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Kuuma kostea kesä alkaa olla takanapäin ja nyt on alkanut mukavat syksyiset päivät. Elokuun lomalla
suuri osa olimme Tokiossa. Yllätyimme, miten kuumiksi Japanin kesät ovat muuttuneet. Aikaisemmasta
Japanissa vietetystä kesästä oli kulunut jo yhdeksän vuotta. Kuuminpaan aikaan oli paras pysytellä
sisällä. Tästä myös tiedotettiin kaupungin kovaäänisen kautta lämpöhalvauksen välttämisesksi.
Kauppareissut ja muut pakolliset oli mahdollisuuksien mukaan hyvä järjetää iltaan. Teimme pari pientä
matkaa viileämmille alueille jossa saimme ulkoilla. Erityisesti iloitsimme pienistä retkistä vuoristossa
luonnon keskellä jossa nautimme kauniista maisemista ja luonnon rauhasta.
Paluu arkeen
Loman jälkeen työ alkoi kirkon siivouksella ja kunnostuksella kesän jäljiltä. Lisäksi päivitimme
seurakuntalaisten tilanteista, koska kaikkiin emme olleet
yhteyksissä kesän aikana. Kuulimme monelta sairastumisista
ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Yksi heistä oli eläkkeellä
oleva pastori. Tänä kesänä hän ei voinut hoitaa
seurakunnassa jumalanpalveluksia. Eräs seurakuntalainen
oli loukkantunut vakavasti ja hänellä oli tiedossa ainakin
kuukauden sairaalahoito. Monia seurakuntalaisia emme ole
voineet tavata kuukausiin. Joidenkin kanssa olemme
järjestäneet tapaamisen puistossa. Ne ovat olleet hyviä
kohtaamisia.
Lomamme aikana Suomi-kirkon jumalanpalvelukset hoituivat videollähetyksinä, jotka Poukat Suomessa
tekivät ja lähettivät. Nykytekniikan avulle lomamme sijaistus hoitui tällä tavalla, mistä olimme kiitollisia.
Syyskuusta alkaen siirryimme jälleen kirkolla pidettäviin jumalanpalveluksiin, jotka striimataan ja
halukkaat pääsevät mukaan netin kautta. Koronaepidemian vuoksi jumalanpalveluksessa olemme
koolla vielä pienellä joukolla.
Ensimmäisessä jumalanpalveluksessa saimme kuitenkin viettää juhlaa. Eräs luterilaisen seurakunnan
jäsen siirtyi Suomi-kirkon jäseneksi. Kaikki tarvittavat paperityöt oli kunnossa ja nyt voitiin järjestää
Suomi-kirkkon seurakuntaan siirtymisen siunaustilaisuus.Tähän juhlaan muutamat osallituivat zoomin
kautta ja saimme isommalla joukolla toivottaa uusi jäsen tervetulleeksi seurakuntaan. Hän pitää
todistuspuheen myöhemmin kun kuulijajoukko on suurempi.
Jumalanpalveluksissa ei epidemian aikaan ole ollut säestäjää, mikä on ollut iso puute. Nyt olemme
saaneet säestäjän pariin jumalanpalvelukseen ja jatkossakin hän on lupautunut mahdollisuuksien
mukaan. Säestäjä järjestyi hienolla tavalla viime keväänä Suomi-kirkolla vapaaehtoistyössä olleen
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Kaija-Leenan kautta. Säestäjä on katolilainen
ja
hän
on
lapsuudessa
käynyt
jumalanpalveluksissa, mutta on pitkään ollut
pois seurakuntayhteydesä. Toivomme tätä
kautta yhteyden seurakuntaan syntyvän
uudelleen.
Jumalanpalveluksen jälkeen olemme Zoomin
kautta
kokoontuneet
”kirkkokahveille”.
Tärkeää on ollut vaihtaa kuulumiset ja kuulla
kysymyksiä ja kommentteja saarnaan liittyen.
Tarkoitus on kehittää Zoom kahveja
ohjelmalliseksi esim. raamattupiiri, lukupiiri.
Viime sunnuntaina aloitamme lukupiirin
seurakuntalaisen lukeman kristillisen kirjan
pohjalta.
Seurakunnassa on tulossa ylimääräinen ”vuosikokous” ensi sunnuntaina. Kokouksessa on tarkoitus
päättää myydyn kirkkorakennuksen ja tontin varojen käytöstä. Toivomme, että saamme kokoukseen
riittävän edustuksen jotta se olisi päätösvaltainen.
Piiriläinen Sanan äärellä
Sain piiriläiseltä viestin jossa hän kertoi haluavansa tulla kirkolle. Tapasimme heti seuraavana päivänä.
Piiriläinen kertoi avoimesti elämänsä vaikeasta vaiheesta. Avoimena ihmisenä hän on jutellut asiasta
monien ystäviensä kanssa. Nyt hän halusi tulla kirkolle. Hän kertoi: ”Tulin tänne hakemaan ja kuulemaan
lohdutuksen sanoja. Ystäväni ovat kyllä lohduttaneet, mutta ne sanat eivät riitä. Ne ovat jokapäiväisiä.
Nyt haluaisin kuulla enemmän sellaista jossa on kestävä perusta ja kantavat vaikka olen yksin kahden
viikon ajan sairaalassa.” Meillä itsellämme ei ollut ”hyviä sanoja” annettavana, mutta otimme esiin
Raamatut ja aloimme lukea sieltä Psalmeja ja muita jakeita. Halusimme vakuuttaa piiriläistä kuinka
Jumala on meidän luojamme. Hän tuntee meidät läpikotaisin, eikä mikään ole Häneltä salassa. Kaikki
mitä elämässämme tapahtuu, on Jumalan tiedossa, kaikki vaikeatkin asiat. Näiden kautta Jumala
haluaa kääntää katseemme Hänen puoleensa eikä Hän hylkää ketään. Piiriläinen kirjasi Raamatun
kohtia jotta hän voi myöhemminkin palata niihin. Rukoilimme esille tulleiden asioiden puolesta.
Tapaamisemme ei jäänyt tähän kertaan, vaan olemme jatkaneet Raamatun opiskelua viikoittain.
Piiriläinen on aktiivinen kyselijä ja ihmettelee Raamatun syvyyttä. Rukoilemme, että Raamatun sanat
kantavat vaikean elämänvaiheen aikana ja siitä eteenpäin.
Piiritoimminnasta
Täällä koronaepidemia siirtyi uuteen kasvuvaiheeseen heti heinä-elokuun aikana. Tämän vuoksi
piiritoiminta on ollut tauolla. Kesän jälkeen monenlainen harrastustoiminta yhteiskunnassa on kuitenkin
vilkastunut ja siksi ajattelemme kokeilla piiritoiminnan pienimuotoista aloitusta tässä kuussa. Ruokapiirin
jaamme kahdelle päivälle. Piiri vaikuttaa odotetulta, sillä ilmoittautumisia alkoi tulla välittömästi
mainostamisen myötä ja piirit tulivat lähes täyteen kahdessa päivässä.
Aloitamme myös suomen kielen opetuksen alkeisryhmälle. Toivomme, että voimme jatkaa piiritoimintaa
vaikka pienimuotoisenakin ja sitä kautta kutsua kirkolle uusia ihmisiä.
Koronaepidemia on yhä edelleen kasvuvaiheessa. Tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti nuorten
keskuudessa. Tästä huolimatta enää ei ole lähdetty tekemään tiukkoja rajoituksia vaan oikeastaan
päinvastoin. Ihmisiä houkutellaan matkustamaan ja syömään ulkona. Nyt tarjotaan hallituksen toimesta
alennuksia matkoista ja majoittautumisesta. Aika näyttää mitä toimenpiteet vaikuttavat epidemian
leviämiseen.

” – Herra kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinä olet suuri, suuri ja voimallinen
on sinun nimesi. Kuka ei pelkäisi sinua, kansojen kunigas! Sinulle kuuluu
kunnia. Ei ole ketään sinun vertaistasi koko maailaman viisaiden joukossa, ei
ketään yhdessäkään valtakunnassa!” Jer. 10: 6-7
Herran turviin saamme kaikki tänäkin syksynä jäädä. Hän on suuri ja
voimallinen!
Siunausta ja varjelusta syksyyn toivottaen,
Hiroaki, Päivi, Johanna ja Essai

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•

Kiitämme varjeluksesta ja huolenpidosta ja rukoilemme sitä edelleen
Rukoilemme seurakuntalaisten terveyden puolesta, hoida sairaita
Rukoilemme, että pääsemme mahdollisimman pian normaaliin seurakunnan
työhön
Rukoilemme raamattuopetuksessa mukana oleville tietä kasteelle
Rukoilemme varjelusta ja siunausta alkavan piiritoiminnan puolesta
Pyydämme Johannalle ja Essaille varjelusta
Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen puolesta, sekä äidin puolesta. Hiroaki
on lukenut Raamatun sanaa äidilleen käydessään vanhainkodissa. Viime aikoina
äiti on ollut vastaanottavaisempi kuin aiemmin.
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