Jumalan johdatuksessa
Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje / 3.4.2020
Elämme Japanissa vuoden kauneinta aikaa. Luumupuut ovat kukkineet, kirsikkapuut ovat täydessä
kukassa, sekä hento vihreys alkaa näkyä. Yleensä tähän aikaan vuodesta näkee paljon ihmisiä
valokuvaamassa upeaa näkymää sekä ihmiset kokoontuvat suurin joukoin kirsikkapuiden alle syömään
eväitä. Nyt tilanne on toisin. Jotkut ihmiset kävelylenkillä ottavat kuvia, mutta eväsretkelle kokoontuvia
ryhmiä ei juurikaan näe kuten yllä olevassa kuvassa. Maailmalla riehuvan korona-virusepidemian vuoksi on
kehotettu välttämään isojen ryhmien kokoontumisia, jota noudatetaan aika hyvin.
Suomi-kirkon kuulumisia
Helmikuussa seurakunnan toiminta pyöri vielä melko normaaliin tapaan.
Jumalanpalvelukset pidettiin ja niihin seurakuntalaiset pääsivät hyvin
osallistumaan. Kaikki piiritkin voitiin pitää suunnitelman mukaan. Wasedaan
muuton jälkeen piiritoiminnassa mielenkiintoisena ja ilahduttavana ilmiönä
suomen kielen piiriläisiä on osallistunut myös ruokapiireihin. Viime kirjeessä jo
mainitsin Kaija-Leena Viljasta, joka oli vapaaehtoistyössä Suomi-kirkolla
helmikuussa. Hän oli mukana kaikessa toiminnassa esittäen musiikkia ja pitäen
hartauspuheen ja auttoi monissa käytännön tehtävissä. Olemme kiitollisia tästä
ajasta ja yhteistyöstä, minkä kautta saimme apua ja mukavan vaihtelun.
Suunnitelimme kutsuvana tapahtumana ”saaristolaistapahtuman”. Harmillisesti
jouduimme sen perumaan. Ehdimme valmistella ohjelman, mainokset, leipoa
saaristolaisleipää sekä kutsua ihmisiä. Juuri tässä vaiheessa epidemiatilanne
maailmalla ja täällä alkoi näyttää huolestuttavia merkkejä, emmekä voineet
ottaa riskiä tapahtuman järjestämiseen. Niinpä juuri edeltävänä päivänä
teimme päätöksen peruuttaa tilaisuus ja ilmoitimme siitä mahdollisimman
laajasti.
Maaliskuussa jumalanpalveluksien suhteen tulimme varovaisemmaksi. Normaaliin tapaan pidimme
jumalanpalvelukset, mutta pyysimme iäkkäiden ja riskisairaiden ihmisten olemaan varovaisia. Mikäli kuuluu
näihin ryhmiin tai muuten kokee jumalanpalvelukseen osallistumisen riskinä, on hyvä jäädä osallistumatta.
Tämän seurauksena jumalanpalvelukseen osallistujien joukko pieneni jopa alle 10 hengen. Kuitenkin tässä
tilanteessa saimme iloisen tapahtuman. Erään toisen luterilaisen seurakunnan
jäsen liittyi Suomi-kirkon seurakuntaan ja oli hänen jäseneksi ottamisen
siunaustilaisuus. Myöhemmin kuulemme hänen todistuspuheensa kun
seurakuntalaisia on enemmän paikalla. Jumalanpalveluksen jälkeisestä
kahvihetkestä aioimme luopua, mutta osallistujat halusivat jäädä juttelemaan
kahvikupin äärellä. Samaan tapaan aioimme vielä jatkaa, mutta viime viikolla
Jelkin Idän piirin johtajalta tuli viesti jossa hän suositteli peruuttamaan
maaliskuun viimeisen ja huhtikuun ensimmäisen jumalanpalveluksen. Idän
piirin johtajan viesti perustui Tokion kuvernöörin lausuntoon, jossa hän pyysi
kaikkia tokiolaisia välttämään ulos lähtemistä viikonlopun aikana. Sunnuntaina
Wasedan kirkolla jumalanpalvelusta ei pidetty, mutta Hiroaki piti ”saarnan” livelähetyksenä. Tämä lähetys jäi facebookiin ja sitä voi käydä katsomassa
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osoitteesta https://www.facebook.com/suomikyoukai/suomikyokai. Ensi viikon Hiroakin ”saarna” tulee myös
samaan tapaan live-lähetyksenä.
Kasteopetus
Kasteopetus on jatkunut siten, että kaksi opetuskertaa on enää jäljellä. Pääsääntöisesti opetus on ollut
jumalanpalveluksen jälkeen. Kasteopetuksessa mukana olevat
rouvat ovat olleet innostuneita opiskelijoita.
Opetuksessa on opiskeltu Vähää Katekismusta ja Johanneksen
evankeliumia. Raamatun luku on ollut kotitehtävänä pari lukua
kerrallaan.
Jokaisella
kokoontumiskerralla
molemmat
kasteoppilaat ovat tuoneet esille tekstistä nousevia kysymyksiä ja
ajatuksia. Yleensä molemmilla on kirjattu pitkä lista kysymyksiä,
joiden pohjalta Hiroaki on saanut syventää ja laajentaa Raamatun
opetusta. Keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia ja hedelmällisiä.
On keskusteltu, rukouksesta, tuomiosta, armosta jne. Pari tuntia
on mennyt huomaamatta. Katekismuksen opiskelu on hidastunut,
mutta se ei ole haitannut kun opetuskertoja on voitu lisätä.
Mahdolliseksi kastepäiväksi sovittiin pääsiäinen, mutta nyt se ei
tule toteutumaan. Kastepäiväkeskustelussa tuli esille ikäväkin asia. Vaikka molemmat rouvat ovat olleet
innostuneita opiskelusta, rouva K kertoi, ettei vielä halua kastetta. Hän opiskelee mielellään, mutta kasteen
merkitys ei ole hänelle vielä kirkastunut. Pyydämme rukousta rouva K:n puolesta. Nyt on pieni tauko
opetuksessa ja vielä on kaksi opetuskertaa. Rukoilemme, että rouva K:lle kirkastuisi Jeesuksen sovitustyön
merkitys.
Perheen kuulumisia
Koulut päätettiin sulkea maaliskuun alusta alkaen ja tämä vaikutti Essain kuvioihin. Hänellä oli erityislukion
viimeistä vuotta enää pari viikkoa jäljellä ja päätösjuhla oli tiedossa.
Poikkeuksellisesta olosuhteista huolimatta päätösjuhla voitiin pitää.
Valmistuvat oppilaat ja opettajat kokoontuivat liikuntasaliin ja vanhemmat
katselivat videolähetyksenä seremoniaa luokkahuoneissa. Tämä
järjestely toimi hyvin.
Erityislukion päätyttyä Essailla on tiedossa tuettu työpaikka kristillisessä
vanhainkodissa. Kouluaikana hän teki siellä työharjoitteluja ja sitä kautta
paikka avautui. Työ on alkamassa pääsiäisen jälkeen. Olemme iloisia,
että Japanissa erityistä tukea tarvitseville avautuu työpaikkoja. Täällä
lakisääteisesti jokaisen työpaikan on työllistettävä vammaisia 2,2% koko
työntekijämäärästä. Mikäli firma ei halua työllistää vammaisia, joutuvat
ne maksamaan siitä valtiolle.
Johanna saapui tänne viikko sitten. Hänen kesätyön rekrytointi
keskeytettiin ja opiskelu oli siirtynyt verkkoon sekä harrastuksia ei voinut
jatkaa. Yksin eläminen ilman kontakteja ulkomaalimaan alkoi käydä aika
raskaaksi. Johanna saapui tänne viimeisellä suoralla lennolla ja tekee
opiskelua täältä. Parhaillaan on karanteeniaika meneillään, mutta senkin jaksaa kun ympärillä on muita.
Tulevana kesänä täyttyy kaksivuotinen työkautemme ja olisi kotimaan kauden aika. Olemme kuitenkin
päätyneet siirtämään sen ensi vuodelle ja saaneet siihen työnantajan suostumuksen. Varmasti ensi vuonna
vierailut tukijaseurakunnissamme on helpompi järjestellä.
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Pääsiäisen aika
Aikaisempina vuosina olemme järjestäneet Via Dolorosa – tapahtuman palmusunnuntaina. Olimme
saamassa mm. tähän tilanteeseen apua Päivi ja Martti Poukalta, mutta heidänkin lähetysmatka peruuntui.
Rukoilemme syksyksi suunnitellun matkan puolesta. Via Dolorosa - tapahtuman jäädessä pois, olemme
ajatelleet pitää hiljaisella viikolla pienen hartauden joka päivä. Pitkäperjantaina on saarna, koska silloin olisi
jumalanpalvelus. Nämä kaikki jäävät Suomi-kirkon facebookiin. Pääsiäisjumalanpalvelusta emme vielä
tiedä kuinka se toteutetaan. Tässä poikkeustilanteessa pyrimme olemaan mahdollisimman paljon
yhteyksissä seurakuntalaisiin sähkö- ja kirjepostin avulla. Vaikka kokoontuminen yhteen ei ole mahdollista,
on hienoa, että nykyään voimme olla monin eri tavoin yhteyksissä ja hengellistä ohjelmaa lähetetään netin
ja radion kautta. Yhteys johon epidemiat ja poikkeustilat eivät vaikuta on rukous. Saamme rukoilla toinen
toistemme puolesta ja viedä kaikki asiamme Taivaan Isälle. Jäädään Hänen johdatukseen niin siellä kuin
täällä.
Hiljainen viikko hiljentää mielen käymään läpi Jeesuksen ristin tien tapahtumia. Jeesus kuoli ristillä meidän
kaikkien, koko maailman syntien tähden. Itse emme voi syntejämme Jumalan edessä sovittaa, mutta
Jumalan ainoa Poika, Jeesus kantoi ne kaikki ristille. Kuitenkin viikon ensimmäisenä päivänä
Pääsiäispäivänä Jeesus herätettiin ja nousi kuolleista. Hän avasi tien, ylösnousemustien meille jokaiselle
kun uskomme Jeesuksen. Kuolema on Jeesuksen kautta voitettu. Jeesus on totisesti ylös noussut!
”Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: ” Älkää te pelätkö.
Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole
täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.”
Matt:28:5-6
Siunattua hiljaista viikkoa ja Pääsiäisen juhlaa,
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiitämme varjeluksesta tähän saakka ja että saamme olla yhdessä perheenä.
Pyydämme varjelusta edelleen
Kiitos kasteopetuksesta ja rukoilemme kasteoppilaiden puolesta. Avaa
kasteoppilaiden sydämet vastaanottamaan Jeesus ainoana tienä pelastukseen
Rukoilemme seurakuntalaisten puolesta, varjele heitä ja anna terveyttä
Pyydämme viisautta ja johdatusta kaikkeen toimintaan poikkeustilanteessa
Pyydämme, että tämä aika voisi synnyttää etsintää elävän Jumalan puoleen
Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta
Rukoilemme Johannan puolesta ja Essain tulevan työn ja matkojen puolesta
Rukoilemme koko maailman tilanteen puolesta
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Sleyn kotisivulta https://www.sley.fi/ löytyy paljon saarnoja kuunneltavaksi. Lisäksi lähetyksen
rukouskalenteri on ilmestynyt. Se löytyy osoitteesta https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020 tai
paperisena voi tilata Sinikka Ahvenaiselta sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn
lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy
automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Yoshimurien rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi
siunatkoon.
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