Arkea Japanissa

Arjen kuvia
Keväinen tervehdys Japanista! Japanin kevät tuntuu
suunnilleen Suomen keskikesältä, lämpötilat ovat päivällä
muutaman asteen päälle 20 eikä lämmitystäkään ole enää
sisällä tarvinnut. Tässä kirjeessä maalailen teille vähän arjen
maisemaani täältä.

Kärkikolmio

Pietari kirjoitti ” — olkaa aina valmiit
antamaan vastaus jokaiselle, joka
k y s y y, m i h i n t e i d ä n t o i v o n n e
perustuu.” (1. Piet. 3:15b). Täytyy
myöntää, minut päästiin yllättämään.
Eräänä tavallisena kouluaamuna
keskustelu johti siihen, että opettaja
pyysi minua kertomaan mikä on
pääsiäinen. Kielitaidon rajoittamana
evankeliumi jäi vähän puolitiehen.
”Pääsiäisen aikaan Jeesus kuoli
perjantaina ja sunnuntaina hän ei
ollut kuollut.” Ei varsinaisesti
teologinen tähtihetkeni. Ehkä ensi
kerralla osaan ujuttaa sen jyvänkin
mukaan. Hyvä, että koulu
kieliopetuksen lisäksi pitää yllä
motivaatiota todella ottaa kieli
haltuun.

Arjen kolmioni on koti, koulu ja ruokakauppa. Niiden välille
mahtuu onneksi niin pala kaupunkia kuin joenvarttakin. Olen
oppinut mihin junan vaunuun kannattaa nousta, jos haluaa
istumaan ja monia nokkelia oikoreittejä kaupungilla. Junassa
katselen toisinaan ohi vilistävää maisemaa. Talot on
rakennettu vieriviereen ja samaa talojen helminauhaa riittäisi
monen tunnin junamatkaksi. Useammin junamatkat menevät
kuitenkin tuijotellessa puhelinta. Vastailen ehkä yön aikana
tulleisiin viesteihin, harjoittelen kanjeja tai luen sähköistä
kirjaa. Asemalta on koululle reipas vartin kävely. Sen varrella
on hauska seurata kaupungin heräämistä uuteen päivään.
Lettukahvilan kalterit nostetaan ja vartija auttaa nostamaan
porrasaskelmat ulos. Linja-autokuskit peruuttavat pienen Rukousaiheita
pieniin koloihin. Hedelmäkauppa on aina auki. Kioskin neiti
lajittelee pulloja hanskat kädessä. Leipomossa nostellaan - Hat-Koben seurakunta
tuoreita leipiä esille. Vanha rouva kastelee talon edustan - Japanilaiset: että heidän
sydämensä avautuisivat
kasvit ja vettä valuu kadulle. Vaatekaupan ovesta nostellaan
paketteja sisään.
evankeliumille
Koululla on pienet pulpetit ja vihreä liitutaulu. Koulussa
puhutaan pelkkää japania, nykyään myös tauoilla.
”Gofunyasumimasu” on kauneinta, mitä opettaja voi sanoa.
Eli ”viiden minuutin tauko”. Opiskelu on tiivistä ja koettelee
toisinaan kärsivällisyyttä, kun ei vain ole sanoja siihen, mitä
haluaisi sanoa. Mutta onnistumisen tunne tulee pienistä:
siitä, että osaa lukea kaupungilla kylttejä, löytää kaupasta
sen mitä etsikin tai kun osaa suunnistaa uuteen paikkaan.

Kiitosaiheita

- Kaunis, kaunis kevät
kukkaloistoineen
- Ystävät Suomessa ja maailmalla
- Kielenopiskelu vaativuudestaan
huolimatta innostaa edelleen
- Arki täällä on hyvää
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Kirkkomatkat
Sunnuntaisin suuntaan kirkkoon. Vaikka en ymmärrä sanoja, on liturgiassa helppo pysyä
mukana. Toistuuhan se joka viikko. Nykyään pysyn hyvin mukana virsissä, vaikka sanat on
kirjoitettu kanoilla. Toistuvat sanat alkavat saada merkityksiä: kokoro, megumi ja
oinorishimasu. Sydän, siunaus ja rukoilla. Saarnastakin tunnistaa sanan sieltä toisen täältä.
Kirkkoteellä pystyy muutaman sanan vaihtamaan seurakuntalaisten kanssa.
Huhtikuun alusta alkaen olen käynyt sunnuntaisin Hat-Koben
seurakunnassa. Vuoden 1995 maanjäristyksessä juuri se alue,
jolla Hat-Koben kaupunginosa nykyään sijaitsee, tuhoutui
erityisen pahasti. Alue on rakennettu uudelleen ja nimetty Happy
Active Town:ksi, eli iloiseksi aktiiviseksi kaupungiksi. 9 vuotta
sitten perustettiin Hat-Koben seurakunta, joka on ainoa kirkko
alueella. Pieni seurakunta kokoontuu vanhassa liiketilassa, joka
muuntuu viikon mittaan niin muskariin, kielenopiskeluun,
ruokapiiriin kuin jumalanpalvelustilaksi. Jumalanpalveluksen
jälkeen myös Hatossa laitetaan tuolit pinoon ja nostetaan
kaapista taittojalkaiset pöydät esiin teen juontia varten.
Sunnuntai-iltojeni kohokohdaksi on muodostunut suora
nettilähetys jumalanpalveluksesta KL-opistolta Ryttylästä. On
tärkeää kuulla Jumalan sanaa myös omalla äidinkielellä. Voin
lämpimästi suositella tätä vaihtoehtoa, jos kirkko on kaukana,
etkä muuten pääse sunnuntaisin jumalanpalvelukseen.
Sivupalkista löytyy osoite. Siunattua kevättä toivotellen,

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 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

Pensaat kukkivat runsain kukin! (Ylä vas). Kotikadun vehreyttä (ylä oik.)
Lastenpäivän kaloja Shukugawa-joella (ala vas). Auringonlasku
Ashiyassa (ala oik). Kuvat Asta Vuorinen

Suorat jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo. 13.00
http://avaimia.net/ > Suorat
lähetykset

