Onneni on olla Herraa lähellä

Agemashite omedetou gozaimasu!
Hyvää uutta vuotta! Uusi vuosi on alkanut vanhoin kujein.
Arjessa ei siis ole suuria muutoksia tapahtunut: koulua on
edelleen viitenä päivänä viikossa ja sunnuntaisin tietysti
kirkossa. Olen saanut toistaiseksi olla terveenä, mistä olen
kiitollinen. Arkeen mahtui kuitenkin parin viikon talviloma
joulun aikaan. Paikallisille uusi vuosi on se iso juhla, jota
juhlitaan vastaavasti kuin Suomessa joulua. Eli perheen parissa.
Koko Japani taisi hiljentyä muutamaksi päiväksi. Bussitkin
kulkivat poikkeusaikatauluissa monta päivää.
Ulkosuomalaiselle perhejuhlat ja joulu ovat varmasti niitä
vaikeimpia hetkiä olla poissa Suomesta. Oma perhe on kaukana,
mutta jouluksi sain kutsun Nummelan perheeseen. Kaikkien
Japani-stereotypioiden mukaisesti söimme jouluaattona sushia.
Vähän suomalaisempi jouluateria syötiin vasta joulupäivänä,
aattona kun oli normaali jumalanpalvelus ja sen jälkeen
seurakunnan joulujuhlat. Joulun sanoma on totta täälläkin!

Päiväretkiä lähiseuduille
Uudeksivuodeksi sain tänne rakkaita ystäviä kylään. Syksyn
aikana olen kulkenut lähinnä Ashiya-Kobe-väliä, mutta vieraiden
kanssa retkeilimme myös Kiotossa, Osakassa ja Sumotossa. Jäi
siellä vielä jotain näkemättäkin, että voin hyvin lähteä
”oppaaksi” uudemmankin kerran.
Olimme tosiaan liikkeellä uuden vuoden jälkeisinä päivinä samoin kuin puoli pallollista turisteja ja paikallisia. Paikallisten
uuden vuoden juhlintaan kuuluu käynti shintotemppelissä. Pitkät
jonot johtivat alttareille, joissa kelloa kilauttamalla ja rahaa
heittämällä yritetään herättää jumalien huomio. Ihmispaljous
temppeleissä oli surullista katseltavaa. Haluan olla kertomassa
täällä elävästä Jumalasta, joka kuulee äänettömätkin huokaukset

Ylh. Nishinomiyan vuorella oli
taivaallisen kauniita näkymiä. Kesk.
Talvisakura kukki tammikuussa! Alh.
Fushimi Inari temppelin portti Kiotossa.
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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
ilman kellojen ja kolikoiden kilinää. Rukoillaan, että herätys alkaisi ja kansa,
joka nyt vaeltaa pimeydessä, saisi löytää valon!

Vuosi 2017 tiivistetysti
Viime vuosi oli merkittävä. Vuoden alussa sain viettää kahdeksan viikkoa
Englannissa. Englannin taidon preppauksen lisäksi sain varmuutta käyttää
vierasta kieltä ja muutaman rakkaan ystävän. Toukokuussa minut siunattiin
lähetystyöntekijän tehtävään. Siitä alkoivat konkreettiset lähtövalmistelut.
Kiersin nimikkoseurakunnissani ja tapasin teitä lähettäjiä. Oli jännittävää
mennä uusiin paikkoihin, mutta aina minut otettiin lämpimästi vastaan. Ensi
kerralla vastassa onkin sitten vanhoja tuttuja! Elokuun lopussa koitti vihdoin
se pitkään valmisteltu hetki kun oikeasti pakkasin matkalaukut ja lensin
tänne.
Koko joulukuu oli yhtä juhlaa, kun postilokerosta löytyi päivittäin kortteja
tai paketteja. Kiitos <3
t. Asta

Kiitosaiheita
•
•
•

Olen pysynyt terveenä.
Vaikka talvi on kylmä, on se myös valoisa - ei kaamosta!
Esitysaskeleet kielenopiskelussa.

•

Että tämän vuoden aikana saisin tarvittavan taloudellisen kannatuksen
täyteen. Olisitko sinä yksi säännöllisistä tukijoista?
Edelleen kärsivällisyyttä ja viisautta kielenopiskeluun
Kohtaamani ihmiset täällä. Esim. Rouva bussipysäkillä, joka alkoi
jutella. Osasin kertoa, että olen lähetystyöntekijä, mutta sanat eivät
vielä riittäneet kertomaan sen enempää.

Rukousaiheita
•
•

Kuvassa oikealla minä ja kielikoulukaverini HaYul. Kirjeen kuvat: Asta Vuorinen.

Jyväskylän Huhtasuon aluesrk,
Mäntyharjun Pertunmaan
kappelisrk, Ylöjärven Viljakkalan
seurakuntapiiri ja Tampereen
Eteläinen, 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
+81-80-8852-4437 (Whatsapp)
Takahama-cho 7-1-911
Ashiya-shi, 659-0033 JAPAN
Instagram: v.asta
http://www.suuressamukana.fi/
Lähettisihteeri Mirkka
Hirvikangas
sadepisara316@gmail.com

