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a terveisiä Suomesta! Heinäkuussa tapasin joitakin 

teistä lähettäjistä Kansanlähetyspäivillä ja muutamas-

sa lähetystilaisuudessa. Vimpeliin ja Lappajärvelle 

kaavailtu tilaisuus jäi valitettavasti osaltani väliin, 

kun saatoin japanilaiset vieraani junaan, enkä ehtinyt ajois-

sa ulos. Kaikkea voi sattua! Kohtaamiset rohkaisivat puolin 

ja toisin. Vierailin myös rippileireillä kertomassa lähetys-

työstä ja elämästä Japanissa. Uusiakin henkilöitä on liitty-

nyt kirjeen saajien joukkoon, ”youkoso!” eli tervetuloa mu-

kaan!  

On alkanut toisen työkauteni viimeinen vuosi. Olen suu-

ren päätöksen äärellä eli jatkaako työtä kolmannelle työ-

kaudelle vai olisiko jo aika jäädä pysyvästi Suomeen? Päätös 

on tehtävä vuoden loppuun mennessä, ja pyydän rukoustu-

kea ratkaisun tekemiseen. Pyydetään, että Jumala vaikuttai-

si tahtomista ja tekemistä suunnitelmansa mukaisesti. Pää-

tän niin tai näin, edessä on iso muutos. Japanissa vietetyt 

lähes kahdeksan vuotta ovat olleet sekä rikkaita että raskai-

ta. Ero läheisistä tuntuu vuosi vuodelta vaikeammalta, ja 

halu olla läsnä heidän arjessaan on yksi syy siihen, miksi 

harkitsen kotimaahan paluuta. Olen kiitollinen yhdessä 

vietetystä ajasta lomani aikana.  

Kiitän myös sydämestäni esirukouksista ja taloudellisesta 

tuesta, mitä saan monilta! Kuukausittainen kannatukseni 

jää kuitenkin vajaaksi ja on reilu 80% siitä, mitä tarvitaan 

työhöni Japanissa. Voisitko Sinä mahdollisuuksiesi mukaan 

ryhtyä kuukausilahjoittajaksi? Sen voi tehdä netin kautta 

osoitteessa http://suuressamukana.fi/kklahjoitus/. Tiuken-

tuneessa taloudellisessa tilanteessa kaikki tuki on arvokas-

ta, pienistä puroista syntyy iso virta! Olemme yhdessä Suu-

ressa mukana, välittämässä Jeesuksessa annettua toivoa ja 

pelastusta japanilaisille. 
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ATSUKO JA SHIZUKA 
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Kaksi nuorta naista, joihin olen tu-

tustunut Nishinomiyan seurakun-

nan suomen kielen piirissä, kävivät 

heinäkuussa Suomessa ja Vaasassa. 

Innostus Suomea ja kieltä kohtaan 

on monen japanilaisen tavoin suuri, 

ja siitä on löytynyt linkki kristilli-

seen seurakuntaan.  

Seurakunnissa järjestetään tavoitta-

vana työmuotona mm. kokkaus– ja 

kielipiirejä, joiden päätteeksi on ai-

na lyhyt raamattuopetus.  Naisten 

suhtautuminen kristinuskoon on 

avointa, ja he ovat osallistuneet 

muutamia kertoja myös jumalan-

palvelukseen.  

Rukoillaan, että usko ja yhteys seu-

rakuntaan vahvistuisi ja Jeesus saisi 

tulla parhaaksi Ystäväksi!  

Ulla Pendolin 
Takahama-cho 7-1-911 
Ashiya-shi 
659-0033 JAPAN 

 
ulla.pendolin@sekl.fi 

ullanuutiset.blogspot.fi 

www.suuressamukana.fi 

Ashiyassa 5.9.2016 

Ullan uutiset 

                 TERVEISIÄ JAPANISTA 



 

Paluu Suomesta Japaniin on rankkaa niin kuuden tunnin aikaeron kuin kuumuuden vuoksi. Tä-

näänkin lämpöä on +32 astetta, sisällä on onneksi hieman viileämpää ilmalämpöpumpun ansios-

ta (muutoin ei työnteosta tulisikaan mitään!). Kaikesta edellä kerrotusta huolimatta palasin hy-

villä mielin. Eilen säestin pitkästä aikaa jumalanpalveluksen Nishinomiyan seurakunnassa, ensi 

pyhänä vastaan pyhäkoulusta (kuva oikealla). Iloitsin lämpimästä vastaanotosta ja jumalanpalve-

luksesta, johon osallistui yli 30 henkilöä, myös ensikertalaisia. Tällä  viikolla käynnistyvät taas 

suomikoulut (keskiviikkoisin ja torstaisin) sekä musiikin opetus raamattukoululla. Niiden lisäksi 

käyn entiseen tapaan kolmesti kuussa Awajin saarella pitämässä lasten englanninkerhoa ja säes-

tämässä jumalanpalveluksen. Kiitos rukouksistanne! 

Tässä kuussa Nishinomiyassa käynnistyvät uudentyyppiset kerran kuussa olevat gospel-

jumalanpalvelukset, joiden toivomme rohkaisevan uutta väkeä mukaan.  Tällä kerralla musiikista 

vastaan minä yhdessä raamattukoulun opiskelijoiden kanssa, jotka saavat samalla arvokasta ko-

kemusta vastuunkantamisesta ja esiintymisestä. Kesäkuussa olleeseen gospel-konserttiin (kuva 

vasemmalla) osallistui mukavasti väkeä, myös ensikertalaisia, ja kuun lopussa nuori aviopari lii-

tettiin kasteen kautta seurakunnan ja Jumalan perheväen jäseniksi. Toivotaan ja rukoillaan, että 

näitä juhlahetkiä olisi jatkossakin runsaasti kaikissa seurakunnissa!  

“Nyt Herran hyvyydestä me saamme riemuita ja armon kyllyydestä kiitosta veisata. 

Päivinä myötäisinä ja vaivan täyteisinä iloitkaa Herrassa!” VK 330:1 
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Liity kuukausilahjoittajaksi! Lue lisää osoitteessa http://suuressamukana.fi/kklahjoitus/ 
Tukesi voit antaa myös nimikkoseurakuntieni (Evijärven, Kajaanin, Kauhajoen, Lappajärven, Vaasan suomalainen ja Vim-
pelin seurakunta) kautta. Kiitos lahjastasi! 

Ki i tos  lahj astas i !  Muistathan i lmoit taa,  j os  yhteyst ietos i  muuttuvat!  

HAT-Koben seurakunnassa 12.6.2016. 


