa jo yli 17 vuoden ajan!

•

Rukoillaan, että Nishinomiyan
seurakunnan työtenkijävaihdos
sujuisi hyvin.
Rukoillaan KL:n Japanin lähettien
puolesta, suurin osa on uusia lähettejä
ja vielä paljon opittavaa.

Rukoilkaamme yhdessä:
•

Internet-kotisivut:
http://www.palmu.st/
Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Iaidon korkeimmalla 8-dan tasolla ei ole
vielä yhtään naista. Hirono-sensein veljentytär
Shirai Keiko on seitsemän danin mestari.
Ylemmillä tasoilla käytetään oikeaa miekkaa,
jonka terä on teroitettu viimeisen päälle.

•

Japanin korona-tilanne on taas
huonontunut ja elämme jälleen
poikkeustilaa. Seurakunnan toiminta
on nyt lähinnä netissä. Rukoillaan
varjelusta seurakuntalaisille.
Voimia pakkausurakkaan ja ihmisten
hyvästelemiseen.

•

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!
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