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Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa. Sananlaskut 16:9
Kansanlähetys toimii Japanissa yhteistyössä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon kanssa.
Vuonna 2020 Kansanlähetyksen lähetystyöntekijät palvelivat yhteistyökirkkoa työntekijöinä sekä
yhteistyölähetteinä seurakunnissa, kirkon nuorisotyössä sekä mm. Koben luterilaisen
pappisseminaarin hallituksessa. Maailmanlaajuinen pandemiatilanne loi erilaisia haasteita myös
Japanissa, niin yhteistyökirkolle kuin lähettienkin elämään. Haasteiden keskellä oli kuitenkin myös
monia ilahduttavia ja rohkaisevia tapahtumia, kuten kahden henkilön kasteet HAT-Koben
seurakunnassa sekä kahden lähettiyksikön saapuminen Japanin työalalle syksyllä 2020.
Asta Vuorinen palveli koko vuoden HAT-Koben seurakunnassa vastuullaan tavoittava työ. Hän
toimi myös koko vuoden lähetyksen varaesimiehenä ja vastasi työalueen talousraportoinnista. Heti
vuoden alussa alkoi tulla uutisia Kiinasta liikkeelle lähteneestä uudesta viruksesta, joka sittemmin
tuli tutuksi joka puolella maailmaa. Epidemia, joka kasvoi hyvin pian pandemiaksi, väritti koko
vuoden toimintaa. Japanissa työskennelleet lähettiyksiköt pystyivät jatkamaan työtä työalueelta
käsin. Heinäkuussa Jukka ja Helena Kallioinen palasivat Suomeen, kun heidän vuoden mittainen
työkautensa HAT-Koben seurakunnassa päättyi.
Poikkeustilan aiheuttamien rajoitteiden vuoksi jouduttiin keksimään uusia tapoja tavoittaa ihmisiä
ja pitää jo syntyneitä kontakteja yllä. HAT-Koben seurakunnassa se toteutettiin pitkälti seurakunnan
Facebook-sivun kautta, jossa julkaistut videot ja päivitykset tavoittivat satoja ihmisiä.
Joitakin kursseja ja tavoittavia piirejä onnistuttiin järjestämään vuoden aikana. Esimerkiksi
suomenkielen alkeiskurssi, himmelikurssi sekä muutama ruokapiiri. Huhtikuun alusta
seurakunnassa aloitti työskentelyn Norio Yoshida, joka sai pappisvihkimyksen yhteistyökirkon
vuosikokouksessa heinäkuussa. Vuosikokous äänestyksineen järjestettiin kokonaan verkossa ja
kokouksessa kirkon uudeksi presidentiksi valittiin pastori Koji Hagisawa.
Uuden ihmisen saapuminen kirkkoon on aina jännittävä tapahtuma. Palaako uusi kävijä seuraavalla
viikolla? Vuoden 2019 puolella rouva Hama ilmestyi HAT-Koben seurakuntaan, alkoi käydä
jumalanpalvelusten lisäksi myös kielipiireissä sekä ruokapiirissä. Keväällä 2020, kun Japanissa
julistettiin poikkeustila, jouduttiin kaikki seurakunnan toiminta perumaan. Rouva Hama ilmaisi
kuitenkin halunsa päästä kasteelle. Kun kalenteri oli juuri tyhjentynyt, oli Jukka Kallioisella aikaa
aloittaa yksityinen kastekoulu rouva Haman kanssa. Kastekoulun loppupuolella kokoonnuimme
Kallioisten kodissa miniraamattupiiriin rouva Haman kanssa. Kallioisten kanssa johdimme
raamattupiiriä vuorotellen, käyttäen Mailis Janatuisen oivallista Ilosanomapiiri-materiaalia.
Minäkin pääsin ensimmäistä kertaa pitämään raamattupiiriä japaniksi. Raamattupiirissä, minulle
tuttuakin tutumpien raamatunkertomusten äärellä, rouva Hamalle kirkastui, mistä kristinuskossa on
kyse. Kyse ei ole jostain hyvästä ja yleismaallisesta, vaan siitä, että Jeesus on sovittanut meidän
syntimme. Rouva Hamalle kirkastui, että syntien sovitus ja anteeksianto koskevat myös häntä
henkilökohtaisesti. Minulle tuo raamattupiiri jäi mieleen. Ei sen vuoksi, että taivaasta olisi
langennut valonsäde ja enkelten tiu’ut soineet korvissani. Ei, vaan siinä samalla, kun itse
tasapainottelin Raamattua polvellani ja pyyhin toisella kädellä hikeä otsaltani, oli vieressäni
ihminen, joka oli juuri löytänyt kallisarvoisen aarteen elämäänsä ja oivaltanut jotain iankaikkista.
Jumala teki työtään ja sydämen ovi avautui. Se on yhtä aikaa todella arkista, mutta taivaallisen
riemullista. Rouva Hama kastettiin kesäkuussa 2020 ja hän saapuu joka viikko jumalanpalvelukseen
kasvot säteillen.
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