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Terveiset Japanista
Kevät etenee huimaa vauhtia. Japanissa kevään merkit eivät ole vettä tippuvia räystäitä ja
keväthangilla kimaltelevia auringonsäteitä. Täällä tarkkailemme ume - ja sakurapuiden
silmuja. Säät ovat kuitenkin vaihtelevia, sade ja pouta vaihtelevat. Mutta aurinko lämmittää
paistaessaan jopa niin hyvin, että pian on syytä kaivaa aurinkovoiteet esille.
Ajatuksia poikkeustilan äärellä
Poikkeustilan alla on nyt eletty yli vuosi. Moni asia on
muuttunut ja kärsivällisyys on kasvanut. HAT-Koben
seurakunnan tunnusjae tälle vuodelle on Jesajan
kirjan luvusta 40 jae 31.

”Kaikki, jotka H aa odo avat, saavat
uuden v man, he kohoavat siivilleen
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu,
he vaeltavat eivätkä väsy.”
Vuosi on koetellut niin arkielämää kuin kuin
pakottanut monet muuttamaan työtapoja. Täällä
Japanissa tartuntatilastot ovat tällä hetkellä hieman
paremmat. Maaliskuun 8. päivään asti määrätty
Vuoden tunnusjae seurakunnan
poikkeustila päätettiin useimmissa lääneissä lopettaa
ikkunassa.
jo viikkoa aikaisemmin, myös täällä Hyogon läänissä.
Tokion seudulla poikkeustila on vielä voimassa. HAT-Koben seurakunnan toiminta on ollut
alkuvuoden säästöliekillä, vain jumalanpalvelukset on pidetty. Sen jälkeen pitää myös
nopeasti palata kotiin, eikä seurakunnan keskinäistä yhteyttä ole voitu rakentaa
kirkkokahvien merkeissä. Kohtaamisen ja kohdatuksi tulemisen tarve on kasvanut. Jesajan
kirjan jae muistuttaa meitä siitä, että Jumala on luvannut antaa uuden voiman kaikille, jotka
häntä seuraavat ja odottavat. Nyt on odottamisen aika. Odottaminen on aina vaikeinta
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silloin, kun ei tiedä miten pitkä odotus on vielä edessä. Itse
odotan sitä päivää kun kotoa voi huoletta lähteä ilman
maskia ja halata rakkaita. Ylipäätään matkata kesälomalla
kot i m a a h a n j a te h d ä h i e k ka ka k ku j a ku m m i - j a
sukulaislasten kanssa. Mutta vielä koittaa se päivä, kun on
jälleen aika lentää, kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Silloin
ja sitä odottaessa Jumala antaa voiman.
Kohtaamisia kasvokkain ja kuulumisia Facebookissa
Kun poikkeustila tällä viikolla peruutettiin, otti eräs ystävä
heti yhteyttä ja kävimme yhdessä kävelyllä. Pari tuntia sujui
n o p e a s t i , k u n k ä v e l i m m e p i t k i n m e re n r a n t a a .
Japaninkielentaitoni on päässyt hieman ruostumaan, kun ei
sitä ole päässyt säännöllisesti käyttämään. Oli siis hienoa
huomata, että ymmärsin ja tulin ymmärretyksi. Ystävä oli
mukana himmelikurssilla syksyllä ja kertoi nyt tehneensä
useampia himmeleitä ja antaneensa niitä lahjaksikin.
Ohjaajan sydämeni iloitsi siitä, miten käsityöt ovat häntä
innostaneet. Mutta lähetystyöntekijän sydämeni rukoilee,
että jonain päivänä voimme yhdessä iloita uskosta
Jeesukseen Kristukseen.
Saimme syksyllä kaksi uutta lähettiperhettä Japaniin.
Heillä on ollut uusia ideoita ja yksi niistä palvelee
toivottavasti teitä jokaista jatkossa! Perustimme nimittäin
Facebookiin Kansanlähetys Japanissa -sivun, jolla
tulemme jakamaan välähdyksiä lähettien elämästä
Japanissa ja tietoa työstämme täällä. Sivulla mahtuu
myös julkaisemaan useampia kuvia kuin kirjeisiimme
mahtuu. (Lupaan jakaa kauneimmat sakurakuvani
sivulle!) Suosittelen tutustumaan mitä sivulla tapahtuu.
Siellä on toisinaan myös vähän erilainen näkökulma
Japaniin, kuin näissä kirjeissä. Esimerkiksi julkaisin
jokunen hetki sitten kuvia japanilaisista tuotteista, joissa
on suomenkielisiä tekstejä.
Tulevana sunnuntaina 7.3. klo. 11
olen Lopen seurakunnan
etäkirkkokahveilla kertomassa
kuulumisiani. Nappaa kahvikuppi
kainaloon ja tule mukaan.
Etäkirkkokahvit Lopen Youtubekanavalla www.youtube.com/
lopensrk.
Helmikuussa osallistuin
piirustushaasteeseen. Tuloksia
nähtävillä instagram-sivullani

Rukousaiheita
- Ystäväni rouva M, jonka kanssa
kävimme kävelyllä

- Uusien lähettien kieliopinnot
- Japanin kansa: itsemurhaluvut
-

ovat kasvaneet pandemian
aikana
Palmujen lähestyvä
kotimaanjakso

Kiitosaiheita
- Lähestyvä kevät
- Lähettikollegat täällä,
-

erityisesti suomalaiset ja
norjalaiset
Terveys
Kuvataide- ja
käsityöharrastukset pitävät
mielen iloisena

Lähettävät srk:t ja KL-piirit
Jyväskylän Huhtasuon aluesrk, Kurun ja
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk:t,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Lopen, Pälkäneen,
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
seurakunnat. Etelä-Savon, Hämeen ja
Päijät-Hämeen Kansanlähetykset.

Pidetään yhteyttä
Asta Vuorinen
Mayakaigandori 2-3-2-2204
Nada-ku, Kobe-shi
657-0855 JAPAN
asta.vuorinen@sekl.
Whatsapp: +358504660901
instagram.com/v.asta
Osoitteenmuutokset yms.
lähettisihteeri Mirkka Lammi
sadepisara316@gmail.com

Tue työtä
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Viitenumero
kaikille tileille:

38247

Siunattua kevättä,

https://www.instagram.com/v.asta/

Kirjeen kuvat: Asta Vuorinen
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