Soikoon uusi virsi!

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 3 / 6.6.2018
Kulunut kevät on ollut poikkeuksellisen lämmin. Jo huhtikuun lopussa lämpötila nousi useina päivinä lähelle
30℃. Lähes kaikki kukat ovat kukkineet etuajassa. Parhaillaan sadekaudenajan hortensiat ovat monin
paikoin täydessä kukassa. Juuri äsken TV uutisissa kerrottiin sadekauden saavuttavan Tokion korkeuden.
Yhteistyökirkon kuulumisia
Kuluneeseen kevääseen on kuulunut monia kokouksia. Lähettien kokouksen lisäksi olemme osallistuneet
yhteistyökirkon Japanin evankelisluterilaisen kirkon (JELC) kokouksiin, joita on ollut niin piirin kuin
kokonaiskirkon tasolla. Piirit vastaavat suomalaista hiippakuntaa. Työskentelemme Idän piirissä, jossa
toimii 37 seurakuntaa. Piirikokous oli vain yhden päivän kestävä jossa käsiteltiin edellisen vuoden piiritason
toimintaa ja uuden kalenterivuoden bujettia.
Toukokuun alkupäivinä pidettiin kolmipäiväinen
kokonaiskirkon kokous johon osallistui koko kirkon
työntekijät sekä seurakuntien edustajat. Suuri osa
ajasta käytettiin kirkon eri toimintojen raportointiin.
Jelkissä toimii yli sata seurakuntaa sekä mm. monia
lastentarhoja, kouluja, vanhainkoteja. Kokouksessa
valittiin uusi kirkon presidentti, koska edellisen
presidentin pastori Tateyaman toimikausi oli tullut
päätökseen. Uudeksi presidentiksi valittiin Osakan
seurakunnan pastori Jyouji Ooshiba. Kirkolle valittiin
myös pääsihteeri ja talousvastaava sekä monia muita
vastuuhenkilöitä kirkon elimiin. Ennen kokouspäiviä
saimme paljon kokousmateriaalia joihin kuului seurakuntien eri tilastoja. Tähän oli koottu mm. seurakuntien
jumalanpalvelukseen osallistujien, kolehtien ja kastettujen määrä. Kirkossa huolestuttavaa on kastuttujen
määrän jatkuva lasku 1990-luvun jälkeen. Viime vuonna kasteita oli hieman yli sata (1970-luvulla kasteita
oli yli viisisataa vuodessa). Vielä huolestuttavampaa oli huomata, ettei vähäiset kasteet nousseet millään
tasolla keskustelun aiheeksi. Tässä kokouksessa olisi ollut tärkeää yhdessä miettiä tämän tendenssin syitä
ja seurauksia eikä vain käydä läpi asioita joita kirkossa on tehty. Hyvä olisi pysähtyä arvioimaan toimintojen
vaikutuksia.
Hiroakilla kokoukset jatkuivat vielä toukokuun lopulla JELC:n sekä tämän kanssa toimivien
yhteistyökirkkojen kokouksella. Tähän kokoukseen saapui Suomesta lähetystyöjohtaja Ville Auvinen sekä
Sleyn hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki. Hiroaki vastasi pitkissä neuvotteluissa tulkin tehtävästä,
mikä vaati paljon voimia. Ville ja Tomi olivat ensimmäisellä matkallaan Japanissa.
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Suomi-kirkon kuulumisia
Seurakuntalaisten ja piireihin kokoontuvien
kanssa olemme saaneet pitää monta hyvää
hetkeä. Yksi niistä oli Ville Auvisen ja Tomi
Välimäen
osallistuminen
Suomi-kirkon
jumalanpalvelukseen
ja
kahvihetkeen.
Jumalanpalveluksessa Ville saarnasi ja Hiroaki
toimi tulkkina. Seurakuntalaiset olivat uteliaita
kuulemaan vieraiden perheistä, elämästä sekä
Japanin kokemuksista. Lopuksi Villen reipas
pianon soitto Siionin kanteleen ”Uusi virsi sitten
siellä” tempaisi seurakuntalaisia mukaansa.
Taivaan ihanuus jäi monelle mieleen.
Vuoden alussa sovittiin kasteopetuksen aloitus erään keski-ikäisen miehen kanssa. Hän on käynyt
jumalanpalveluksissa viime vuoden syksystä alkaen ja aika pian kertoi olevansa vakuuttunut kristinuskosta.
Kuitenkin kevään kuluessa hänen työhönsä on tullut paljon työmatkoja ja muutenkin työ on vienyt ajan niin,
ettei ole varsinaista kasteopetusta voitu aloittaa. Onneksi sähköpostiyhteys miehen kanssa on sujunut hyvin
ja hän sitä kauttakin tuo esille asioita jotka häntä askarruttaa Raamattua lukiessa. Rukoilemme, että hänen
työtilanteensa helpottuisi ja kasteopetus voitaisiin aloittaa syksyllä.
Kevään kuluessa jumalanpalveluksiin on osallistunut eräs vanhempi mies. Hän on katolisen kirkon jäsen,
mutta hän ei ollut tyytyväinen oman seurakunnan toimintaan ja siksi lähti etsimään uutta seurakuntayhteyttä.
Hänen ensimmäinen kerta Suomi-kirkon jumalanpalveluksessa oli hieman haasteellinen.
Kahvipöytäkeskustelussa hän toi vahvasti esille poliittisia näkemyksiä. Tilanne oli kaikille kiusallinen.
Hiroaki selvitti tilanteen hyvin ja kertoi ettemme kirkossa keskity politiikkaan, vaan hengellisiin asioihin.
Olimme varmoja, ettei mies tule seuraavana sunnuntaina, mutta hän saapui. Mies oli ystävällinen ja
seurakuntalaiset ovat ottaneet hänet hyvin vastaan. Hän ilmoitti haluavansa siirtyä luterilaiseen kirkkoon,
Suomi-kirkon jäseneksi. Kirkkokunnan vaihtuessa luterilaiseen, hänen kanssaan aloitetaan
katekismusopiskelu.
Muutama ei-kristitty on jatkanut käyntiä säännöllisesti jumalanpalveluksessa. Heidän kanssaan on ollut
hyviä keskustelutilanteita. Eräälle naiselle on alkanut selkiytyä nuoruudessa käydyn kristillisen koulun
merkitys. Hän on kertonut kuinka kouluaikana hartaudet ja raamattutunnit eivät kiinnostaneet. Nyt hän on
oppinut ymmärtämään niiden arvon. ”Ellen olisi käynyt kristillistä koulua, en ehkä olisi tullut kirkkoon”, hän
kertoi. Eräällä englanninkielen raamattupiirin kerralla hän kertoi juuri olleensa yhden entisen opettajan
hautajaisissa. Opettaja oli jo iäkäs, mutta hän oli valmistellut hautajaiset hyvin valitsemalla laulettavat virret
ja luettavat raamatun kohdat. Hautajaiset tekivät naiseen suuren vaikutuksen, koska niissä oli toivo.
Rukoilen, että naisen jakaminen ei-kristittyjen piiriläisten keskuudessa jäi jokaisen mieltä puhuttelemaan.
Suomi-kirkon rakennuksen suhteen ei ole tapahtunut edistymistä. Etsimme yhä edelleen sopivaa toimitilaa
seurakunnalle. Rakennuksen suhteen on tulossa haasteellinen vaihe kun sadeajan tuoma kosteus lisääntyy
ja lämpötila kohoaa.
Tänä kesänä meillä on kotimaan kausi. Palaamme Suomeen kesäkuun lopulla niin, että ehdimme
Evankeliumijuhlille Kalajoelle 29.6-1.7. Jos Jumala suo, meidät siunataan uudelle työkaudelle sunnuntaina.
Tänä vuonna kotimaan kautemme on lyhyt, emmekä voi kiertää kaikissa tukijaseurakunnissamme.
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Tällä kertaa käymme kertomassa työstämme Varsinais-Suomen tukijaseurakunnissa joihin ajat olemme jo
sopineet. Valitettavasti Pohjanmaan seurakunnat joudumme jättämän seuraavaan kotimaan kauteen.
Toivottavasti voimme tavata Kalajoella!
”Hän sanoi heille: ” Lähtekää mukaani johonkin
yksinäiseen paikaan, niin saatte vähän levähtää.”
Mark 6:31.
Jeesus kehotti opetuslapsia levähtämään, vaikka
opetuslapset olisivat varmaan jatkaneet työtään.
Opetuslapset eivät itse välttämättä huomanneet
väsymystään. Jeesus näki väsymyksen. Kaikki
tarvitsemme lepoa jotta emme väsyisi liikaa ja taas
jaksaisimme hoitaa niitä tehtäviä ja velvollisuuksia
joita osaksemme olemme saaneet. Jeesuksen
sanat on tarkoitettu meille kaikille. On aika myös levätä. Toivottavasti kesäaika antaisi meille jokaiselle
hyvän levon ja lepopaikan jossa myös Jeesus saisi olla läsnä.
Kiitos rukouksista ja kaikesta tuesta jota olemme tälläkin työkaudella saaneet!
Siunattua ja levollista kesäaikaa!!

Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- jakiitosaiheita:
 Kiitos tästä tökaudesta
 Kiitos uusista jumalanpalvelukseen osallistujista. Johdata heitä kasteen tielle
 Pyydetään johdatusta jo sovittuihin opetuksiin
 Pyydämme terveyttä sairaille seurakuntalaisille
 Johdata seurakuntaan lapsiperheitä
 Rukoilemme Suomi-kirkon kesäajan toiminnan puolesta
 Rukoilemme seurakunnan uuden toimitilan löytymisen puolesta
 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
varjelusta koulutielle täällä

Rukoilemme
pappisvihkimyksen
puolesta
Sleyn talous on suurissa
haasteissaHiroakin
tällä hetkellä.
Suomi-kirkon mahdollisuuden
mahdollinen muutto
ja uuden tilan

vuokraaminen on taloudellisesti
isojohdatusta
haaste myös
lähetysjärjestölle. Toivomme, että voit jatkaa työmme
 Pyydämme
lähettikokoukselle
 jaJne.
tukemista rukouksin
taloudellisesti. Pienikin tuki merkitsee paljon. Suurkiitos kaikesta tuestasi! Kiitos
tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
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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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