Jumalan koulussa

Mirjam Harjun lähettikirje 3 / 1.9.2017
Ensinnäkin pahoittelut siitä, että kirjeissä on tullut pitkä väli. Tällä kertaa terveiseni tulevat kotimaasta eikä
Japanista. Viime keväänä tämä vuosi sai odottamattoman käänteen, kun oma terveys ei enää sallinut Japanissa jatkamista. Siksi saavuin jo huhtikuussa Suomeen.
Terveysongelmat olivat mielenterveydellisiä. Paluu Suomeen tuli välttämättömäksi ja mielenterveyden
häiriö diagnosoitiin psykoottiseksi. Ajatusmaailmani olikin aika lailla sekaisin viime keväänä ja siitä toipuminen on vienyt oman aikansa. Peli vihellettiin kuitenkin poikki ajoissa niin ettei tilanne mennyt niin pahaksi kuin se olisi voinut mennä. Se on suuri kiitoksen aihe.
Olen tosi kiitollinen siitä, että tukea ja
apua on saanut sekä työtovereilta Japanissa, Sleyn lähetysosastolta että
Suomessa perheeltä ja ystäviltä. Se
tuki on ollut korvaamatonta. Viereinen
kuva on otettu lähettienkokouksesta,
jossa sain vielä keväällä olla mukana.
Tiedän että monet teistä lähettäjistä
olette myös rukoilleet paljon puolestani. Olen siitä syvästi kiitollinen!
Olen kokenut johdatusta ja siunausta
myös siinä, että juuri tässä vaiheessa
olen saanut viettää aikaa perheen
kanssa. Perhepiirissä todettiin kesällä
vakava fyysinen sairaus ja sen myötä
on ollut siunaus, että olemme perheenä saaneet olla toinen toistemme
tukena tänä aikana. Joskus Jumala
kouluttaa meitä yllättävilläkin tavoilla. Tämänkin ajan Jumala voi kääntää opiksi ja siunaukseksi.
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Nyt katse kääntyy eteenpäin. Tarkoituksena on palata töihin asteittain, ensin täällä Suomessa ja sitten
vasta Japaniin palaten. Jos sinulla on lähetyspiiri tai muu tilaisuus nyt syys-lokakuun aikana niin tulen
mielelläni vierailemaan. Minut saa kiinni sähköpostilla mirjam.harju@sley.fi ja puhelimella numerosta 040
8205464. Jos Jumala suo, niin palaan jo loppusyksystä takaisin Japaniin.
On usein vaikea hyväksyä sitä kun on heikoilla, mutta lohtumme on siinä, että Jumala on luvannut olla
läsnä läpi kaiken heikkouden ja sairauden. ”Mutta hän on vastannut minulle: ’Minun armoni riittää sinulle.
Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.’" (2.Kor.12:9)
Sinua siunaten,

Mirjam
Sähköposti: mirjam.harju@sley.fi

Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitos perheestä ja ystävistä sekä kaikista lähettäjistä ja saamastani tuesta
• Kaikkinaista terveyttä
• Johdatusta Japaniin paluuseen, viisumin hakuun sekä työnkuvan kehittymiseen
edelleen
• Siunausta ja johdatusta Japanin evankelis-luterilaiselle kirkolle
• Siunausta Koiwan, Ichigayan ja Ikebukuron seurakuntien työlle
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