Varsinaisten seurakuntavierailujen lisäksi oli ilo tavata
myös ystäviämme OPKO:lta! Markus piti Turussa ja Tampereella ”Lähetystyöntekijän lähtösaarnan”.
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Kiitollisin mielin
Suomi siirtyi juuri poikkeusoloihin. Rajat suljetaan, kokoontumiset on peruttu ja ylimääräisiä ihmiskontakteja
on vältettävä. Näin ollen mekin olemme nyt uudella tavalla etätöissä, kun seurakuntavierailut on peruttu huhtikuulta. Olemme kuitenkin todella kiitollisia tähänastisista
vierailuista ja siitä lämmöstä, millä meidät on otettu kaikkialla vastaan. Kiitämme Jumalaa kaikista lähettäjistämme, joiden rukouksen ja tuen siivittämin meidän on
turvallista lähteä!
TUE TYÖTÄMME

Uusia ja tuttuja kasvoja
Ehdimme helmi-maaliskuussa onneksi tehdä useita lähetysvierailuja sekä tuttuihin että uusiin seurakuntiin ja piireihin. Kiersimme perheenä kotiseurakuntamme alueella
Orivedellä ja Juupajoella, ja Salon seurakunnassa teki
kanssamme debyyttinsä ihana lähetyssihteerimme Helena Perttilä, johon pääsette tutustumaan lähemmin seuraavassa kirjeessämme. Lisäksi Markus kävi yksin edustamassa meitä Raumalla päivää ennen kuin Suomi julistettiin poikkeustilaan.
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Varsinaisten seurakuntavierailujen lisäksi Markus kävi
Kotka-Kymin varhaisnuorten leirillä ja Rauman riparirasteilla keromassa lähetystyöstä ja Japanista. Ne reissut
olivat oikein antoisia, ja Markus sai nähdä, että Japani
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Syrjäteillä Japanissa
Uusin video: ”Kokkaa kanssamme: Oyakodonburi”
https://youtu.be/rSKXv5Gr39M

kiinnostaa lapsia ja nuoria. Lähetin valmius puhua myös
japanilaisesta populaarikulttuurista antoi samaistumispintaa! Markus sai kertoa nuorille siitä, miten japanilaisia vaivaa kuolemanpelko, sillä luonnonvoimien ravisuttamassa maassa elämän haureus muistuttaa itsestään
säännöllisesti. Kuolemanpelkoon ei kuitenkaan löydy
mielekkäitä vastauksia buddhalaisuudesta, shintolaisuudesta saati länsimaisesta naturalismista. Vastaus löytyy
vain kuoleman vallan murskanneesta Jeesuksesta, joka
sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin”.

UTV-valmennus
Kia hyväksyttiin Tampereen hiippakunnan Uusien työntekijöiden valmennukseen, jonka huipennuksena hänet
vihitään diakoniksi 17.5. ordinaatiomessussa. Tällä viikolla alkava valmennus toteutetaan tänä keväänä poikkeuksellisesti etäopetuksena, mikä itse asiassa sopii pikkuvauvan äidille oikein hyvin. Kian henkilökohtaisena tavoitteena on pohdiskella omaa paikkaansa Suomen Ev.
lut. kirkon työntekijänä, sillä saadessaan vihkimyksen
järjestön vokaatiolla ja ulkomaan työhön, työkokemus
seurakuntatyöstä kotimaassa jää toistaiseksi ohueksi.
Valmennusta edeltävästä haastattelusta piispa Revon ja
valmentajien kanssa jäi hyvä mieli. Tuleva lähetystyöntekijä otettiin todella kiinnostuneesti ja innolla vastaan, ja
meille luvattiin tarvittaessa hiippakunnan tukea ja ohjausta myös työhömme Japaniin.

Kia, Markus, Noomi ja Lydia Syrjätie

Koronapäivitys
Pandemia ja sen myös asetettu
poikkeustila vaikuttavat nyt jokaisen elämään. Meillä se tyhjensi tiiviiksi tarkoitetun maalis-huhtikuun tyystin seurakuntavierailuista. Pyrimmekin
nyt kotoa käsin panostamaan
viestintäämme. Yritämme
myös mahdollisuuksien mukaan sopia vierailuja myöhempiin ajankohtiin keväälle.
Etenemme kuitenkin muuten
suunnitelmien mukaan tähdäten Japaniin kesän loppupuolella. Haemme viisumia luottaen, että tilanne rauhoittuu.
Nyt jos koskaan on kuitenkin
edettävä nöyrästi päivä kerralla todeten: lähdemme, jos
Herra suo ja elämme, ja maailmantilanne sen sallii.
KALENTERI
Tähän asti sovittuja tilaisuuksia, mikäli
Korona ei niitä estä:
3.5. Lähteellä ilta Hämeen KL
31.5. Skövde srk, Ruotsi
7.6. Forssa srk
14.6. Filia-messu, Helsingin KL
28.6. Siikainen srk
12.6. Forssa srk

RUKOILLAAN YHDESSÄ

Markus piti Raumalla Japani aiheista lähetysrastia 15 kertaa saman päivän aikana. Päivän päätteeksi ääni oli vähän käheä,
mutta hän sai kertoa yhteensä
300-350 riparilaiselle kutsumuksesta, Jeesuksesta ja Japanin lähetyksestä. Ei hullumpi päivä!
Kia kertoi lähetyskutsun syttymisestä
Salon seurakunnassa. Samana iltana
saimme iloksemme kuulla, että meidät on
otettu Salon seurakunnan nimikkoläheteiksi.

Kiitos
 Kaikista esirukoilijoista, tukijoista ja uusista tuttavuuksista
 Hyvin menneistä ripari- ja
varkkarivierailuista.
Pyydämme
 Uuden kielen ja kulttuurin
oppimiseen taitoa ja intoa
 Rukoillaan Suomen puolesta,
erityisesti niiden puolesta,
jotka kuuluvat koronan riskiryhmään
 Pyydämme, että pääsemme
Japaniin elo- syyskuun vaihteessa, mutta ennen kaikkea
Jumalan mielenmukaisella
aikataululla
 Herätystä Suomeen & Japaniin!
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