Kiitollisuus!

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 1 / 5.2.2021
Aurinkoiset terveiset Tokiosta!
Täällä Tokion alueella alkuvuoden talvi on ollut aika tavanomainen. Yölämpötila
laskee lähelle nollaa, mutta päivällä lämpöä on +10 asteen molemmin puolin. Lunta
ei ole satanut, mutta Japanin meren puolella sitä on tullut metrikaupalla.
Perheenä teimme pienen retken vuoristoon reilun sadan kilometrin päähän
Tokiosta lähelle Fuji vuorta. Yllätykseksi juuri pari päivää sitten, alueella oli ollut
kova lumisade ja pääsimme kauniin valkoisen lumen peittämään maisemaan.
Lumesta huolimatta lähdimme kiipeilyreitille ja kiipesimme 1485 m korkealle
vuorelle. Ihanan kontrastin viileyteen toi lämmittävä aurinko. Aukealta huipulta
avautui kaunis maisema Fuji-vuorelle sekä Japanin Alpeille. Kävely lumimetsässä
kymmenen vuoden jälkeen oli virkistävä ja nautinnollinen elämys antaen voimaa
jokapäiväiseen elämään. Tästä nousi syvä kiitollisuus.

Katsaus jouluaikaan
Jouluajan Suomi-kirkon tapahtumat tuntuvat jo kovin kaukaisilta, mutta palaamme vielä vähän niihin.
Joulukuun toiminta toteutui pitkälle samaan tapaan kuin edellisinä vuosina huomioiden epidemian
tuomat rajoitukset. Pystyimme pitämään aika hyvin piiritoimintoja rajoittaen osallistujia.
Jumalanpalvelukset järjestettiin normaalisti ja lisäksi striimattuna kuten koko syksyn. Lapsille
suunnattua jouluista ruokapiiriä emme uskaltaneet järjestää. Sen asemasta tein ruokapiirivideon, jonka
Johanna kuvasi ja editoi sekä lähettitoverimme Tiina Latva-Rasku jakoi somessa.
Joulujumalanpalvelukseen osallistui hieman enemmän väkeä kuin normaalina sunnuntaina
etäosallistujat mukaan lukien. Sen jälkeen kokoonnuimme ”zoom-joulukahveille” seurakuntalaisten
kanssa jotka eivät voineet tulla paikalle. Jouluaaton jumalanpalvelus toi eniten jännitystä, koska siihen
yleensä kokoontuu monia seurakunnan ulkopuolelta tulevia. Suunnittelimme myös pienimuotoiset
joululeivonnaisten myyjäiset, jota emme peruneet. Kirkkosaliin saimme 18 istumapaikkaa hyvillä
turvaväleillä. Lisäksi tarpeen tullen kokoontumistilaan saimme lisäpaikkoja. Aaton jumalanpalvelukseen
osallistui juuri niin, että istumapaikat riittivät. Valmistamamme leivonnaiset tulivat lähes kaikki myydyksi.
Kiitollisia olemme, että kaikki sujui hyvin eikä riskitilanteita syntynyt, vaikka juuri tässä vaiheessa
tartuntojen määrä Tokiossa oli huimassa kasvusuunnassa.
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Kiitos kaikista esirukouksissa! Kiitos myös kaikista jouluajan, kirjeistä, korteista, paketeista, jotka toivat
paljon iloa perheemme jouluun!
Tammikuun toimintaa
Joulun ja uuden vuoden aikana jumalanpalveluksia tulee useita lyhyellä aikavälillä, mikä lisää erityisesti
Hiroakin työmäärää. Tämän vuoden tammikuun alku oli poikkeuksellisen tiivis kun jumalanpalvelukset
järjestettiin ensimmäisenä ja kolmantena päivänä. Oletimme jumalanpalveluksiin osallistujamäärän
olevan pieni, mutta kävikin toisin. Väkeä kokoontui enemmän kuin koko syksynä. Mukaan tuli monia
harvemmin käyviä. Viime vuoden puolella järjestimme vielä lyhyen kahvihetken, mutta tämän vuoden
puolella tartuntojen määrän lisääntymisen vuoksi luovuimme kahvihetkestä.
Epidemiatilanteeseen on tullut muutoksia siten, että tammikuun alkupuolella Tokion alueella tuli
voimaan hätätilanne. Tämän vuoksi emme ole voineet kokoontua piireihin ja jumalanpalvelukseen
toivotaan osallistumista YouTuben kautta. Hätätilanteen voimaan tultua pyritään liikkumista
rajoittamaan ja sen vuoksi toiminta kirkolla joudutaan laittamaan minimiin. Yhteistyökirkkomme Jelk on
ottanut aika tiukan linjan kokoontumisiin. Joissain seurakunnissa jumalanpalveluksiin pääsee
osallistumaan vain kotoa netin välityksellä. Poikkeustilanne jatkuu maaliskuun alkuun saakka.
Poikkeustilanteesta huolimatta aiemmin kirjoittamamme piiriläinen on halunnut tulla kirkolle Raamatun
opiskeluun. Hänen kanssaan on tullut hyviä keskusteluja. Viime kerralla hän kertoi, kuinka jotkut
Raamatun jakeet menevät hänen sydämeensä ja puhuttelevat häntä. Piiriläisen kanssa on ollut ilo
jatkaa opiskelua.
Viime vuoden lopussa eräs pari vuotta Suomi-kirkolla käynyt kristitty rouva ilmoitti halukkuutensa siirtyä
Suomi-kirkon jäseneksi. Olemme aloittaneet hänen kanssaan katekismusopetuksen seurakuntaan
siirtymistä varten, koska hän ei ole luterilaisen kirkon jäsen. Rouvalla on vahva kristitty pohja ja siksi
opetuskerrat ovat olleet hedelmällisiä ja syvällisiä. Elämässä on olut paljon asioita joita hän haluaa
tutkistella opetuksen valossa. Vaikka elämässä on vastoinkäymistä ja murhetta, opetuksessa saamme
aina palata Jeesuksen täytettyyn ristin sovitustyöhön ja ylösnousemukseen, mistä nousee toivo ja kiitos.
Viime kerta päätettiin Siionin kanteleen lauluun ” Kiitos sulle Jumalani”
Vaikka piiritoiminta on tauolla ja toiminta muutenkin pienimuotoisempaa, on
ohjelmaa riittänyt monenlaiseen kirjoitus- ja järjestelytyöhön. Olemme
lähettitoveri Mirjam Harjun kanssa laittaneet Suomi-kirkon toimistoa kuntoon, kun
muuton jälkeen työ jäi pahasti kesken. On ollut mukava saada yhteisiä työpäiviä
kun muuten toimimme omissa seurakunnissamme.
Ensi sunnuntaina pidetään sääntömääräinen Suomi-kirkon seurakunnan
vuosikokous. Sitä varten olemme kirjoittaneet raportteja viime vuoden
toiminnasta. Tällä kertaa kokouksessa ei ole suuria päätettäviä asioita, joten
kokous sujuu oletettavasti aika joustavasti. Tärkeä on seurakunnan johtokunnan
valinta seuraavaksi vuodeksi. Rukoilemme sujuvan kokouksen puolesta.
Perheen kuulumisia
Vietimme Mirjamin syntymäpäiviä

Johanna pystyi olemaan täällä pari kuukautta, kun opiskelut tapahtuvat kaikki netin kautta. Tällä viikolla
hän palasi Helsinkiin ja on päässyt hyvin siellä asettumaan. WhatsApp puhelut ja viestit ovat jälleen
jokapäiväistä ohjelmaa. Essai sai pitää joulun ja uuden vuoden aikaan ylimääräisiä vapaapäiviä.
Johannan täällä olo toi hänelle paljon virkistystä ja vointi koheni. Toivomme, että Essain vointi pysyisi
hyvänä jatkossakin.
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”Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, joita elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista,
keväisitä päivistä. Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä.
Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos, kun
mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi Poikasi.” Siionin kannel 346
säkeistö 1 ja 2
Kiitollisena olemme saaneet aloittaa uuden vuoden. Viime vuoden rajoituksista huolimatta Jumala toimii
jonka olemme nähneet seurakunnassakin. Jumala toimii ja johdattaa jatkossakin ja siinä
luottamuksessa saamme jatkaa niin siellä kuin täällä. Tähän saakka olemme varjeltuneet epidemialta
ja pyydämme varjelusta edelleen.
Siunausta ja varjelusta elämääsi! Iloista
kevään odotusta toivottaen,
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiitos jouluajan tapahtumista ja kaikista mukana olleista
Kiitos opetustilanteista seurakuntaan siirtyvän ja etsijän kanssa. Rukoilemme
opetuksen puolesta. Avaa etsijän tietä kasteelle, avaa sydän vastaanottamaan
Jeesus ainoana tienä pelastukseen
Pyydämme johdatusta seurakuntalaisille ja seurakunnan tulevaisuuteen
Pyydämme, että pääsisimme pian ”normaaliin” seurakuntatyöhön
Pyydämme hyvää johdatusta uusien ihmisten tavoittamiseen
Pyydämme johdatusta kasteelle eräälle pitkään jumalanpalveluksessa käyneelle
Pyydämme terveyttä sairaille seurakuntalaisille
Johdata lapsiperheitä seurakuntaan
Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimysmahdollisuuden puolesta
Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
terveyttä ja voimia. Pyydämme varjelusta epidemiatilanteessa.

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.
Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100
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