Tapaamisen iloa

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 4 / 3.10.2018
Suomessa vietetty kotimaan kausi on takanapäin ja olemme palanneet takaisin Tokioon. Kotimaan
kautemme alkoi Kalajoen evankeliumijuhlalla. Juuri Japanin kuumudesta palanneina, Kalajoen viileys
laittoi meidät lisävaateostoksille. Tästä selvittyämme saimme nauttia juhlan monipuolisesta annista:
kohdata ystäviä. Päällimmäiseksi juhlasta jäi lämpimät muistot.
Suomen kaudella kävimme monissa tukijaseurakunnissamme. Kiitos kaikesta etukäteisvalmisteluista ja
lämpimästä vastaanotosta! Oli ilo tavata monia lähetyksen ystäviä ja vaihtaa kuulumisia. Jokaisesta
tilaisuudesta saimme lähteä paljon saaneina ja rohkaistuneina. Yhteinen työmme jatkuu.
Kesän aikana vietimme myös lomaa perheen kanssa keräten voimia uutteen työkauteen. Tapasimme
ystäviä ja sukulaisia, teimme pyöräilyretken Ahvenanmaan saaristoon, poimimme mansikoita,
mustaherukoita. Johannan opiskelupaikka vahvistui kesän aikana. Hän aloitti opiskelun Helsingissä.
Kiitollisina Johannan asioiden järjestymisestä, mutta samalla haikealla mielellä hänet Suomeen jätimme.
Olemme palanneet jälleen skype-yhteyksiin.
Palattuamme tänne työmme alkoi välittömästi. Oli paljon asioiden päivittämistä sekä hoitamista. Essai
meni kouluun heti seuraavana päivänä. Koulun myötä tuli paljon tehtäviä, neljän päivän retken valmistelut,
työharjoittelupaikaan tutustuminen, lomakkeiden täyttämistä, virastoissa asioimista. Nyt retki on
onnistuneesti ohi ja koulu sujuu hyvin.
Suomi-kirkon kuulumisia
Kesäaikana olimme monien seurakuntalaisten kanssa sähköpostiyhteydessä ja saimme tietää asioiden
sujuvan hyvin poissaolomme aikana. Mielenkiinnolla odotimme tapaamista seurakuntalaisten kanssa sekä
heidän kuulumisiaan. Hienosti kesäaika oli mennyt. Eläkkeellä olevat pastorit hoitivat jumalanpalvelukset
ja seurakuntalaiset vastasivat käytännön tehtävistä. Iloksemme jumalanpalveluksissa oli käynyt hyvin
väkeä koko kesän ajan. Yksi lähistölle muuttanut uusi kristitty nainen oli käynyt muutaman kerran ja on
jatkanut käyntiä.
Suomi-kirkon jumalanpalvelussali on alakerrassa. Huomasimme heti kuuman ja kostean kesän jälkeen
ilman olevan tunkkainen, homeinen, vaikka kesäaikaankin tuuletusta oli hoidettu. Toivomme ilman
viilenevän jotta kirkkotilan ilman laatua saadaan parannettua. Ennen kaikkea toivomme uuden
kokoontumistilan löytyvän mahdollisimman pian.
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Syksyn toimintaa ja tulevaa
Emme ole koskaan aiemmin palanneet kotimaan kaudelta syyskuussa. Nyt tuntui, että oli hypättävä kyytiin
vauhdissa olevaan junaan. Toiminta on pyörähtänyt käyntiin seurakunnassa ja piiritoiminnoissa vilkkaasti.
Syyskuun loppuun oli suunniteltu hautajaisseminaari. Tähän oli kutsuttu kristillisen hautajaistoimiston
edustaja kertomaan kristillisistä hautajaisista. Monellakaan seurakuntalaisella ei ole tietoa eikä kokemusta
kristillisistä hautajaisista sekä hautaamisesta. Kristilliset hautajaiset väistämättä
konkretisoi sitä, mitä seuraa uskonnon vaihtumisesta. Asia voi vahvistaa kristityn
identiteettiä. Kuitenkin monille asia nousee isoksi haasteeksi. Sääolosuhteet
sotkivat suunnitelmamme. Seminaari jouduttiin perumaan kovan taifuunin vuoksi.
Uusi ajankohta on marraskuussa. Toivomme, että muistaisitte tapahtumaa
rukouksin.
Osallistuimme Mitakan teologisen seminaarin jokasyksyiseen avoimien ovien
päivään. Tapahtumassa monilla seurakunnilla oli omien tuotteiden myyntipöytiä.
Suomi-kirkon myyntipisteessä kävi mukavasti vilskettä pullat ja käsintehdyt
helmikorut kävivät hyvin kaupan. Tapahtuman hyvänä antina oli toisten
seurakuntalaisten tapaaminen. Pitkästä aikaa oli mukava tavata tuttavia joiden
kanssa olimme aiemmin yhdessä toimineet. Tapahtuma herätti myös nostalgisia
tunteita. Oli mielenkiintoista kuulla Sleyn Japanin lähetyksen alkujuurilta Suwasta.
Kohtaamiset suomalaisten lähettien perustamien seurakuntien Ookyaman,
Ikebukuron seurakuntalaisten kanssa olivat muistorikkaita.
Katekismusopetus erään katolilaisesta kirkosta siirtyvän kanssa jatkui tauon jälkeen. Opetustuokiot ovat
olleet mielenkiintoisia. Yhdellä puolentoistatunnin kerralla tulee paljon kysymyksiä ja keskustelua joten
eteneminen on hidasta. Viimeksi pitkään käsittelimme neljättä ja viidettä käskyä. Siitä seurasi pitkä
pohdinta mm. kuuliaisuudesta esivaltaa kohtaan japanilaista kontekstia huomioon ottaen. Sekä
sydämessä syntyvästä vihasta. Yksi kysymyksistä
kuului: ”Tarkoittiko Jeesus sanalla ”veli” (Matt. 5:27)
vain heimokansaa eli juutalaista?” Hiroaki selvitti
Jeesuksen tarkoittavan sitä, että sydämen tason synti
on Jumalan silmissä synti. Siksi periaatteessa se
ansaitsee tuomion juutalaisten tuomioistuimelta,
vaikka käytännössä se ei tuominnut sydämen tason
syntiä. Meidän aikanamme meillä on oikeusvaltion
tuomioistuin eikä sekään tuomitse sitä. Mutta sydämen
tason synti on synti Jumalan silmissä. Silloin ”veli”
tarkoittaa lähimmäistä.
Syksy tuntuu aina menevän vauhdikkaasti. Seurakunnan ohjelman ja piiritoiminnan ohella kalenteriin on
jo pitkälle merkitty suuremmat tapahtumat. Ensimmäinen niistä on ensi sunnuntain kolmen seurakunnan
yhteinen opintoretki. Teemme sen Tokiosta n. 120 km olevaan Gumman läänin kukkula-alueelle.
Tutustumiskohteena on kristitty taiteilija Hoshino Tomihiron taidemuseo. Hän kirjoittaa runoja ja taiteilee
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niihin kuvia suulla pensseliä liikuttaen. Hän on vaikeasti liikuntavammainen. Retkeen kuuluu hartaudet ja
Sanan tutkistelua.
Tässä kuussa tulee Suomesta kymmenen nuoren aktioryhmä tutustumaan lähetystyöhön täällä sekä
Japaniin kulttuuriin ja elämään. Toivomme matkan sytyttävän ainakin jollekin kipinän lähetystyöhön
Japanissa.
”Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala meidän apumme.” PS 68:20
Hyvää alkanutta syksyä ja siunausta elämääsi!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- jakiitosaiheita:
 Kiitos kesästä, kohtaamisista, uudesta työkaudesta, esirukoilijoista
 Kiitos hyvin menneestä kesästä seurakunnassa
 Pyydetään johdata kasteen tielle jumalanpalveluksessa käyviä etsijöitä
 Pyydetään siunausta katekismusopiskeluun
 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

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi
 Pyydämme johdatusta lähettikokoukselle
summan
Jne.FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.
Sleyn lahjoitustilille IBAN:
 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
Suurkiitos kaikesta tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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