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Kirsikan kukan aikaan
Terveiset keväisestä Tokiosta! Olemme saaneet iloita kauniista kirsikankukka-ajasta, mikä oli tänä
vuonna ennätyksellisen aikaisin jo viimme kuun puolessa välissä. Normaalisti kukinta on
kauneimmillaan uuden koululukuvuoden alkaessa tämän kuun alkupuolella. Nyt kirsikankukkien
pudottua puut loistavat uudella hennolla vehreydellä. Olemme suurimman osan alkuvuodesta eläneet
poikkeusaikaa ja monet asiat ovat olleet pysähdyksissä. Kuitenkin saamme nähdä kuinka luonto jatkaa
kulkuaan ja kaikki etenee siinä järjestyksessä kuin Jumala kasvun antaa. Siinä on paljon kiitoksen
aihetta. Ympäristössä on paljon ihailtavaa ja ihmeteltävää uuden elämän noustessa esiin ja monien
kukkien kukkiessa. Luonnon herääminen ja kauneus puhuttelee joka vuosi erityisesti Pääsiäisen aikaan
muistuttaen Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Hiljainen viikko ja Pääsiäisen juhla
Hiljainen viikko Suomi-kirkossa alkoi Palmusunnusntain jumalanpalveluksella. Tänä vuonna
Palmusunnuntaina kokonnuimme kirkolle katsomaan ja kuuntelemaan Poukkien Suomessa tekemää
jumalanpalvelusvideota sekä Via Dolorosa esitystä. Kirkolla olimme koolla pienellä joukolla osallistuen
jumalanpalvelukseen valkokankaalta seuraten. Monet olivat jääneet katsomaan ja kuuntelemaan sitä
koteihinsa kuten tavallisinakin sunnuntaipäivinä. Monena vuonna olemme voineet järjestää Via
Dolorosa esityksen ja tänäkin vuonna toteutus järjestyi tekniikan kehityksen myötä tällä tavalla
etälähetyksenä. Toinen hiljaisen viikon tapahtumaa oli Pitkänperjantain iltajumalanpalvelus. Kuten
muinakin vuosina, paikalla oli vain pieni joukko.
Pääsiäistä oli mahdollisuus viettää kirkolla vuoden tauon
jälkeen ja nyt poikkeustilan päätyttyä. Jumalanaplvelukseen
kokoontuikin pitkästä aikaa melko suuri joukko, mikä oli
ilahduttavaa. Harmillisesti ehtoollista ei kuitenkaan voitu
järjestää. Pidimme pienen juhlahetkenkin jumalanpalveluksen jälkeen. Paikalle saapuneiden lisäksi myös
Zoomin kautta seurakuntalaisia osallistui juhlaan. Koolla
olimme yli 20 hengen joukolla ja se vaikutti jo
suurenmoiselta. Yhteisessä juhlahetkessä oli ohjelmaa mm.
viime vuonna seurakuntaan siirtyneen todistuspuhe sekä
yhteislauluja. Todistuspuhe herätti miettimään täällä elävien
tietä kristityksi. Jokaisella on oma tiensä ja erilaiset vaiheet.
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Tie ei ole suora, mutta mutkien kautta saa ymmärtää kuinka Jumala on johdattanut ja synnyttänyt uskon.
Se on suuri kiitoksen aihe! Paikalla oli myös pari lasta, joista toinen oli vasta muutaman kuukauden
ikäinen. Neljävuotias, joka kastettiin jo vauvana, oli innokas kanamunien koristelija. Suunnitteilla on
nuorimmaisen kaste. Rukouksena on löytää mahdollisimman pian kasteen toimittava pastori.
Piiritoiminnasta, ”juutalaistyöstä”, auttajan auttamisesta
Piiritoiminta oli tauolla koko alkuvuoden maalisuuhun
saakka. Tässä kuussa piirejä on voitu aloittaa vähitellen
pienin osallistujamäärin. Käsityöpiiriä ei vielä uskallettu avata
yleisesti, vaan kutsuin mukaan aiemmin osallistuneita.
Hauska oli, että eräs kutsui ystävänsä mukaan ja näin
tähänkin piiriin tuli uusi osallistuja. Toivonkin, että tämä
toimisi esimerkkinä ja ihmiset kutsuisivat ystäviään.
Ruokapiirin osallistujamäärän on rajoitettu vain neljään
viiteen ja siksi piiri on pidetty kaksi kertaa samalla ohjelmalla.
Näiden piirienkin kautta saimme välittää Pääsiäsien
sanomaa.
Olemme jatkaneet myös yksittäisiä Raamatun opetustuokioita. Jokaviikkoinen opetus Suomi-kirkon
seurakuntaan siirtyvän rouvan kanssa jatkuu vielä, koska Katekismuksen keskusteluaiheet laajenevat
ja syvenevät joka kerta. Olemme saaneet tutustua hänen mielenkiintoiseen työtaustaansa. Hän
työskentelee taloudenhoitajana ”Bridge for Peace” –nimisen kansainvälisen juutalaislähetyksen Japanin
konttorissa. Tämä kristillinen järjestö tekee humanitääristä avustustyötä Israelin yhteiskunnassa
heikossa asemassa oleville, erityisesti vasta maahan ”palanneille” juutalaisille. Mielenkiintoista on, että
japanilaiset kristityt uhraavat merkittävän osan koko järjetön tulosta.
Toisen ei-kristityn rouvan kanssa olemme jatkaneet Raamatun opetusta säännöllisesti. Pitkänä
perjantaina rouva tuli ensimmäisen kerran mukaan varsinaiseen jumalanpalvelukseen. Rouvan knassa
käymme läpi Johannakesen evankeliumia, mutta siinäkin etenemme hitaasti, koska kekusteluaihe
laajenee. Iloksemme olemme huomanneet rouvan tuntevan Raamattua jo aika mukavasti. Viime aikoina
rouva on kysellyt myös kasteesta. Rukoilemme, että ristin sanoma puhuttelisi ja tie kasteelle avautuisi.
Jokaisen opetuskerran yhteydessä hän kertoo myös vapaaehtoistyöstään Nakano-ku-kaupungin
kuunteluryhmässä. Ryhmän tehtävänä on pyynnöstä kuunnella vaikeassa elämäntilanteessa olevia.
Painopiste on kuntelemisessa. Rouva on kohdannut ja kuunnellut paljon yhteiskunnan varjopuolen
ihmisiä. Pelkkä kuunteleminen auttoi monia, mutta tehtävä on raskas. Kuitenkin hän toteaa saavansa
voimaa Raamatun sanasta. On kiitollinen asia saada olla auttajan autettavana.
Vaiherikas aika
Nykyään striimaamme kaikki jumalanpalvelukset ja ne ovat katsottavissa YouTubessa. Viime kuussa
ajattelimme panostaa äänen ja kuvan laatuun. Äänen laadun parantamiseen saimme apua
Alianssikirkon pastorilta, joka järjestää koulutusta striimausta varten. Hän opasti videopuhelun
välityksellä niiden asentamisassa, mikä ei ollut kovin yksinkertaista. Ensimmäisessä jumalanpalveluksessa emme saaneet vielä hyvää tulosta. Seuraavaalla viikkolla kokeilimme säädöksiä moneen
kertaan ja äänen laatu parani seuraavassa jumalanpalveluksessa huomattavasti. Seuraava vaihe oli
Web-kameran asentaminen kuvalaadun parantamiseksi. Siinäkin ensimmäinen kerta meni huonosti
emmekä saaneet jumalanpalvelusta YouTubeen. Onneksi syy tähän heti selvisi ja seuraavan
sunnuntain jumalanpalveluksen srtiimaus onnistui. Äänen ja kuvan laatu on parantunut. Suomi-kirkon
jumalanpalveluksen YouTuben rekisteröityjen määrä on lisääntynyt kuuteenkymmeneen.

Kun toiminta seurakunnassa on ollut epidemiasta johtuen hieman hiljaisempaa, olemme tehneet monia
käytännön tehtäviä. Kirkolla olemme somistaneet kokoontumistilaa ja hankkineet puuttuvia kalusteita.
Nyt tila vaikuttaa hieman viihtyisämmältä ja toivomme senkin houkuttelevan ihmisiä kirkon sisäpuolelle.
Hiroaki kertoi lehtiartikkelista jossa kirjoitettiin nykyajan kommunikoinnin supistumisesta ja sen
vaikutuksesta ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Tähän on vaikuttanut somekommunikaatio ja koronaaikana etäyhteydet. Artikkelin mukaan etäyhteydet syrjäyttävät ylimääräiset juttelut, joista ei ole hyötyä
tavoiteen saavuttamisen kannalta. Toivomme, että kirkosta voisi tulla
”hengähdyspaikka” jossa ei tarvitse mitata asioita tavoitteiden näkökulmasta.
Olemme iloisia yhteyksistä nimikkoseurakuntiin. Olimme suorassa yhteydessä
Maskun seurakunnan rippikoululaisten tunnilla kahteen otteeseen. Puitteet oli
hyvin suunniteltu ja yhteys pelasi ilman katkoja. Saimme etukäteen
rippikoululaisten laatimia hyviä kysymyksiä jonka pohjalta teimme esityksen.
Mielenkiintoista oli huomata nuorten kiinnostus Japania kohtaan. Kiitämme
oppilaita mukavasta palautteesta!
Kevään lähettien kokousta pidimme ensin täällä kotonamme. Toisena päivänä
oli virkistysmahdollisuus. Teimme reilun tunnin ajomatkan päähän pienen
retken Japanin toiseksi suurimman järven Kasumigauran läheisyyteen.
Vuokrasimme polkupyörät ja ajoimme järven rantatietä sekä välillä
poikkesimme kapeille peltoteille. Alue muistutti Pohjanmaan lakeutta vaikka
pellot olivatkin riisipeltoja.
Vaikka poikkeustila on pari viikkoa sitten päätynyt, emme tiedä kuinka pitkään toimintaa voimme kirkolla
jatkaa tähän tapaan, sillä tartuntojen määrä alkoi heti kasvaa. Tokiossa siirryttiin eilen tartuntojen
leviämisen torjuntavaiheeseen. Rokotukset ovat täällä vasta alkuvaiheessa. Ensi viikolla pitäisi aloittaa
vanhusväestön rokotus. Epidemian suhteen täälläkin eletään epävarmaa aikaa niin kuin koko
maailmassa. Tässä epävarmuuden keskellä saamme aina muistuttaa itseämme ja muita Pääsiäisen
sanomasta, mikä on varma ja kestävä.
Jeesuksen ristin työ ja ylösnousemus antaa
pohjan elmään ja tuo toivon. Jeesus kuoli ristillä
meidän syntiemme tähden. Hän nousi
kuolleista kolmantena päivänä ja avasi meille
ylösnousemuksen ja taivaaseen pääsyn tien.
Miten valtava sanoma! Välitetään tätä ilouutista
eteenpäin!
”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.
Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä
Galileassa: Ihmisen Poika annetaan syntisten
ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta
kolmantena päivänä hän nusee kuolleista.” Luuk 24: 6-7
Siunausta ja varjelusta elämääsi! Iloisia ja aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen,
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai
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Kiitos pääsiäisajan tapahtumista ja kaikista mukana olleista
Kiitos kaikista mahdollisuuksista välittää evankeliumin sanaa.
Siunaa tuleva kastetilaisuus
Avaa etsijöiden tietä kasteelle, avaa sydän vastaanottamaan Jeesus ainoana
tienä pelastukseen
Pyydämme johdatusta ja terveyttä seurakuntalaisille ja seurakunnan
tulevaisuuteen
Pyydämme, että pääsisimme pian ”normaaliin” seurakuntatyöhön
Pyydämme hyvää johdatusta uusien ihmisten tavoittamiseen
Pyydetään johdatusta lapsiperheiden tavoittamiseen
Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimysmahdollisuuden puolesta
Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa ja Essaille
terveyttä ja voimia.
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