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Hiljainen kuukausi ja pääsiäinen

Tämän kevään kukkaloistoa.

Minusta tuntuu, että joka kirjeessä kerron jonkin uuden alkamisesta tai jostakin
muutoksesta työssä tai seurakunnassa. Niin jälleen! Huhtikuun uutuuksia ovat uusi
työntekijä, jumalanpalvelusten siirtyminen iltapäivään ja kastekoulu. Ja tietysti hätätila,
joka julistettiin myös tänne Hyogon lääniin missä asun.
Ehkä pitää alkaa hyväksyä muutos ainoana pysyvänä
asiana. Tai no, Elävä Jumala on myös pysyvä ja
horjumaton! Se onkin ehkä parasta tässä muuttuvassa
maailmassa, että on JOTAKIN pysyvää ja luotettavaa.

Haton työntekijäkaarti vahvistuu

Yoshida-sensein siunaaminen HAT-Koben
seurakunnan evankelistaksi.
Alla kirkkomuotia 2020.

Palmusunnuntain jumalanpalveluksessa siunasimme
Yoshida-sensein HAT-Koben evankelistaksi. Hänet
nimitetään seurakunnan vastuupastoriksi, kun hänet on
virallisesti vihitty pastoriksi. Pappisvihkimys siirtyi kirkon
vuosikokouksen mukana kesään. Yoshida-sensei oli
aikanaan perustamassa HAT-Koben seurakuntaa Jorma
Pihkalan kanssa, joten yksi linkki seurakunnan elämässä
on nyt tehnyt täyden kierroksen. Yoshida-sensein myötä
jumalanpalvelukset siirtyvät iltapäivään, sitten kun niitä
taas voimme fyysisesti kokoontuen järjestää. Hyogon
lääniin julistettiin hätätila 6.5. asti korona-viruksen
leviämisen estämiseksi. Maaliskuussa pystyimme
järjestämään jumalanpalvelukset, mutta nekin on nyt
peruttu siihen asti, että kokoontuminen on taas
turvallista. Piirien ja jumalanpalvelusten peruutuksista
huolimatta Jumala toimii! Maaliskuussa eräs rouva
ilmaisi halunsa päästä kasteelle. Tyhjentyneen kalenterin
ansiosta Jukka pääsi heti aloittamaan kastekoulun
hänelle. Työ tuntuu välillä aivan mahdottomalta, mutta
silti asioita tapahtuu. Jumala pystyy toimimaan meidän
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kauttamme - ja myös meistä huolimatta, vaikka omat
suunnitelmamme eivät sellaisinaan toteutuisikaan!
Muistetaan rukouksin kastekoululaistamme.

Digiloikkia Isän taskusta
Maaliskuun kirjettä kirjoittaessani koronavirustilanne ei
ollut vielä levähtänyt käsiin näin maailmanlaajuisesti, eikä
Suomessakaan tainnut olla silloin vielä käytössä juuri
mitään rajoitustoimia. Nyt olemme kaikki joutuneet aivan
uudenlaiseen maailmanaikaan. On paljon työtä, mitä ei voi
nyt tehdä, toiset työt taas ovat lisääntyneet. Yhteistä taitaa
olla vain se, että muutoksia on tapahtunut. Niin meidänkin
työssämme täällä. Koska kokoontumisia ei voida järjestää,
on pitänyt miettiä, että mitä nyt tehdään. Nishinomiyan
seurakunnassa Palmut ovat tehneet digiloikan ja
pääsiäisjumalanpalvelus vietettiin videokokouksena. HATKobessa saarnat on nauhoitettu ja ne on kuunneltavissa
seurakunnan nettisivuilta. Kaikille lähetettiin myös
jumalanpalveluksen kaava, joten se on mahdollista viettää
kotona lukien raamatunkohdat ja laulaen virret sekä
kuunnellen saarna.
Ulkoileminen ja ruokakaupassa käyminen on edelleen
sallittua täällä, mutta esim. tavaratalot on suljettu. Emme
myöskään tapaa toisten lähettien kanssa vaan olemme
aloittaneet kuulumisten vaihdon videopuheluilla
lähettiporukkamme kesken.
Poikkeustilan aikana on ollut mahdollista kehittää
ammatillista osaamistani askartelun ja käsityön puolella.
Selätin myös ikuisen käsityötraumani ja opettelin
neulomaan villasukan. Seuraava tavoite on saada sille
pari. Pääsisipä neulekahvila kokoontumaan taas
toukokuussa!
Poikkeustila on saanut myös Kansanlähetyksen YouTubekanavalla pöhisemään. Arki-iltaisin ilmestyy Kuulumisiavideoita ja sunnuntaisin ilmestyy aina uusi Donkki
Tube-jakso. 2. jaksossa saattaa näkyä tuttu
naama ;) KansanlähetysYouTube
Aurinnousun maasta,
Ps. Voit tulostaa rukousaiheet vaikka Raamatun
väliin ja muistaa joka päivä yhtä aihetta.
Pps. Yleinen viitenumeroni on muuttunut.
Kiitos tuestasi, se on elintärkeää, että
evankeliuminen julistus voi jatkua myös Japanissa.

Rukousaihe joka päivälle
Maanantai
HAT-Koben seurakunnan jäsenet
ja työntekijät
Tiistai
Kastekoululainen sekä ruoka- ja
kielipiiriläiset
Keskiviikko
Lähetystyöntekijät Japanissa:
työ, ihmissuhteet, hengellinen
elämä
Torstai
Kiitos lähettäjistä, työn tukijoista
ja esirukoilijoista
Perjantai
Kirkko Japanissa, LJELK:n
presidentti Nagata-sensei, muut
työntekijät ja pastorit
Lauantai
Yamaguchit ja Syrjätiet, jotka
valmistautuvat Japaniin tuloon
muuttuvien olosuhteiden
keskellä
Sunnuntai
Koronavirustilanne Japanissa ja
muualla. Siunausta, varjelusta,
apua ja toivoa ihmisille.

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.fi
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 sama
kaikilla tileillä: 38247
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