Tulkaa kaikki!
Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 2 /11.4.2018
Huhtikuusta alkoi uusi kalenterivuosi, mikä näkyy kaikkialla työpaikoissa työntekijöiden vaihdoksina.
Katukuvassa on näkynyt paljon uusia virkapukuisia nuoria jotka ovat aloittaneet työuransa. Huhtikuu on
uuden lukuvuoden alkamisen aikaa myös kouluissa. Viime viikolla Essai aloitti erityiskoulun toisen
lukiovuoden kahden viikon kevätloman jälkeen. Koulujen alkaessa katukuvassa näkyy tavallista enemmän
poliiseja ohjaamassa liikennettä sekä isoissa ja vaarallisissa kadunylityksissä vapaaehtoisia vanhempia
valvomassa lasten turvallisuutta koulutiellä.
Pääsiäisen aika
Aikaisempien vuosien tapaan pääsiäisen aikaan järjestimme Suomi-kirkolla monia tapahtumia. Viikko alkoi
palmusunnuntain Via Dolorosa tapahtumalla. Tänäkin vuonna koskettava
kokonaisuus hiljensi jokaisen osallistujan mielen pääsiäisviikon tapahtumiin.
Pääsiäisen
muita
tapahtumia
olivat
lasten
pääsiäistapahtuma
ja
pääsiäisjumalanpalvelus juhlan kera. Iloitsemme onnistuneista tapahtumista,
kaikista vastuun kantajista sekä mukaan tulleista kuulijoista. Iloitsemme myös
ensikertalaisista. Kiitollisia olemme Martti Poukalle hänen kantamastaan
vastuusta ohjelmien toteuttamisessa.
Lasten pääsiäistapahtuman suhteen olimme huolissamme osallistujien
vähyydestä. Tapahtuma osui juuri koulujen kevätloman aikaan. Monilla perheillä
oli suunniteltu muuta ohjelmaa. Tapahtumaan oli tulossa vain yksi perhe kahden
lapsen kanssa. Päätimme kuitenkin toteuttaa piirin suunnitelman mukaisesti. Piirin
aamuna kirkon parkkipaikalla oli leikkimässä naapuriin saapuneiden lastenlasten
joukko. Niinpä Hiroaki kertoi paikalla olevalle isoäidille tapahtumasta ja pyysi
lapsia mukaan. Lasten kuultua tapahtumasta isoäiti ei voinut pidätellä lasten intoa.
Saimme piiriin kuusi lasta lisää. Vauhdikkaan toiminnan lomassa lapset hiljentyivät
kuulemaan pääsiäisen tapahtumista. Iloitsimme, että lasten kautta naapurimme
rohkeni tulla kirkkoon.
Pääsiäisen aihe oli Hiroakilla viime viikolla hänen
pitämässä hartaudessa lähialueen vanhainkodissa.
Olemme parin vuoden ajan saaneet seurata kolme vuotta
toimineen kristillisen vanhainkodin toimintaa. Hartauksiin
on alkanut kokoontua asukkaita runsaslukuisesti sekä
osallistujien joukossa on lähialeenkin ihmisiä. Monet
vanhukset eivät enää pääse kulkemaan pitkiä
kirkkomatkoja joten vanhainkodin hartaus on tullut heille
tärkeäksi uskon elämän hoidossa. Vanhainkodissa
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tehdään paljon muuta hyvää kristillistä pohjatyötä. Järjestetään mm. luento- ja keskustelupiirejä esim.
syöpäpotilaille sekä heidän omaisilleen. Luentojen ja keskustelupiirien kautta saadaan välittää iankaikkisen
elämän toivoa vaikeuksien ja toivottomuudenkin keskelle. Vanhainkoti on saanut hyvän vastaanoton alueen
ihmisiltä. Vapaasti käytettävissä olevassa tilassa kokoontuu paljon alueen äitejä lapsineen. Unelmoimme,
että Suomi-kirkossakin tulevaisuudessa uudessa tilassa voitaisiin toteuttaa tämän tyyppisiä työmuotoja.
Suomi-kirkon tilanne
Viime kirjeessä kerroimme uuden kokoontumistilan yhdestä mahdollisesta vaihtoehdosta. Tilassa oli paljon
hyviä puolia, mutta rakennuksen maanjäristyskestävyys ei osoittautunut riittäväksi. Näin ollen emme
voineet vuokrata kyseistä tilaa. Nyt olemme jälleen lähtötilanteessa uuden toimitilan etsinnän suhteen.
Toivoisimme, että Suomi-kirkon tilasta voitaisiin luopua mahdollisimman pian sillä sen hoito vaatii paljon
työtä. Edessä olevan kesän kuumuus ja kosteus lisää kosteuden tuomia riskejä suuresti. Iloinen asia on,
että syksystä ja talvesta lähtien jumalanpalvelukseen on osallistunut useita uusia säännöllisesti.
Yhteiskunta hengellisessä muutoksessa
Alkuviikosta katsoimme mielenkiintoisen Japanin Ylen ajankohtaisen tv-ohjelman japanilaisten
hautapaikkojen luopumisesta. Aiheesta olemme kirjoittaneet aiemminkin, mutta nyt vähän uudesta
tilanteesta. Monilla perheillä on johonkin temppelikuntaan kuuluva hautapaikka maaseudulla. Nuoret ja
useat vanhuksetkin ovat muuttaneet alueelta kauaksi. Siteet hautapaikaan ovat jääneet kun haudalla
käydään hyvin harvoin. Hautapaikasta monet alkavat luopua. Tämän vuoksi on alettu siirtää luuruukkuja
pois vanhoista haudoista uuteen temppelien ylläpitämään tai uskonnottomaan hautaan. Sopimuksen
mukaan luuruukut myöhemmin siirretään yhteiseen monumenttiin.
Japanilaisessa perinteisessä uskonnossa on tärkeää haudan hoitaminen rituaalisin menoin säännöllisesti.
Monet eivät enää odota jälkipolven toimivan samalla tavalla, vaan halutaan antaa vapautus haudan
suojelemisesta. Ohjelmassa kerrottiin joidenkin haluavan haudan sijasta tuhkan siroteltavan luontoon. Joku
halusi jättää silloin tällöin katsottavaksi videon jossa välittää tervehdyksen sukulaisille ja ystäville. Haudan
suojelemisen sijasta aletaan korostaa vainajan muiston merkitystä jossa voi olla vähemmän hengen
palvontaa kuin haudan suojelemisessa.
Toivon mukaan vanhoista siteistä luopuminen avaa mahdollisuuden kristinuskon kasvulle.
Ensimmäisenä pääsiäisenä Jeesuksen hauta oli tyhjä. Jeesus nousi kuolleista esikoisena niin kuin
Korintilaiskirjeessä on kirjoitettu. Jeesuksen ristin työn tähden saamme olla osallisia
ylösnousemuksesta. ”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki
Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen
omat, kun hän tulee.” 1 Kor. 15: 22-23
Siunattua Pääsiäisen jälkeistä aikaa ja kevättä!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
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Rukous- jakiitosaiheita:
 Kiitos pääsiäisen ajan onnistuneista tapahtumista
 Kiitos uusista jumalanpalvelukseen osallistujista. Johdata heitä kasteen tielle
 Pyydämme terveyttä sairaille seurakuntalaisille
 Johdata seurakuntaan lapsiperheitä
 Rukoilemme seurakunnan uuden toimitilan löytymisen puolesta
 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
varjelusta koulutielle täällä
 Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen mahdollisuuden puolesta

 Pyydämme johdatusta lähettikokoukselle
Sleyn talous on suurissa haasteissa tällä hetkellä. Suomi-kirkon mahdollinen muutto ja uuden tilan
 Jne.
vuokraaminen on taloudellisesti iso haaste myös lähetysjärjestölle. Toivomme, että voit jatkaa työmme
tukemista rukouksin ja taloudellisesti. Pienikin tuki merkitsee paljon. Suurkiitos kaikesta tuestasi! Kiitos
tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi summan
Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.
 henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39
220 tai anna.poukka@sley.fi
 tai kirjoittamalla viestikenttään ”Yoshimurien:n rengas” + oma kotiseurakuntasi
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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