Oma maa mansikka, Isän
muu huolenpidossa
maa mansikka

Kesäloma ja kotiinpaluu
Terveisiä jälleen Japanista! Tuntuu uskomattomalta olla
taas täällä ja katsella vuorille oman keittiönpöydän
äärestä. Kesäloma Suomessa kului nopeasti, mutta
viikkojen reissaamisen jälkeen oli ihana palata takaisin.
Paluu Japaniin tuntui paluulta kotiin.
Kesälomalle lähtö tapahtui vähän poikkeuksellisissa
merkeissä. Sadekauden päätteeksi Japaniin vyöryivät
tavallista rankemmat sateet. Kielikoulukin oli kaksi
päivää suljettuna niiden vuoksi. Ashiyassa säästyimme
maanvyörymiltä ja tulvilta, joten itse sain kuivin jaloin
vain seurata uutiskuvia muutaman sadan kilometrin
päästä. Siellä vesi tulvi niin, että taloista näkyivät vain
katot. Sademäärät olivat uskomattomia. Sateiden
perään tuli Japaniinkin todella kuuma kesä. Lämpötilat
ovat edelleen ulkona ja sisällä 30 asteen tuntumassa.
Onneksi kotona on hyvät viilentimet.

Loman punaisia lankoja
Suomessa nautin tavallisista asioista. Rakkaiden
tapaamisesta, kotiruoasta, saunomisesta, uimisesta,
marjojen poimimisesta, suomenkielisistä
jumalanpalveluksista ja suomeksi laulamisesta. Oli
mahtavaa käydä kirkossa, kun ei tarvinnut pinnistellä
ymmärtääkseen. Viimeiset lomapäivät käytin Raamatun
punainen lanka -periodiin Kansanlähetysopistolla.
Kolmen päivän tankkaus perusasioista teki hyvää. Olen
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kesän aikana lukenut Kuninkaiden kirjoja ja ne vilisevät
vaihtuvia kuninkaita ja nimiä toisensa perään. Periodin
aikana hekin asettuivat Raamatun punaiselle langalle.
Jumalalla oli ihan huikea suunnitelma, jonka tuloksena
Jeesus kuoli ristillä sovittaen ihmiskunnan synnit. Sinne,
Jeesuksen ristin juurelle, vastaanottamaan armo ja
anteeksianto, pitäisi meidänkin elämänlankojen jatkuvasti
kiertyä.

Syksyn suunnitelmia
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50
vuotta siitä, kun Kansanlähetyksen työ
Japanissa alkoi. Marraskuussa täällä
on iso juhla sen kunniaksi ja syksyn
aikana on erityinen Japanin työn
keräys, jotta työ täällä voisi jatkua
seuraavatkin 50 vuotta! Suuressa Mukana -sivustolla
julkaistaan artikkeleita historiasta ja nykypäivän tilanteesta.
Pääset lukemaan niitä suoraan alla olevasta linkistä.
http://suuressamukana.fi/tag/toivoiloitsejapani/
Ennen kuin päästään juhlimaan, pitää tehdä vähän töitäkin.
Myös tämä toinen vuosi menee minulla kieliopinnoissa.
Koulu jatkuu 4.9. Sunnuntaisin osallistun
jumalanpalveluksiin ja nyt koko tulevan vuoden tulen
käymään Nishi-Akashin seurakunnassa. Siellä ei ole muita
lähettejä, joten siellä on pakko puhua koko ajan japania.
Se tulee varmasti tekemään hyvää kielitaidolle. Kuinkahan
ruosteessa se on loman jäljiltä? Ainakin minä lomalla
vastaisin moneen kertaan japaniksi, vaikka olisi pitänyt
käyttää englantia. Ehkä se on hyvä merkki!

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
+818088524437 (Whatsapp)
http://www.suuressamukana.fi/
Lähettisihteeri Mirkka Lammi
sadepisara316@gmail.com

Kuvia instagramissa! Pääset

Iloitsen teistä lähettäjistäni suuresti. Kaikki viestit ja postit katsomaan kuvia myös ilman omia
rohkaisevat ja muistuttavat, että en ole täällä
tunnuksia.
yksin, vaan tukenani on suuri joukko
https://www.instagram.com/v.asta/
esirukoilijoita. Kiitos!

Minä ja Mirkka piknikillä Joensuussa. Suomiherkkuja. Minä ja ystävän kuopus. Bambi-lammas. Pälkäneen rauniokirkko.

