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Huhtikuu on kirsikkakukkien aika

Maailman korkein torni

Tokio 23.5.2012

Japanilaiset ovat kuuluisia ennätyksien tekemisestä. Nyt ennätyksen tuo Tokiossa yleisölle vastaavattu maailman korkein torni , Sky Tree 634 m. Tornia on rakennettu pitkään. Nyt torni on valmis
ja virallinen avaus käyttöön on tapahtunut. TV:ssä on lähetetty ohjelmia rakennuksen eri vaiheista
sekä miltä torni näyttää ja millaiset ovat sieltä avautuvat näkymät.
Tornia pidetään kauniina muodoltaan, väriltään sekä valaistukseltaan. Viime vuoden maanjäristys-,
tsunami-, ja ydinvoimalakatastrofin jälkeen maassa on eletty synkkää ja surullista aikaa. Tällaisen
tornin kautta ihmiset haluavat hakea elämään jotain valoisaa, ilonaihetta. Tiedämme, että tällainen
ilo on vain hetkellistä. Siksi täällä yhä edelleen tarvitaan lähetystyötä, jotta todellinen ilo voitaisiin
löytää Jumalan Sanan kautta.
Eväsretkellä kirsikkapuiden alla
Kevät Tokiossa on ollut kaunista aikaa. Tällä hetkellä voisi puhua kukkaloistosta, sillä koko ajan
uudet kukkaset puhkeavat levittäen ympäristöön tuoksua ja tuoden väriä. Uusi vihreys puissa ja
luonnossa on aina sykähdyttävä. Ennen lehtien puhkeamista, saimme nauttia kirsikkapuiden
kukinnasta. Tuohon aikaan ihmiset vaikuttivat kiireettömiltä ja heillä oli aikaa työmatkallakin ottaa
muutama kuva ja joku saattoi pysähtyä vaihtamaan muutaman sanan. Kotimme lähistöllä on pieni
joenranta, jonka reunalla kasvaa molemmin puolin kirsikkapuita. Kukinta-aikaan joenvarrelle alkoi
kerääntyä isoja ryhmiä eväsretkelle. Kävimme myös syömässä eväitä kirsikkapuiden alla
kirsikankukista nauttien.
Pääsiäistapahtuma
Yokohaman seurakunnassa järjestimme kaikille avoimen, mutta erityisesti lapsiperheille suunnatun
pääsiäistapahtuman. Tämän vuoksi tapahtumassa oli monenlaista pientä puuhaa, johon myös
aikuisetkin innostuneesti osallistuivat. Japanissa pääsiäistä ei tunneta muuten kuin seurakunnassa.
Täällä ei ole vakiintuneita pääsiäisen elementtejä niin kuin Suomessa. Tapahtumassa toimme
esille suomalaiseen pääsiäiseen liittyvät raeruohot, kananmunien koristelu sekä tarjoilua.
Ongelmaksi oli muodostua raeruohon idättäminen. Suomesta saamani raeruohon siemenet eivät
tahtoneet itää, vaikka luulin itämisen tapahtuvan nopeammin kuin Suomessa. Onneksi kuitenkin
kaikille osallistujille voitiin antaa kotiin tuliaisiksi ruhopurkit, jotka muistuttavat Jeesuksen

1

lahjoittamasta uudesta elämästä. Tapahtuman
tärkein osa oli hartaus, jossa kerroimme
pääsiäistapahtumista konkreettisesti flanellojen
avulla. Toivomme, että puhe ja kuvat olisivat
jääneet kuulijoiden mieleen.
← Pääsiäismunan ja -kakun koristelu.
Varsinaista pääsiäispäivää vietimme yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalveluksen
jälkeisessä
yhteisessä
hetkessä
moni
seurakuntalainen kertoi tiestään kristityksi.
Puhuttelevat
puheenvuorot toivat
syvää
kiitollisuutta Jumalan johdatuksesta kunkin elämässä. Viime vuonna kasteen saanut rouva oli
uskaltanut kutsua jumalanpalvelukseen mukaan aikuisen poikansa. Toivomme tämän olevan
rohkaisuna myös muille seurakuntalaisille kutsua kirkkoon mukaan perheenjäseniä sekä tuttavia.
Työskentelymme kolmessa seurakunnassa jatkuu entiseen tapaan. Hiroakin pitämiin kreikan- ja
hebreankielisiin raamattupiireihin on tullut uusi ei-kristitty osallistuja. Hän on kiinnostunut myös
Raamatusta. Hiroakin Hiyoshissa ja Yokosukassa pitämät raamattupiirit ovat osoittautuneet
hedelmällisiksi opetuksen paikoiksi. Osallistujat ovat seurakuntalaisia jotka vilpittömästi haluavat
oppia tuntemaan Raamattua syvällisemmin. Ennen kesää tarkoituksenani on järjestää yksi
ruokapiiri Yokohamassa. Viime aikoina yhdeksi Hiroakin julistuksen ja opetuksen tärkeimmäksi
aiheeksi on tullut rukoileminen seurakuntalaisten ei-kristittyjen omaisten ja ystävien kristityiksi
tulemisen puolesta. Hän on huomannut, että Japanin kirkossa juuri tätä rukousta ei yleensä rukoilla.
Japanilaiset kristityt näyttävät tässä asiassa olevan liian varovaisia ja yllättävän pidättyväisiä ja
arkoja.
Kirkon kokous
Toukokuun alussa Japanin Evankelisluterilainen kirkko järjesti koko kirkkoa koskevan kokouksen
Tokiossa. Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen osallistui seurakuntien papit ja
vastuukantajat sekä yhteistyökumppanit. Näin myös nimityksen saaneet lähetystyöntekijät olivat
mukana kokouksessa. Hiroaki osallistui muiden suomalaislähettien kanssa kokoukseen.
Kokouspäivät olivat pitkiä ja täynnä asiaa. Kokouksen yksi tärkein asia oli hyväksyä uusi 10 vuotta
kattava kirkon työn suunnitelma. Toinen tärkeä tehtävä oli kirkon uuden johtohenkilöiden valinta,
kuten kirkon johtaja, varajohtaja sekä sihteeri. Uudeksi kirkon johtajaksi valittiin Ikebukuron
seurakunnan pastori Tateyama. Ikebukuron seurakunta on aikoinaan suomalaisten
lähetystyöntekijöiden perustama. Tällä hetkellä siellä ei työskentele suomalaista lähettiä, mutta
suomalasiaktiivisuutta pidetään yllä Turun Lutherin kirkon ystävyysseurakunnan kautta. Tässä
toiminnassa pastori Tateyamalla on ollut aktiivinen osuus. Hän on halunnut kehittää toimintaa
molempia seurakuntia rikastuttavalla tavalla. Hän haluaa oppia myös tuntemaan herätysliikkeen
vaikutuksesta kirkon toimintaan. Kesällä pastori Tateyama vierailee Suomessa mm. Turun
Evankeliumijuhlilla Ikebukuron seurakunnan matkaryhmän kanssa.
Suomen kausi
Ensimmäinen työjaksomme täällä alkaa olla lopuillaan ja tulemme Suomeen kesäkuussa kotimaan
kaudelle. Kotimaan kauden aikana käymme nimikkoseurakunnissa, hoidamme Suomessa olevia
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työtehtäviä sekä pidämme lomaa. Palaamme takaisin Tokioon elokuun loppupuolella. Toivomme,
että tällä ajalla voimme tavata sukulaisia, ystäviä ja monia lähetyksen tukijoita. Olemme mukana
kotikaupungissamme pidettävillä valtakunnallisilla Evankeliumijuhlilla Turussa 28.- 30.6. Meidät voi
tavoittaa lähetysnäyttelystä pe 28.6 klo 17.00-18.00 sekä la 29.6. klo 16.00-18.00. Olemme
myöskin matkaan siunattavana sunnuntain klo 13.00 alkavassa juhlassa.

Rukousaiheita
-

2.6. Yokohamassa alkava ruokapiiritoiminta
perheemme terveys
Päivin pitämän pyhäkoulun ja Hiroakin pitämien piirien jatkon puolesta
tulevan Suomen kauden puolesta
Hiroakin vanhempien ja veljen fyysisen, henkisen ja hengellisen tilan puolesta
erityisesti Japanista poissaolomme aikana
Japanilaisille kristityille rohkeus rukoilla ei-kristittyjen omaisten ja ystävien kristityiksi
tulemisen puolesta

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Kaikesta muistamisesta kiitollisena,
Hiroaki, Päivi, Johanna ja Essai

Atsalea kukassa toukokuussa

Nähdään Suomessa!
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Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Lähetysrenkaamme yhteyshenkilönä toimii ystävämme Marja
Vilkniemi. Hän on itsekin työskennellyt lähetystyöntekijänä Japanissa. Osoitemuutokset ja mikäli
haluta kirjeen jatkossa spostina voit ilmoittaa niistä suoraan Marjan spostiin:
marja.vilkniemi@elisanet.fi

LÄHETYSKANNATUS / Päivi ja Hiroaki Yoshimuran
Lähetyskannatus / Yoshimuran työn tukemiseksi Sleyn tilille 800015-779195 tiedonannolla
Yoshimuran lähetysrengas ja oma seurakuntasi tai Yoshimuran yleisviitenumerolla 10078 89200
31001 07519, tai henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin kannatuksesi näkyy automaattisesti myös
seurakuntasi lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleyn toimistosta Anna
Poukalta puh. 09 251 39 220 tai sähköpostitse anna.poukka@sley.fi

Uudenmallisten yhteiseurooppalaisten tilinumeroiden mukaan yllämainitun Sleyn lahjoitustilin
muoto on: IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH
Poliisihallituksen 16.12.2010 myöntämän keräysluvan 2020/2010/3611 mukaisesti Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys voi kerätä varoja 1.1.2011-31.12.2012 koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen
lähetyskohteissa ulkomailla.
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