Tunnelmia auringon nousun maasta

Idässä aurinko nousee ajallaan
Terveisiä Nipponista. Saavuin Japaniin reilut kolme viikkoa sitten ja
kielikoulun penkkiäkin olen ehtinyt kuluttaa jo kaksi täyttä viikkoa.
Kiitos kaikista rukouksista, niiden siivin asettuminen tänne on sujunut
varsin kivuttomasti. Välillä unohdankin että olen ollut täällä vasta näin
vähän aikaa! Kiitos kaikista posteista. Ne ovat ilahduttaneet ja päässeet
esille olkkarin seinälle. Jopa pakettien vastaanottaminen onnistuu.

Asettautuminen Ashiyaan
Lentokentällä minua olivat vastassa lähettikollegat Lauri ja Asako
Palmu, joiden kanssa hoitelimme käytännön asioita kuntoon
ensimmäisten päivien aikana. Rekisteröityminen kaupungintalolla,
puhelinliittymän ja pankkitilien avaamiset hoituivat kivuttomasti, kun
mukana oli kielitaitoisia. Asunnossani aiemmin asunut Ulla Pendolin
jätti käyttööni pyörän ja sillä olen suhaillut kirkkomatkoja ja vähän
muutenkin. Koulumatkat kuljen bussilla ja junalla, joilla liikkuminen
sujuu jo varsin mallikkaasti.
Arki eli kielikoulu alkoi tasan viikon kuluttua Japaniin saapumisestani.
Meidän ryhmässämme on kuusi opiskelijaa. Ainoa yhteinen kielemme
on japani, joten jutustelumme ei ole vielä kovin sujuvaa. Opettajamme
ovat taitavia ja tieto heidän välillään kulkee hämmentävän hyvin. Tahti
on rivakka, mutta siinä pysyy kyllä mukana, kun tekee läksyt hyvin.

Lähetyselämää
Sunnuntaisin
osallistun
jumalanpalvelukseen
Nishinomiyan
seurakunnassa. Seurakuntalaiset ovat ottaneet minut lämmöllä vastaan.
Saarnoista lähinnä bongailen tuttuja sanoja ja fraaseja. Viikko viikolta
tutut sanat lisääntyvät ja joku päivä pääsen vielä kiinni saarnan
aiheestakin. Olen nauttinut kirkossa käymisestä, ainakin pääsee
tapaamaan ihmisiä! Ja hymy toimii kaikilla kielillä.

senkyōshi
Kielikoulun ensimmäisenä
päivänä opettelimme tietysti
kertomaan itsestämme. Ensin
oma nimi ja mistä on kotoisin.
Sitten piti kertoa oma
ammatti. Mietin kuumeisesti,
että miten selittäisin
ohjaustominnan artenomin
ammattinimikkeen edes
englanniksi ja löytyykö sille
japanista mitään edes sinne
päin liippaavaa. Ennenkuin
ehdin avata suutani, sanoi
opettaja minulle, että olen
senkyōshi. Eli
lähetystyöntekijä. Yksi
opiskelijoistamme kysyi heti,
että mikä on lähetystyöntekijä
ja opettaja vastasi 'christian
sensei'. Jep. Se siitä matalasta
profiilista! Ei vaan, hyvä, että
asia tuli heti esille, ennenkuin
ehdin sitä edes piilotella! Yksi
opiskelijoista yritti jo kysellä
tästä senkyōshi-asiasta, mutta
vielä ei kielitaitoni riittänyt
ymmärtämään edes
kysymystä. Palaamme asiaan,
kun olen oppinut muutaman
lauseen lisää! Toisena
koulupäivänä en vielä
tunnistanut sanaa, joten
opettaja opetti sen minulle.
”Tämä on tärkeä sana sinulle,
sinun pitää muistaa se.” Kyllä,
nyt muistan. Ja pian osaan
myös kertoa miksi olen täällä.
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Aina muistaessani olen rukoillut niiden ihmisten puolesta, joita
kaupungilla tulee vastaan. Suuri kiitollisuus täyttää mieleni noina
hetkinä. Jumala on kutsunut juuri minut tänne. Pieniä läikähdyksiä siitä
Jumalan suuresta rakkaudesta japanilaisia kohtaan on tarttunut siis jo
omaankin sydämeen.
Muutenkin kaikki vain tuntuu siltä, että asiat ovat niinkuin pitääkin.
Asunto on myös alusta asti tuntunut kodilta. On ollut ihanaa päästä
vähän sisustamaan kotia oman näköiseksi pienillä jutuilla. Olen myös
nauttinut ihan siitä, että arjessa on koulun vuoksi säännöllinen rytmi.
Ensimmäisestä taifuunistakin selvittiin, eikä se tehnyt suuria tuhoja tällä
seudulla. Siunattua alkusyksyä!
Senkyōshinne maailmalla,

Asta

Kiitosaiheita
 Sopeutuminen Japaniin on sujunut todella hyvin
 Koti ja asuinalue ovat rauhallisia ja tuntuvat omilta
 Kielikoulu: koulu on hyvä ja ryhmässä on hyvä opiskella
Rukousaiheita




Japanilaiset: että heidän sydämensä avautuisivat evankeliumille
Kärsivällisyyttä kielenopiskeluun
Poliittiset jännitteet tällä maailmankolkalla

Tue työtäni
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323,
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI4980001100300467
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702,
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Kaikille tileille on sama
viitenumero. Viite: 25454

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