Läpi muutoksien Jumalan turvissa

Mirjam Harjun lähettikirje 3/2022 – 28.9.2022
Kesä alkaa olla jo kaukana takana, mutta syyskuun alussa pääsin yllättävän vauhdilla uuteen henkilökohtaisen avustajan työhön mukaan ja pian se valitettavasti katkesi umpilisäkkeen tulehduksen ja leikkauksen myötä sairaslomaan. Nyt kuitenkin jo olen hyvää vauhtia toipumassa tuostakin ja haluan palata vielä hetkeksi kesäkuulumisiin tämän viimeisen lähettikirjeeni myötä.
Olin kovin kiitollinen, että kesän aikana
oli mahdollisuus tavata teitä lähettäjiä
kaikissa nimikkoseurakunnissa vielä
viimeistä kertaa aktiivilähettinä. Myös
ripari- ja kouluvierailuja oli monia ohjelmassa, on hieno mahdollisuus päästä
myös lapsille ja nuorille kertomaan Japanista ja lähetystyöstä. Muutto Japanista Suomeen oli iso elämänmuutos.
Kuitenkin Suomeen tullessa ja seurakuntavierailuiden alkaessa tunnelma oli
hyvin samanlainen kuin aikaisemminkin
kesällä kotimaankaudelle tullessa ja
tuota isoa muutosta ei heti meinannut
edes sisäistää. Oli hieno päästä juhlimaan Evankeliumijuhlia Karkun kauniissa järvimaisemissa. Siellä sunnuntain
lähettiensiunaamisen yhteydessä alkoi
erityisellä tavalla konkretisoitumaan tuo iso muutos. Olen nyt lähettämässä matkaan ystäviä, jotka
olivat alttarilla siunattavana, mutta itse en enää tuossa joukossa ollut.
Toki kesäloman kuluessa myös monin muin tavoin elämänmuutokseni konkretisoitui, kun sain pitkästä
aikaa viettää sulhaseni Davidin kanssa aikaa niin Saksassa kuin Suomessakin. Heinäkuun aikana
saimme myös vihdoin tietää missä tuleva yhteinen kotimme tulee sijaitsemaan. David valmistui yliopistosta teologiksi pitkällisen loppukoejakson päätteeksi heinäkuun alkupuolella ja hänen/tuleva yhteinen
luterilainen kirkkomme määräsi hänet ennen pappisvihkimystä pitkään 2,5 vuoden harjoitteluun, vikariaattiin, Darmstadtissa sijaitsevaan seurakuntaan. Darmstadt sijaitsee ihan Frankfurt am Mainin eteläpuolella ja sieltä on löytynyt jo uusi koti, jonne David on juuri päässyt muuttamaan ennen lokakuussa
alkavaa työtään seurakunnassa. Toivon, että itsekin pääsen leikkauksesta toivuttuani siellä jo käymään. Uudenvuodenaattona vietettävien häidemme jälkeen ensi vuoden puolella sinne itsekin sitten
muutan ja pääsen aloittamaan yhteistä elämää Davidin kanssa Saksassa. Nyt jo syksyn mittaan kovasti koitan tehdä opintoja saksan kielitaidon vahvistamiseksi, josta varmasti on apua muutosvaiheeseen.
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Valtavan merkittävä ja tärkeä aika elämässä on
nyt jäänyt taakse. Lentokoneet lensivät ja laivat
seilasivat syksyn tullen kaukaisiin tai lähempiin
maihin vieden rakkaat lähettitoverit takaisin kentälle, mutta itse olen totutellut siihen, että paikkani on hetken Suomessa ja roolini lähetystyön
parissa on muuttunut erilaiseksi. Ajatuksin ja
rukouksin olen monesti lähettitovereiden ja ystävien Japanissa luona. Valtavan kiitollinen olen
Jumalan hyvästä johdatuksesta ja kaikesta mitä
hän rakkaudessaan on elämääni tuonut Japanin
vuosien aikana.
Olen saanut kulkea koko elämäni Jumalan huolenpidon varassa ja hänen johdatuksessaan.
Aika lähetystyössä oli aivan erityinen hyppy Jumalan johdatuksen varaan ja luottamukseen
Hänen suunnitelmiinsa elämäni varalle. Uskon,
että vaikka aika aktiivilähettinä on nyt tullut päätökseen, saan edelleen kulkea Hänen valmistamissaan askelissa. Rukoillen haluan luottaa
siihen, että tie, jota saan nyt kulkea, on edelleen
Jumalan rakkaudessaan valmistama ja Hänen
varassaan siirryn uudenlaiseen vaiheeseen.
Edelleen haluan pitää kiinni siitä, mitä Siionin
kanteleesta löytyvät sanat Lina Sandellilta niin
hienosti kuvailevat:
”Sinun tietäs tahdon käydä, Herra, tietä omaa en, jos sä ruusuin taikka piikein merkitsetkin reitin sen.
Sillä tielläsi vain, Herra, piikit kukkaan puhkeaa, kun taas muilla teillä ruusu pelkän piikin paljastaa.
Nimesi kun pyhitetään, tahtosi myös tapahtuu, valtakuntasi jos saapuu, laajenee ja vahvistuu. Näytä
keinot, tie ja aika, helppo taikka vaikea, voitonvirsi kaikuu kerran: Tiesi oli oikea!” (Siionin kannel
294:1,6)
Lämmin kiitos kaikesta tuestasi näinä vuosina! Rukouksenne ja moninainen tukenne on kantanut läpi
kaiken ja olen siitä valtavan kiitollinen! Toivottavasti monen kanssa edelleen siellä sun täällä nähdään!
Voit miettiä olisiko sinulla nyt joku toinen tuttu lähetti tai kotimaantyöntekijä, jota voisit lähteä tukemaan? Työtä riittää ja onneksi edelleen myös työntekijöitä on kentällä tärkeässä työssä! Täältä heitä
ainakin löytyy: https://www.taivaallinenlahja.fi/
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Rukous- ja kiitosaiheita:







Kiitos lähettäjien ja lähettitovereiden, perheen ja ystävien tuesta kaikkina Japanin
vuosina
Pyydämme siunausta ja varjelusta läheteille, jotka edelleen jatkavat työtään Japanissa
Rukoilemme, että Jumala kutsuu ja lähettää myös uusia työntekijöitä Herran elopellolle Japanissa
Kiitos kaikista Jumalan hyvistä lahjoista kaikkina niinä vuosina, jotka sain Japanissa
asua ja työtä tehdä. Kiitos japanilaisista ystävistä ja työtovereista, joiden kanssa
matkaa on saanut jakaa ja joiden kautta Jumala on minua siunannut.
Kiitos Jumalan hyvästä varjeluksesta ja johdatuksesta, pyydämme johdatusta elämässä tästä eteenkinpäin läpi kaikkien isojen elämänmuutoksien
Siunaa seurakuntalaisia, pienpiiriläisiä, vastuunkantajia ja pastoreita sekä kaikkia ystäviä niissä seurakunnissa, joissa sain kahdeksan vuoden aikana Japanissa työtä
tehdä sekä siunaa ja johdata Japanin ev.lut. kirkkoa

