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Syksyinen vuoren rinne

“Olet arvokas ja tärkeä”
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Japanissa puhutaan nyt koronan kolmannesta
aallosta, mutta ihmiset ovat olleet rauhallisia
ja varovaisia. Arki pyörii melko normaalisti.
Kaipa säiden viileneminenkin on vaikuttanut
tartuntoihin.
Eräs seurakuntalaisemme tekee keikkatyötä
sairaanhoitajana.
Hän
kertoi
eräästä
potilaasta, jolla on vaikea sairaus. Omaiset
eivät enää jaksaneet häntä hoitaa kotona
ja hänet oli tuotu laitokseen. Liikuntaja puhekyky ovat poissa järjen ollessa
kuitenkin terävä, ja usein hän vain mylvii
ahdistustaan. Seurakuntalaisemme halusi
rauhoittaa häntä ja puhui hänelle hiljaa
tähän tapaan: “Olet arvokas ja tärkeä,
vaikka sinulla on tämä sairaus. Sinulla
on tässä maailmassa paikka ja tarkoitus
elää.” Nainen oli hiljentynyt ja katsonut
häkeltyneenä. Sitten seurakuntalaisemme
muisti vielä Johanneksen evankeliumin
9. luvun kohdan, jota oli västikkä luettu
raamattupiirissä. Siinä syntymästään sokean

miehen kohdalla arvuutellaan, kuka oli niin
syntinen, että mies oli sokea, itse mies vai
hänen vanhempansa.
Jeesushan sanoi:
“Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin
on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat
hänessä julki.” Tästäkin hän kertoi potilaalle,
joka selvästi jäi miettimään näitä häkellyttäviä
sanoja. Koko loppupäivän hän oli rauhallinen.
Nyt tämä seurakuntalaisemme rukoilee, että
saisi viisautta ja mahdollisuuden kertoa
ilosanomaa syntien anteeksisaamisesta ja
ikuisen elämän toivosta tälle naiselle, jolta
on inhimillisesti viety kaikki. Hän pyysi myös
meiltä esirukousta tämän naisen puolesta.
Itse kunkin elämässä on monenlaista
ahdistusta. Joskus se on omien väärien
valintojen seurausta, mutta toisinaan syytä
kärsimykselle ei tunnu olevan. Silloinkin ja
varsinkin silloin saamme turvautua Taivaan
Isän armoon ja rakkauteen. Tässä maassa
on niin paljon niitä, jotka eivät ole kuulleet
ilosanomaa rakastavasta Jumalasta. (AP)
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Olemme iloinneet siitä, että koronaajasta huolimatta uusi lähettiperhe,
Yamaguchit pääsivät saapumaan
Japaniin lokakuussa! Nyt heidän
karanteeninsakin on jo ohi ja heille
on saatu vuokrattua koti ja siihen
jo muutettukin. Seuraavaksi olisi
saapumassa ensi viikolla Syrjätien
perhe. Heitä varten taas laitamme
asuntoa ja papereita kuntoon.

sanoin ja teoin. Loppu on Taivaallisen
Työnantajamme vastuulla.
Ja toinen asia, joka rohkaisee on se,
että työmme on yhteistyötä lähettäjien
ja
meidän
lähtijöiden
kanssa.
Esirukouksenne
kantavat
meitä
tänäänkin täällä Japanissa.

Koben luterilaisen pappisseminaarin
tukitapahtuma lähesty! Asako on
Kyllähän se on aikamoinen hyppäys tapahtuman järjestäjänä ja laskee mm.
saapua lähetystyöhön uuteen maahan juoksijoiden kierroksia.
ja kieleen. Itsekin muistaa, mikä
pienoinen pakokauhu iski Japaniin Vielä on hyvä mahdollisuus tulla
saapuessa 15 vuotta sitten. Ja itselleni mukaan kannustamaan perheemme
maa ja kielikin olivat sentään melko juoksijoita eli Lauria ja Aimia. (AP)
tutut.
Itseäni lohdutti se tieto, että tätä
työtä tekee Jumala, käyttäen meitä
pieniä ihmisiä apulaisinaan. Ketään
japanilaista en voi “tehdä” kristityksi.
Uskon synnyttä yksin Jumala. Meidän
tehtävämme on vain pitää Jumalan
pyhää ja voimallista Sanaa esillä,

Jumalan armoa sinulle pimeään syksyyn!

Asako ja Lauri
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Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•

Uusista työntekijöistä Japaniin
Olemme saaneet kaksi japanilaista äitiä
mukaan pyhäkoulutiimiin, ensimmäinen
kerta sujui hienosti.

•
•

Hyvä yhteinen retriiitti norjalaisten lähettien kanssa
Lasten siunaaminen 15.11. kirkolla. Kiitos
monista pienistä lapsista seurakunnassa.

Rukoilkaamme yhdessä:
•
•
•

Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Miten mukaan tukemaan seminaaria?
1) Lähetä sähköpostia Laurille
2) Kerro millä tavalla haluat tukea
esim. 3 euroa kierros tai 50 euroa yhteensä
3) Lisäksi: tuetko Aimin lisäksi myös Lauria

•

Uusien lähettien, Yamaguchien
asettuminen Suman kaupunginosaan.
Syrjäteiden (26.11.) turvallinen
saapuminen Japaniin.
Koben luterilaisen pappisseminaarin
varainkeruutapahtuman puolesta 28.11.
Viisautta ja kärsivällisyyttä työtehtävien
siirtämisen seuraaville työntekijöille.

•
•

Sairaat ja toivottamat japanilaiset
Eräs nuori nainen kävi yllättäen kirkolla
ja oli hyvin kiinnostunut kristinuskosta
- erityisesti rukoilemisesta. Kerroimme
hänelle evankeliumin yksinkertaisesti ja
kehoitimme tulemaan toisekin. Mukaan
hän sai uuden testamentin ja muuta
lukemista. Jospa hän taas tulisi!

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan
Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 25. Viitenumero: 22703.
KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!
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