Vapahtaja
syntynyt!
Isänon
huolenpidossa

Joulun rauhaa
Aika on taas kiitänyt ja tehtäviä on riittänyt niin
kotona, koulussa kuin töissäkin. Joulukuu toi onneksi
mukanaan jo rauhoittumisen joulun viettoon. Pystytin
kuusenkin heti 1. joulukuuta ja se on koko joulukuun
muistuttanut lähestyvästä juhlasta.

Syksyn huippuhetkiä

Marraskuun lopussa vietimme täällä
Kansanlähetyksen Japanin työalueen 50vuotisjuhlaa. Puolessa vuosisadassa on saatu paljon
aikaan. Kiitos siitä kuuluu kuitenkin Taivaalliselle
Isälle, joka on kutsunut työhön Japaniin ja käyttänyt
näitä kutsuunsa vastanneita omassa työssään.
Kiitollisena saan olla yksi linkki tässä työssä. Juhlissa
huomasin ilokseni, että vuoden aikana ovat jo monet
kasvot tulleet tutuiksi. Paikalla oli suomalaisia ja
japanilaisia eri seurakunnista ja kirkon hallinnosta.
Juhlista on hyvä kirjoitus ja paljon kuvia Suuressa
Mukana-sivuilla. Linkki toisen sivun lopussa.
Juhlaa edeltävänä päivänä oli lähetyksen järjestämä
varainkeruujuoksu Koben luterilaisen seminaarin
hyväksi. Juoksijoita oli iso joukko ja tapahtuma oli
erittäin onnistunut. Seminaari kouluttaa mm. pappeja
paikallisen kirkon palvelukseen. Taloudellisen tuen
lisäksi seminaari tarvitsee opiskelijoita, jotta
seurakuntiin saataisi paikallisia pappeja myös
tulevaisuudessa.

Talven ja joulun tuloa ihmetellessä

Kiitosaiheita

- 50 vuoden työ Japanissa
- Uusi nimikkoseurakunta Loppi
- Opiskeluun on riittänyt
kärsivällisyyttä
- Talviloma
- Joulun sanoma: Jeesus Kristus

Rukousaiheita

- Opiskelijoita Koben luterilaiseen
Talven tulon huomaa paitsi lämpötilassa, myös kukista
seminaariin ja paikallisia
ja kausituotteista kaupassa. Orvokit ovat Japanissa
työntekijöitä kirkkoihin
talvikukkia ja niitä näkeekin nyt kaupungilla paljon
kauniissa istutuksissa. Ruokakaupan tuoreosaston - SEKL:n työn tulevaisuus
Japanissa
paraatipaikalla komeilevat parhaillaan makeat
klementiinit ja muhkean kokoiset mansikat. - Johdatusta myös ensi vuodelle

Vapahtaja on syntynyt!

Japanilaisten joulupöytään kuuluu paistettu kana ja
mansikkakermakakku. Itse vietän joulua
kollegaperheiden kanssa ja joulun menu on luultavasti
hyvä sekoitus suomalaisia perinteitä ja paikallisia
sovelluksia. Ainakin karjalanpiirakoita ja
bataattilaatikkoa on luvassa.

Uusi vuosi, uudet kujeet

Lähettäjäjoukkoni on saanut uusia vahvistuksia.
Lopen seurakunta on ottanut minut uudeksi
nimikkolähetikseen. Tervetuloa mukaan!
Vuonna 2019 on luvassa paljon muutoksia. Kielikoulu
päättyy heinäkuussa ja syksyllä aloitan työn
seurakunnassa. Alkukevään aikana varmistuu tuleva
työskentelyseurakuntani. Ajatukset ovat kuitenkin jo
nyt alkaneet askarrella tulevien työkuvioiden parissa.
Pääsen joka tapauksessa hyödyntämään ohjaajan
koulutustani ja varmasti kaikki taidot pääsevät
käyttöön ennemmin tai myöhemmin. Kaikin tavoin
jännittävää aloittaa varsinainen työ täällä pian. Mutta
sitä ennen on vielä monta sanaa, kielioppikiemuraa ja
kanjimerkkiä opeteltavana.

Tue työtäni
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487
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
ps. Joulukuussa oli Uusi Tie-lehdessä pari hartaustekstiäni Akaan, Keski-Lahden, Lopen, Pälkäneen,
ja tammikuussa tulee myös olemaan.
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
pps. Ryttylässä järjestetään Missioforum-tapahtuma
25.-27.1. Erityisteemana raamatunkäännöstyö, mutta seurakunta

Siunattua joulun aikaa toivottaen,

mukana myös asiaa Japanista. Suosittelen osallistumaan!

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
Kuvat etusivulla: Orvokkeja Kobessa ja mansikoita kaupassa
Kuvat tällä sivulla: Joulukuuseni ja joulupaketteja kuusen alla.
Jouluseimeni. Iloinen opiskelijanne koulussa.
Kuvat: Asta Vuorinen ja Kobayashi-sensei

https://www.instagram.com/v.asta/
http://suuressamukana.fi/tag/
toivoiloitsejapani/

