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Mirjam Harjun lähettikirje 3/2021 – 26.6.2021  
 

Täällä Tokiossa kevät on vaihtunut sadekauteen ja ilma 
on kuuma ja kostea. Kuitenkaan sadetta ei ole tullut kovin 
runsaasti tänä vuonna. Olemme saaneet monia aurinkoi-
sia päiviä. Poikkeustila jatkui Tokiossa aina viime viikon 
lopulle saakka. Vaikka sitä ei tällä erää jatkettu, niin eri-
laisin suosituksin ohjataan edelleen varovaisuuteen. Kui-
tenkin tuntuu, että tartuntaluvut lähtevät heti taas nou-
suun poikkeustilan päätyttyä ja jää nähtäväksi julistetaan-
ko se taas uudestaan. Rokotustahti on Japanissa ollut 
jäljessä länsimaista, mutta tuntuu että se kuitenkin tehos-
tuu. Tokion olympialaiset myös ovat jo lähellä koronan 
luodessa jatkuvasti varjon valmisteluiden ylle. 

Ichigayan kirkolla jumalanpalvelukset eivät ole kuitenkaan 
tauonneet ollenkaan tämän vuoden poikkeustilan julistuk-
sista huolimatta. Silti väkimäärä pyritään koko ajan pitä-
mään kahdessakymmennessä, joten edelleen seurakun-
talaisia rohkaistaan osallistumaan kotoa käsin internetst-
riimauksen välityksellä. 

Viimeisimmässä kirjeessä kerroin, että omien ja läheisen 
terveysongelmien takia on ollut aihetta rukoukseen. Kiitos 
kaikista esirukouksistanne! Paljon olen apua saanut ja 

olen siitä todella kiitollinen, yksi vaikea vaihe on jo takanapäin. Monesti kun Jumala lähettää meidät 
pitämään huolta, hän pitää myös meistä monin tavoin huolta toisten ihmisten kautta. Näin olen täällä 
saanut kokea kohtaamisissa erityisesti nyt keväällä ja kesällä. Vaikka monen kanssa ei kasvokkain 
voikaan kohdata, niin muutamaa ystävää olen kuitenkin voinut tavata myös kasvokkain ja posti on 
myös tuonut ihania huolenpidon osoituksia muutamalta ihmiseltä, joista kaikkia ei ole pystynyt tapaa-
maan. Jumalan huolenpito toteutuu monin tavoin ja se on ihmeellistä. Samalla Jumala on osoittanut, 
että on voinut käyttää minua eri tavoin siunaukseksi toisten elämässä, mikä on suurta armoa. Lähei-
sen vakava sairaus on kuitenkin edelleen iso rukousaihe. Koen tärkeäksi, että tänä kesänä on mah-
dollisuus viettää aikaa myös perheen kanssa Suomessa. Syyskuun alussa palaan takaisin Japaniin. 



Englannin piirit ovat jatkuneet ja toukokuun alkupuolella oli ilo saada tutustua myös uuteen osallistu-
jaan, joka oli mukana sekä englanninkielisessä raamattupiirissä että torstai-illan englanninpiirissä. Hän 
on nuori lukiolainen, joka on kiinnostunut englannin kielestä mutta suhtautuu myös hyvin positiivisesti 
kristinuskoon ja hänen äidillään oli nuoruudesta kokemus, että oli lähetystyöntekijän kautta saanut 
opiskella kirkolla englantia, joten tyttökin oli löytänyt netin kautta meidän piirimme. Rukoillaan että hän 
voisi vielä jatkossa tulla mukaan ja voisi kiinnostua myös lisää kristinuskosta. 

Helluntaina vietettiin taas kaste-
juhlaa sekä Ichigayan kirkolla, 
että myös Suomi-kirkolla. Nämä 
kastejuhlat ovat hienoja valonpil-
kahduksia korona-ajan keskellä. 
Vaikka korona rajoittaa kokoon-
tumista eri tavoin, Jumala kuiten-
kin toimii ja kutsuu ihmisiä seura-
kunnan yhteyteen. Tänä hellun-
taina Ichigayassa kastettu nuo-
rehko nainen on ahkera Raama-
tun opiskelija ja hänestä on tullut 
säännöllinen osallistuja joka kes-
kiviikkoisessa raamattupiirissäm-
me, joka on jatkunut koko poik-
keustilojen ajan netin kautta.  

Pyhäkoulu on edelleen jatkunut 
Zoom-pyhäkouluna joka sunnun-
tai ja pidämme pyhäkoulun opet-
tajien kanssa vuorotellen lasten virren, raamattuopetuksen, rukouksen, usein myös jonkin lyhyen visai-
lun ja loppusiunauksen sisältävän n. puolen tunnin kokonaisuuden. Samalla kysellään aina myös las-
ten kuulumisia. On hienoa, että pyhäkoululaisten kanssa yhteys pysyy näin korona-aikanakin ja noin 
kymmenestä perheestä pyhäkoululaiset jaksavat osallistua niin että aina on ihan mukava määrä lapsia 
paikalla Zoomin kautta. 

Kuorolaisten kanssa on ollut helluntaiksi virtuaalikuoroprojekti ja kesäkuussa lauloimme pienemmällä 
ryhmällä oikein livenä Amazing Grace -virren englanniksi ja japaniksi jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Sen harjoituksista 
viereinen kuva. Py-
häkoululaisten 
kanssa on sen si-
jaan jo kesäkuussa 
harjoiteltu Jeesus 
meitä rakastaa -
lasten virttä myös 
suomeksi, kun rau-
han sunnuntaiksi 
elokuussa on tekeil-
lä yhteinen virtuaa-
likuoroprojekti kirk-
kokuoron ja pyhä-
koululaisten kesken. 

Vanhusten luona 
käynteihin tulee 



koronan myötä harmillisen pitkä tauko, mutta toivoa on, että vanhusten rokotusten edistyessä ja kun 
itselle toivon mukaan myös rokotus järjestyy, niin joskus syksyn mittaan joitakin käyntejä voisi jatkaa. 
Se jää kuitenkin vielä nähtäväksi. Yhdelle dementoituneelle vanhukselle halusin äänittää cd:lle virsiä 
ja raamatunkohtaa sekä Herran siunauksen kuunneltavaksi ja sain sen viedä vanhainkodille sopivasti 
hänen syntymäpäivänään. Toivottavasti virren sanat ja sävelet voisivat olla hoitavia koronan aiheutta-
man eristyksen keskellä.   

”Mutta hän on vastannut minulle: Minun armoni riittää sinulle.” Tuosta Toisen Korinttilaiskirjeen koh-
dasta minua on usein puhutellut sen jälkimmäisen osion sanat, mutta nyt mieleeni ovat painuneet eri-
tyisesti tuon jakeen ensimmäinen osa. Jumalan armo on ääretön ja ihmeellinen ja saamme todella 
painaa sydämeemme, että tuo armo riittää. Jeesuksen veren tähden se riittää peittämään suurimmat-
kin synnit, mutta se riittää myös siinä mielessä, että muuta ei tarvita. Kaikki on puolestamme ristillä 
täytetty ja se riittää. Tämän armon varaan saamme joka päivä jäädä.  

Armon evankeliumia kuulutetaan taas myös Evankeliumijuhlilla, jotka järjestetään Turussa ja netin 
välityksellä tulevana viikonloppuna 2.-4.7. Paikan päälle pitää ilmoittautua, mutta striimauksien välityk-
sellä mukaan pääsee mistä päin vain! Juhlan videolähetys ja lisätietoa löytyy osoitteesta 
https://www.evankeliumijuhla.fi/ Jos haluat muistaa Sleyn eri kenttien lähetystyötä rukouksin niin sii-
hen oiva apu on rukouskalenteri joka on ilmestynyt! Sähköisesti löydät sen 
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web ja paperiversion voit tilata itsellesi Anna-Liisalta: 
anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. 

Toivon sinulle ja rakkaillesi oikein siunattua kesää! 

Mirjam 

 
Sähköposti: mirjam.harju@sley.fi, Internet: www.taivaallinenlahja.fi/mirjam-harju 
Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Teija Pakkala, sähköposti: teija.pakkala@gmail.com 
 
Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Kiitos lähettäjistä ja lähettitovereista, perheestä ja ystävistä 
 Kiitos varjeluksesta ja johdatuksesta ja pyydämme sitä tästä eteenkin päin 
 Pyydämme terveyttä itselle ja läheisille 
 Varjele tartunnalta koronatilanteen keskellä. Pyydämme apua ja voimia kaikille, jotka 

pahiten kärsivät tästä tilanteesta.  
 Siunaa kaikkia piireihin osallistujia ja erityisesti hiljan kastettuja seurakuntalaisia 
 Rukoilemme, että vanhusten tapaaminen vanhainkodeissa tulisi uudestaan mahdollisek-

si 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 seura-
kunnan toiminnan suhteen. Hoida myös erityisesti niitä, joilla ei ole osallistumismahdolli-
suutta netin kautta. 

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