Hyviä uutisia
Mirjam Harjun lähettikirje 1/2022 – 12.3.2022
Vuosi on ehtinyt kulua nopeasti jo maaliskuuhun. Vuoden vaihteen olin normaalisti Japanissa
ja joulun jälkeen oli mahdollisuus tehdä pieni
reissu Kiotoon, jossa tapasin myös toisia suomalaisia lähettejä, Kylväjän läheteistä Perendin
perheen ja Kansanlähetyksen läheteistä Yamaguchin perheen. Perendin Johanna on toiminut
jo pitkään mentorinani ja meillä on säännölliset
videopuhelutapaamiset, mutta ensimmäinen
kasvokkain tapaaminen järjestyi nyt vasta. Yamagucheihin tutustuin jo Suomessa asuessa
Sleyn kuvioissa. Oli mukava päästä vähän muihin maisemiin ja kiva nähdä toisia lähettejä! Varsinainen uusi vuosi meni rauhallisissa merkeissä, mutta sunnuntaina oli normaalisti kirkolla
jumalanpalvelus, jonka jälkeen vietimme yhteistä
aikaa Yoshimurien lähettiperheen kanssa ja vielä kolmantena uudenvuodenvapaiden päivänä
maanantaina olin saanut japanilaiselta ystävältä
kutsun osechi-aterialle, joka on perinteinen japanilainen uuden vuoden ateria.
Joulun ja uuden vuoden aikaan koronatilanne oli
täällä ihanan rauhallinen, ei tarvinnut niin paljon
siitä murehtia, vaikka jo normaaleiksi tulleet varotoimet ovat täällä käytössä jatkuvasti maskeineen kaikkineen. Tiukat rajatoimenpiteet onnistuivat pitkittämään omikron-muunnoksen lähtemistä leviämään, mutta tammikuun puolenvälin
tienoilla tartuntaluvut lähtivät jyrkkään nousuun,
ja piti koittaa taas asennoitua varovaisemmin
koronan suhteen. Tokiossa ja monissa muissa
prefektuureissa tuli voimaan myös eräänlainen
poikkeustilanjulistuksen esiaste, joka rajoitti ravintoloiden aukioloaikoja iltaisin ym. Rokotustahti kolmannen rokotekierroksen suhteen on täällä ollut
taas myöhäisempi kuin Euroopassa, mutta nyt rokotuksien suhteen on päästy jo hyvään vauhtiin. Itsekin sain juuri tällä viikolla rokotuksen, kun toisesta rokotuksesta oli tullut kuluneeksi vaadittu puoli vuotta.
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Seurakunnassa reagoitiin tammikuussa siten, että suositeltua kirkkoon otettavaa väkimäärää muutettiin siihenastisesta n. 50:stä n. 30:een. Suurin piirtein sillä väkimäärällä on kokoonnuttu kirkkoon koko
alkuvuosi ja toki striimausta on edelleen jatkettu myös. Tammikuussa olivat vuorossa taas monet vuosikokoukset, nuorten, naisten ja miestenpiirien, kirkkokuoron sekä tammikuun viimeisenä sunnuntaina
koko seurakunnan vuosikokous, johon ei voitu suurella joukolla kokoontua kirkolle, mutta myös Zoomin kautta pääsi mukaan ja koolla oli siis yhteensä paljon seurakuntalaisia.
Ichigayassa vietetään tänä vuonna
seurakunnan
70-vuotisjuhlavuotta.
Ohjelmaa ja juhlavuoden kirjaa on
suunniteltu jo viime vuodesta lähtien.
Ensimmäinen varsinainen juhlavuoden tilaisuus oli helmikuun viimeisenä
sunnuntaina, kun Ichigayassa työskennellyt jo eläkkeellä oleva amerikkalainen pastori oli saarnavuorossa
Zoomin välityksellä. Hienosti tekniikan välitykselläkin oli onnistunut tilaisuus, vaikka normaalioloissa hänkin
olisi varmasti Yhdysvalloista kutsuttu
paikan päälle. Jumalanpalveluksen
jälkeen oli vielä tilaisuus, jossa pääsi
sekä Zoomin välityksellä että paikan
päällä kirkossa olevat seurakuntalaiset kyselemään kuulumisia tutulta
pastorilta. Vastaavat saarnasunnuntait jatkuvat toukokuussa, kesäkuussa ja elokuussa, mutta niissä vuorossa on japanilaisia pastoreita,
jotka ovat myös työskennelleet Ichigayassa aikaisemmin. Varsinainen 70-vuotisjuhla on lokakuussa.
70-vuotisjuhlakirjaa varten on itsellänikin työn alla kirjoitus. Monipuolista julkaisua on suunnitteluryhmä
taas laittamassa kokoon.
Molemmat englanninpiirini ovat jatkuneet normaalisti, sunnuntaiaamun piiri kirkolla ja torstai-illan piiri
Zoomissa. Torstai-illan piirissä on ollut tämän vuoden puolella monesti vähän isompi ryhmä koolla kuin
viime vuoden puolella. Vuoden vaihteen molemmin puolin on piiriin löytänyt taas pari uutta aktiivisempaa kävijää. Piirit ovat olleet tosi antoisia ja mukavia ja on hienoa, että joka piirin lopuksi saamme aina
pysähtyä Raamatun sanan äärelle. Rukoilen, että niistä jää joka kerta jotakin osallistujille mieleen itämään. Moni piiriläinen on selvästi kiinnostunut myös siitä puolesta piiriämme.
Englanninopetuksen saralla on ollut jotakin uuttakin. Hongon luterilaisessa seurakunnassa (myös täällä Tokiossa), jossa on paljon englannin ryhmiä, on aina lyhyempiaikainen lähetti Yhdysvalloista. Hongon kirkolla kolme vuotta palvellut Jessica, jonka kanssa itsekin ystävystyin, kun hän oli Ichigayassa
kautensa ihan alussa, on palaamassa takaisin Amerikkaan. Japanin tiukkojen maahantulosäädöksien
takia uusi lähetti ei päässyt maahan ja Hongon kirkolla oltiin pulassa, miten toimintaa voidaan jatkaa,
joten he pyysivät minulta, jos voisin pitää jonkin aikaa lasten ryhmiä kolmena päivänä viikossa, kun
uusi lukukausi alkaa huhtikuussa. Lupauduin sinne n. kuukaudeksi loppukeväästä, ja kun jo helmikuussa Jessica piti viimeistä kuukautta englannin tuntejaan, niin olin Hongossa tutustumassa kerran
kaikkiin lasten ryhmiin. Koronan takia ryhmät ovat hiukan pienempiä kuin normaalisti, mutta joka tapauksessa lapsia osallistuu ja oli mukava heihin tutustua ja keväällä sitten pitää heille tunteja. Lapsia
on 3-vuotiaista alakoululaisiin omiin ikäryhmiinsä jaettuna.
Tammikuulta saakka olen täälläkin vihdoin kertonut hyviä uutisia aina seurakunnan vuosikokouksesta
yhteistyökirkon johtoon. Nyt myös nimikkoseurakuntiin on lähetetty uutisia muutoksesta. Näihin uutisiin
liittyy haikeus, koska aikani Japanissa tulee tällä erää päätökseen toukokuun lopussa. Kuitenkin uuti-

set ovat olleet hyviä, koska Japanista lähtöön liittyy kihlautumiseni viime vuoden loppukesästä ja naimisiinmeno tämän vuoden lopussa. Jumala on johdattanut ihmeellisesti ja olen siitä valtavan kiitollinen. Olen myös kiitollinen kaikesta mitä Hän on minulle suonut Japanin ja japanilaisten kautta näinä
lähemmäs 8 vuotena, jotka täällä on tulossa nyt päätökseen. Sulhaseni on saksalainen ja ensi vuonna
edessäni on muutto Saksaan. Sielläkin saan palvella kirkkoa tulevan aviomieheni rinnalla, kun hän
ensin pitkän harjoittelujakson jälkeen valmistuu luterilaisen kirkon pastoriksi. Luotan, että Jumala johdattaa meitä hyvän tahtonsa mukaan ja osoittaa myös minulle uusia tapoja palvella, myös japanilaisia.
Lähtöni alkaa jo pikkuhiljaa tulla
todemmaksi, kun on alkanut tulla
jo joitakin ”viimeisiä”. Japanin lähettijärjestö JEMAn vuosikokous ja
seminaari sekä naislähettien retriitti
olivat osaltani viimeiset. Minua on
monin tavoin siunannut yhteys
näiden eri maista ja eri kirkkokunnista tulevien lähettien kanssa.
Naisten retriittipäivän jälkeen olin
viime viikolla myös retriitin lounaspaikan läheisessä luumupuupuistossa. Kevät näkyy ja tuntuu jo.
Luumupuiden lisäksi puistosta löytyi myös kauniita kukkivia narsisseja, jotka muistuttivat jo tulevasta
pääsiäisestä, vaikka vielä elämme
paastonaikaa.
Meitä ympäröivät tällä hetkellä huonot ja raskaat uutiset. Myös täällä Japanissa Ukrainan tilanne koskettaa, vaikka maantieteellinen etäisyys on pitkä. Myös seurakunnassa rukoillaan Ukrainan puolesta ja
kerätään varoja. Otsikoin kirjeeni hyvien uutisten mukaisesti myös siksi, että näinä synkkinäkin aikoina
uskon, että Jumalan hyvyys voi virrata elämissämme kuin pieninä puroina, jotka saavat aikaan elämää
ja antavat voimaa ja halua myös auttaa avun tarpeessa olevia lähimmäisiämme. ”Katso: minä luon
uutta. Nyt se puhkeaa esiin -- ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” (Jes.43:19) Jumalan armoon luottaen saamme jatkaa rukoustamme toistemme ja kärsivän maailman puolesta.
Lämpimin ajatuksin ja rukouksin,

Mirjam
Sähköposti: mirjam.harju@sley.fi, Internet: www.taivaallinenlahja.fi/mirjam-harju

Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Teija Pakkala, sähköposti: teija.pakkala@gmail.com
P.S. Sleyn rukouskalenteri on saatavilla sähköisenä:
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2022_sivuittain tai paperisena tilattavissa Anna-Liisa Markkulalta anna-liisa.markkula@sley.fi
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Kiitos lähettäjistä ja lähettitovereista, perheestä ja ystävistä
Kiitos Jumalan hyvästä varjeluksesta ja johdatuksesta, pyydämme terveyttä ja johdatusta tästä eteenkinpäin
Yhdistä kansasi maailman eri kolkilta rukouksessa ja lähimmäisenrakkaudessa kärsiviä kohtaan. Anna kansasi edelleen kasvaa myös täällä Japanissa.
Siunaa kaikki pienpiirien jäsenet ja kirkasta heille Sanaasi
Siunaa lapsia pyhäkoulussa ja englannin tunneilla, auta heitä löytämään aina turvansa Sinusta
Siunaa Ichigayan seurakuntaa, pastoria, vastuunkantajia ja kaikkia seurakuntalaisia
sekä Japanin ev.lut. kirkkoa
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