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Niin on vain kesä vierähtänyt ja tätä
kirjoitettaessa on elokuun viimeinen päivä.
Kesä piti sisällään kesäloman Suomessa,
joka edellisten vuosien tapaan oli
ohjelman täyttämä, mutta silti virkistävä.
Kun palasin takaisin Japaniin osallistuin
JEMA:n (Japan Evangelical Missionary
Association) kesäretriittiin. Yhdessä reilun
parinkymmenen muun lähetystyöntekijän
kanssa vietimme muutaman päivän
yhdessä Yamanakakossa, lähellä Fujivuorta. Oli hyvä viettää aikaa Raamatun
äärellä, rukoillen ja toisten seurassa
virkistyen.
Elokuu on ollut melko hiljaista aikaa, sillä Hamurassa päiväkoti on ollut kesätauolla. On ollut niin kuumaakin, että on
ollut hyvä odotella edes hieman viileämpiä ilmoja. Ensi viikolla päiväkoti jatkuu jälleen ja tapaan lapset sekä
päiväkodin opettajat ensimmäistä kertaa kesän jälkeen. Kesä on silti kulunut nopeasti muiden töiden parissa.
Hamuran seurakunnassa jumalanpalvelukset ovat joka viikko ja on ollut erityisen mukavaa soittaa
jumalanpalveluksissa, kun on ollut tavallista enemmän aikaa valmistella ja harjoitella. Seurakuntalaiset kyselivät
paljon Suomessa vietetystä lomasta. Kun sitten näytin valokuvia sekä kerroin kesän kuulumisista, he innostuivat että
ensi tai sitä seuraavana kesänä olisi hienoa päästä porukalla vierailemaan Suomessa! Jännityksellä jäämme siis
odottamaan, tuleeko alustavista suunnitelmista ja toiveista totta!
Elokuu on mennyt paljon myös pianon ääressä istuessa. Mielessä siintää jo joulukonsertti ja siellä soitettava osa
yhdestä Bachin pianokonsertosta. Hamuran seurakunnan pastorin rouva, Takai-san, soittaa uruilla
orkesterisovituksen ja itse olen yrittänyt saada soolo-osan näppeihini niin hyvin kuin mahdollista, jotta syyskuusta
lähtien saisimme pidettyä mahdollisimman paljon ja tehokkaita yhteisharjoituksia noin kerran viikossa. Harjoittelu on
tuottanut mukavasti tulosta ja nyt sitten alkaa projektin seuraava vaihe, eli yhteisharjoittelu. Tavoitteena on, että
kappale olisi esityskunnossa marraskuun loppuun mennessä. Sitten voi levollisin mielin odotella jouluaattoillan
konserttia. Syksylle on luvassa tähän tietoon myös pari muuta konserttia, joten niitäkin varten on aika aloittaa
valmistelut.
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Virsityöryhmä on jatkanut kokoustamista totuttuun tapaan. Kokouksia on lähes viikottain. Viime viikolla pidettiin
kaksipäiväinen kokous Ichigayan kirkolla täällä Tokiossa. Käsiteltäviä asioita ja läpikäytävää materiaalia on paljon,
joten työ on hidasta, mutta se onneksi kuitenkin etenee koko ajan. Yksi ongelma on löytää virsitekstien kääntäjiä.
Runomuotoisen tekstin kääntäminen japaniksi siten että sisältö säilyy, ja on ymmärrettävää sekä vieläpä luontevasti
laulettavaa, on vaikea työ. Viime viikon kokouksessa asetettiin tavoitteeksi saada projekti päätökseen ensi vuoden
aikana. Rukoillaan, että tähän tavoitteeseen päästäisiin!
Lopuksi haluaisin jättää muutaman ajatuksen, jotka jäivät evääksi lähettien kesäretriitistä. Erään päivän ohjelmaan
kuului työskentely särkyneen astian parissa. Jokainen sai valita pienen kupin, joka piti särkeä ja sitten koota ehjäksi
jälleen. Vanhan japanilaisen tavan mukaan korjatun astian saumakohta kullattiin. Työskentely tehtiin kyllä yhdessä,
mutta ei ryhmätyönä. Jokaisen tuli työskennellessään miettiä sitä, mitä Jumala on omassa elämässä tehnyt, kuinka
särkenyt ja koonnut jälleen. Oli yllättävän vaikea ottaa riittävän kokoinen kivi käteen ja rikkoa astia, lyödä se rikki.
Kun palasia liimattiin yhteen, niitä piti yllättävän kauan puristaa tiukasti yhteen, jotta ne olisivat tarttuneet kiinni
toisiinsa. Astian kokoaminen ehjäksi jälleen ei ole siis aivan kivuton prosessi sekään. Mutta kun astia on koossa
jälleen, murtumakohdat kullattiin ja lopulta astia oli kaunis ja persoonallinen juuri arpiensa takia. Eikö tämä ole juuri
sitä, mitä Jumala tekee jokaisen omansa kanssa? Hän työstää meitä rakastavin käsin silloinkin, kun Hän joutuu
rikkomaan. Jumala ei jätä työtään kuitenkaan koskaan siihen, vaan Hän tekee aina uutta ja kaikki Hänen tekemänsä
on hyvää ja kaunista.
”Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savea, sinä saven valaja, kaikki me olemme sinun kättesi
tekoa.” Jes. 64:7
Kiitos, kun olet mukana tekemässä lähetystyötä! Siunausta ja iloa lähestyvään syksyyn!

Rukouksin,

Hanna
Sähköposti: hanna.penttinen@sley.fi

Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•

Kiitos kuluneesta kesästä ja loman antamasta virkistyksestä.
Suuri kiitos terveydestä!
Kiitos lähettäjistä, jotka mahdollistavat työn ja kantavat rukouksin.
Kiitos, että Jumala on suhteemme kärsivällinen ja että Hän antaa kaiken
tarvittavan viisauden, taidon ja voiman lähetystyön tekemistä varten.
Rukoilemme, että Japanissa ja lähimaissa saataisiin tulevaisuudessakin elää
rauhassa Pohjois-Korean uhitteluista huolimatta
Rukoilemme siunausta alkavaan syyskauteen ja kaikkiin sen töihin
Rukoilemme että syksyn aikana olisi mahdollisimman paljon tilanteita kohdata
ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta ja että heitä voisi kutsua jumalanpalveluksiin

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
Sley, PL 184, 00181, Helsinki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Hanna Penttisen työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH
•
henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi
•
tai kirjoittamalla viestikenttään ”Hanna Penttisen rengas” + oma kotiseurakuntasi
•
tai Hanna Penttisen renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 15514
Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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