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Arjen aherrusta
Edellisen kirjeen jälkeen arki on rullaillut uomassaan ja
minä olen koittanut pysytellä mukana. Koulussa
opiskelutahti on hieman viime kevättä tiiviimpi ja
sunnuntain kirkkomatka on kasvanut reiluun tuntiin.
Mutta muutokset ovat olleet hyvästä.
Kertausta, kertausta, kertausta
Opintoryhmäni on kutistunut kolmeen henkeen. Minun
lisäkseni ryhmässä on kaksi kiinalaista. Kanjien
kanssa olen hieman alakynnessä heihin verrattuna.
Yhteistuntien lisäksi opiskelen kahtena päivänä
yksityistunneilla. Toisella kerraten kielioppia ja toisella
opiskellen Raamatun sanastoa ja kanjeja. Niiden
ansiosta on opiskeluun taas ihan uudenlainen
motivaatio.
Kielikoulussamme aloitti syksyllä neljä uutta
norjalaislähettiä ja oman kielitaidon kehittymistä on
ollut helppo arvioida vertaamalla heidän
nykytasoonsa. Vuosi sitten olin samassa pisteessä
kuin he ovat nyt. Siitä olen jo ottanut aimo
harppauksen, mutta vielä on paljon opittavaa!
Evankeliumi japaniksi
Koulussa opiskelumenetelmät ovat vaihtelevat.
Tunneilla kirjoitamme, keskustelemme, luemme ja taas
kirjoitamme. Yhtenä päivänä sain tehtäväksi pitää
lyhyen esitelmän aiheesta ”Mitä on kristinusko”. Se oli
hyvä haaste niin kielen kuin hengellisen sanastonkin
kannalta. Kristityn opettajani kanssa kävimme sen läpi
ennen esitystä ja opin samalla hengellisen sanaston
perusjuttuja. Se oli siis todella hyödyllinen harjoitus ja
lähetystyöntekijän sydämeni tietysti iloitsi tilaisuudesta.

Ylh. Ehtoollinen Nishi-Akashin kirkossa.
Alh. Minä ja seurakuntalaisia leipomieni
korvapuustien kanssa myyjäisissä.

Kiitosaiheita

- Kielenopiskelu
- Pitkä lämmin syksy
- Kentän syysretriitti

Rukousaiheita

- Luokkatoverini ja opettajani
- Kansanlähetyksen taloudellinen
tilanne ja talousprojekti
- Että pysyisin edelleen terveenä
Tunnilla keskusteltiin esityksestä ja ei-uskovan - Neuvottelut tulevasta työstäni:
opettajamme johdolla varmistettiin, että kaikki ovat
seurakunta ja työnkuva
ymmärtäneet mitä puhuin ja mitä jotkut termit
tarkoittavat. Opettaja oli yllättynyt siitä, että kristityt
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voivat rukoilla missä ja
milloin vain. Miten
itsestäänselvää se
onkaan itselle, että
Taivaallinen Isä
on
aina tavoitettavissa
eikä rukousta varten
tarvitse mennä
temppeliin, saati
herättää Jumalan huomiota heittämällä kolikoita,
kilisyttämällä kelloa tai taputtamalla käsiä.
Seurakuntaelämää Nishi-Akashissa
Toisen kielikouluvuoteni tulen käymään sunnuntaisin
jumalanpalveluksissa Nishi-Akashin seurakunnassa.
Matka kirkolle on pidempi kuin aiemmat kirkkomatkani,
mutta se taittuu mukavasti junalla. Nishi-Akashissa on
japanilainen pastori eikä muita lähettejä, joten koko
kielitaito on pakko laittaa käyttöön. Se on kuitenkin
vähän hämmentävää, kun minua kutsutaan senseiksi,
opettajaksi. Kyse on tavasta, jolla tässä paikallisessa
kirkossa lähetystyöntekijöitä puhutellaan. Pitää vain
totutella siihen, vaikka koenkin olevani vielä täysin
oppijana täällä.
Seurakunnassa minut otettiin todella lämpimästi
vastaan ja minulla on jopa oma postilokero, johon
jaetaan seurakunnan tiedotteet ja jumalanpalveluksen
käsiohjelma.
Lähetyksen kuulumisia
Viime viikolla vietimme kentän syysretriittiä Naganon
läänissä. Kotona ruska on vasta tuloillaan, mutta
Naganossa puut hehkuivat kaikissa ruskan väreissä.
Koko se väriloisto on vielä odotettavissa tännekin,
ihanaa! Tämän sivun karttaan olen merkinnyt punaisella
pallolla asuinpaikkani. Se voi auttaa hahmottamaan,
missä minä oikeastaan asun.
Lokakuun aikana olen kuvannut uutta videota, joka
julkaistaan pian www.suuressamukana.fi -sivustolla.
Video
kuuluu Toivo&Iloitse Japani -kampanjaan.
Marraskuun lopussa juhlimme täällä Kansanlähetyksen
japanintyön 50-vuotisjuhlaa. Keräyksen tuotolla
yritetään varmistaa, että Kansanlähetys voisi tehdä
työtä täällä myös seuraavat 50 vuotta.
Siunattua syksyn aikaa toivottaen,
Kirjeen kuvat: Asta Vuorinen, Daniel Nummela ja Nishi-Akashin srk

Punaisella merkittynä asuinkaupunkini
Koben ja Osakan välissä.

Tue työtäni
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487 UUSI TILINUMERO
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Kaikille tileille on sama viitenumero. Viite:

25454

Lähettävät seurakunnat
Jyväskylän Huhtasuon aluesrk,
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Pälkäneen,
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
seurakunta

Nettisivuja ja keräysluvat
http://www.suuressamukana.fi/
http://paijat-hame.sekl.fi
http://wp.sekl.fi/savo/
http://hameenkl.fi/
http://sekl.fi/maksuinfo

Yhteystiedot
asta.vuorinen@sekl.fi
Takahamacho 7-1-911, Ashiya-shi,
659-0033 JAPAN
+818088524437 (Whatsapp)
http://www.suuressamukana.fi/
Lähettisihteeri Mirkka Lammi
sadepisara316@gmail.com

https://www.instagram.com/v.asta/

