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Aiheita rukoukseen ja       
kiitokseen 

Mirjam Harjun lähettikirje 2/2021 – 29.4.2021  
 

Tänä keväänä on omien ja läheisen terveysongelmien myötä 
ollut omassakin elämässä paljon aihetta rukoukseen ja tiedän 
että monien rukoukset ovat kantaneet ja kantavat. Haluan jakaa 
tässä kirjeessä kuitenkin siitä, miten seurakunnassa ja muuten 
on koronatilanteesta huolimatta ollut monta aihetta kiitollisuu-
teen.  

Vaikka koronatilanne on ollut taas pahenemaan päin ja aika 
pian toisen poikkeustilan loppumisen jälkeen poikkeustila julis-
tettiin taas kolmannen kerran, niin on kiitoksen aihe, että seura-
kunta on siltä säästynyt. Nuoren seurakuntalaisen vaikea kas-
vaimen leikkaus onnistui, mikä oli myös iso kiitoksen aihe. Hä-
nelle saa myös pyytää voimia toipumiseen. Yhdet hautajaiset oli 
kuitenkin hiljattain, kun eräs iäkäs seurakuntalainen menehtyi. 
Kävin ennen koronaa tapaamassa häntä vanhainkodissa, joten 
olin mukana pienissä hautajaisissa. Rukoillaan hänen omais-
tensa puolesta, että he saisivat olla Jumalan hoidossa ja lohdu-
tuksessa. 

Kiitoksen aiheina on myös, että pääsiäisenä jumalanpalveluksen yhteydessä oli kaste ja seurakuntaan 
liittyvän siunaaminen, jotka ovat puolisoita ja liittyivät näin seurakuntaan, sekä järjestyi niin, että pyhä-
koululaisia vanhempineen kokoontui poikkeuksellisesti kirkolle 
etäpyhäkoulun sijaan. Myös kasteopetuksessa on nuori nainen, 
jonka kastejuhla on tulossa helluntaina. 

Englannin piirit on voitu yhtä lukuun ottamatta pitää. Sunnuntai-
aamujen englanninkielisessä raamattupiirissä on myös ollut 
uusi osallistuja, pääsiäisenä seurakunnan jäseneksi liittynyt. 
Myös raamattupiiriä on voitu jatkaa netin kautta ja siinä meitä 
on ollut koolla pastorin ja minun lisäksi aina yksi-kolme osallis-
tujaa. Eräs iäkkäämpi seurakuntalainen on myös oppinut table-
tin käyttöä niin että pääsee jo sujuvasti mukaan netin kautta 
pidettävään piiriin, kun kirkolla kokoontuessa ei ilta-aikaan ole 
päässyt mukaan.  

Kiitollisuus myös niistä mahdollisuuksista, joita helmi-
maaliskuun vaihteessa oli useampia tavata eri järjestöjen lähet-
tejä kokouksen, seminaarin ja rukouspiirin yhteydessä. 

Kiitollisuus lähettienkokouksesta joka maaliskuussa pidettiin 



Yoshimurien kotona sekä järven rantoja pitkin pyöräillen Ibarakin prefektuurissa ja erityisesti on kiitolli-
suus kaikista näistä työtovereista ja seurakuntalaisista, jotka ovat kulkeneet rinnalla läpi kaikkien vai-
heiden. 

Kiitoksen aiheena myös se, että yhdessä Ichigayan pyhäkoulun opettajien ja Suomesta Pyhän Sydä-
men kappelin pyhäkoulun ja Sleystä Simanaisen Saijan kanssa voitiin huhtikuun aikana valmistella ja 
sitten viimeisenä sunnuntaina toteuttaa yhteinen etäpyhäkoulu Zoomin kautta, jossa lapset saivat 
kuulla Jeesuksesta ja nähdä ja kuulla toisiaan. Kiitollisuus kaikista osallistujista ja valmistelijoista, toi-

vottavasti tämä voisi järjestyä vielä uudes-
taan. 

Kiitollisuus Japanin keväästä ja sen suo-
masta kauneudesta, josta esimerkkeinä 
tämän kirjeen kuvat. 

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus 
nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: 
"Jos jonkun on jano, tulkoon minun luok-
seni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 'hä-
nen sisimmästään kumpuavat elävän ve-
den virrat', niin kuin kirjoituksissa sano-
taan." Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka 
häneen uskovat tulisivat saamaan. 
(Joh.7:35-37) 

Pari viikkoa sitten käsittelimme englannin-
kielisessä raamattupiirissä tuota Johan-
neksen evankeliumin kohtaa elävästä ve-
destä. Tämä kevät on vienyt läpi monen-
laisten ajatusten ja tunteiden, mutta ru-
koukseni on, että tuo Jeesuksen sana voi 
tulla yhä uudestaan todeksi ja Hän antaa 
elävän vetensä virrata meidän kaikkien 
sydämissä. 

Kiitos kaikesta tuestasi! 

Mirjam 
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Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Kiitos lähettäjistä ja lähettitovereista, perheestä ja ystävistä 
 Kiitos varjeluksesta ja johdatuksesta 
 Pyydämme terveyttä ja voimia arkeen ja Taivaan Isän johdatusta koko elämään 
 Varjele tartunnalta koronatilanteen keskellä. Pyydämme apua ja voimia kaikille, jotka pahiten 

kärsivät tästä tilanteesta.  
 Siunaa kaikkia piireihin osallistujia ja hoida Sanan kautta. Johdata myös uusia mukaan. 
 Siunaa ja johdata kastettuja/seurakuntaan liittyneitä ja kasteopetuksessa olevaa 
 Rukoilemme, että vanhusten tapaaminen vanhainkodeissa tulisi uudestaan mahdolliseksi 

mahdollisimman pian, ja että Jumala varjelisi ja hoitaisi vanhuksia nyt kun he eivät voi tavata 
vierailijoita ja perheenjäseniäkin vain rajoitetusti 

 Hoida Sanallasi kaikkia seurakuntalaisia, joista suurin osa on nyt netin varassa seurakunnan 
toiminnan suhteen. Hoida myös erityisesti niitä, joilla ei ole osallistumismahdollisuutta netin 
kautta. 

 Siunaa Ichigayan seurakuntaa, pastoria, vastuunkantajia ja kaikkia seurakuntalaisia 
 Siunaa Japanin ev.lut. kirkkoa 
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