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Hei ystävät!
Sähköpostiin kilahtelee säännöllisesti lähettikollegoiden
kirjeitä ympäri maailman. On itsekin ilo lukea mitä
kollegat tekevät ja miten monenkirjavaa lähetystyö on.
Eri maat ja mantereet antavat omat mausteensa työhön
ja työtapoihin. Japanissa saamme vapaasti pitää
evankeliumia esillä ja viisumimmekin tänne ovat
myönnetty ’uskonnolliseen toimintaan’, mikä tuntuu
tietysti erityisen hyvältä näin lähetystyöntekijänä. Työn
arvoa ei kuitenkaan mitata sen mukaan mitä viisumissa
lukee. Eroavaisuuksista huolimatta ydinsanoma,
evankeliumi, ja Henki ovat samat kaikkialla maailmassa.

Tavoittavaa työtä

Oppimateriaalia SuomiABC-kurssille.
Väärät huhut wc-paperien saatavuudesta sai
koko maan imuroimaan paperihyllyt tyhjiksi.

Suomenkielenkurssi on lähtenyt mukavasti käyntiin ja
kurssi onkin jo puolivälissä. Kurssilla on noin 8
innokasta opiskelijaa. 50 minuuttia kuluu aina yhdessä
hujauksessa, joten kelloa on pidettävä tiukasti silmällä,
että aikaa jää myös raamattuopetukselle. Osalla
opiskelijoista on oppitunnin jälkeen vielä tunnin
kotimatka, joten iltaa ei sovi päästää venymään liiaksi.
Itselleni raamattuopetus on tietenkin se illan pääjuttu,
minkä vuoksi koko kurssi ylipäätään kannattaa pitää.
Lähetystyöntekijän sydäntä ilahduttaakin nähdä miten
opiskelijat kuuntelevat opetuksia korvat höröllä. Viime
viikolla Jukka avasi myös muutamaa kanji-merkkiä. Erityisesti mieleeni jäi megumi -kanjin
selitys. Tämän selitys on ”ulkomaalaisen selitys”, joten kiinalainen tai japanilainen saattaisi
selittää merkin eritavalla ;). 恵 muodostuu siis seuraavista osista:

恵

十 (kymmenen, tai tässä selityksessä tietysti risti),日(aurinko) ja 心 (sydän).
Merkitys on armo tai siunaus. Armoa/siunausta on se, että risti paistaa

megumi sydämiimme kuin aurinko.
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Suomikurssilaisten lisäksi seurakuntaan ilmestyi
tammikuussa rouva, joka asuu kirkon naapurissa. Hän
on lapsena käynyt pyhäkoulussa ja oli nyt halunnut tulla
uudestaan kirkkoon. Luulin jo, että emme enää tapaa
rouvaa, kun hän ensimmäisen kerran jälkeen livahti
nopeasti pois. Hän kuitenkin palasi ja on palannut
viikko toisensa jälkeen. Jumala tekee työtään meidän
näkymättömissämme ja välillä työ puhkeaa meidän
näkyviimme juuri näin, että joku uusi ihminen saapuu
seurakuntaan. Tämä on kuitenkin vasta alku ja
haluaisinkin jättää tämän ”naapurin rouvan” teidän
rukouksiinne. Toivottavasti tämä on hänelle polun pää,
joka lopulta vie Taivaaseen.

Korona-virus

Kun on turva Jumalassa,
turvassa on paremmassa
kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.

Viimeisen kuukauden
aikana korona-virus on
noussut puheisiin ja
uutisiin. Seuraamme
tilannetta täällä tiiviisti
ja olemme peruneet
tilaisuudet maaliskuun
Virsi 397:1
kahdelta ensimmäiseltä
v i i ko l t a . P i d ä m m e H AT- Ko b e s s a v a i n
jumalanpalvelukset ja nekin ilman kirkkokahveja. Itse
tunnen olevani aivan turvassa ja olemme lähettien
kanssa varautuneet myös siihen mahdollisuuteen, että
esimerkiksi ulkonaliikkumista rajoitetaan, jos
kaupungissamme alkaa virus levitä vauhdilla.
Kaupoissa on silmiinpistävää ollut tyhjänä ammottavat
vessapaperihyllyt. Paperin hamstraus lähti täällä
käyntiin netissä levinneestä valheellisesta huhusta, ettei
paperia pystyttäisi pian enää valmistamaan.
Muistakaamme koko tilannetta rukouksin niin täällä
kuin muuallakin maailmassa. Jumala voi kääntää
tämänkin inhimillisesti
mahdottomalta näyttävän tilanteen
parhain päin. Apu, tur va ja
todellinen Parantaja ovat vain
avunpyynnön päässä.
Auringonnousun
maasta,

Rukousaiheita

- SuomiABC-kurssin opiskelijat
- Japanin lähetit: Palmut,
Kallioiset ja sekä lähtöön
valmistautuvat Yamaguchit ja
Syrjätiet
- ”Naapurin Rouva”, joka
alkanut käydä kirkossa
- Koronavirus-tilanne täällä ja
maailmalla
- Ystävyyssuhteiden
ylläpitäminen

Kiitosaiheita

- Alkava kevät
- Uudet kontaktit työn kautta
- HAT-Koben srk:n hyvä
työntekijätilanne

- Kevään vierailijat
- Rauhallinen mieli kaiken
keskellä

Lähettävät srk:t ja KL-piirit
J y vä s k y l ä n H u h t a suo n a lue s r k,
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
A ka a n , Ke s k i - L a h d e n , L o p e n ,
Pälkäneen, Riihimäen ja Tampereen
Eteläinen seurakunnat. Etelä-Savon,
Hämeen ja Päijät-Hämeen
Kansanlähetykset.

Pidetään yhteyttä
Asta Vuorinen
Mayakaigandori 2-3-2-2204
Nada-ku, Kobe-shi, 657-0855
JAPAN
asta.vuorinen@sekl.fi
Whatsapp: +358504660901
instagram.com/v.asta
instagram.com/hatkobechurch
Osoitteenmuutokset yms.
lähettisihteeri Mirkka Lammi
sadepisara316@gmail.com

Tue työtä
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Viitenumero sama
kaikilla tileillä: 25454
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