Silta jumalanpalvelukseen
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Viime kirjeessä kirjoitimme kesän kuumuudesta. Nyt
olemme kaivanneet villapuserot ja villasukat säilöstä, sillä
lämpötila on tipahtanut huimasti. Aamulla kylmässä
asunnossa aamutoimien aloittaminen vaatii totuttelua.
Syksyn ruska on ollut tänä vuonna erityisen kaunis.
Harmillisesti jokavuotiset pienet vuoristokävelyt eivät ole
olleet mahdollisia, mutta kävimme lähialueen puistossa
erään seurakuntalaisen kanssa ruskaa ihailemassa. Tämä
oli myös hyvä mahdollsuus tavata ja vaihtaa kuulumisia.
Syksyn toimintaa Suomi-kirkolla
Lokakuussa järjestettiin ylimääräinen seurakunnan kokous jossa piti päättää vanhasta kirkkorakennuksesta saadun myyntirahan käytöstä. Osa seurakuntalaisista osallistui kokoukseen Zoomin
välityksellä ja paikallakin oli väkeä niin, että kokous oli päätösvaltainen. Yhteisymmärrykseen
pääseminen osoittautui hankalaksi, koska tiedettiin, ettei ole mahdollista hankkia myyntirahalla uutta
tonttia Tokion alueelta. 1980-luvun kuplatalouden puhkeamisen jälkeen ja rakennuksen ongelman
vuoksi tontin ja rakennuksen arvo laski radikaalisti. Seurakuntalaisille oli vaikeata luopua oman tontin
unelmasta. Kokous kesti yli kolme tuntia. Lopputulokseksi tuli, että myyntiraha liitettäisiin Jelkin
rahastoon, josta korkovoitto voi kattaa osaa nykyisen vuokratilan vuokrasta. Hiroakille tuli kokousvalmistelun ja -päätöksen kautta aikamoista paperityötä hoidettavaksi.
Jumalanaplvelukset ovat jatkuneet yhä edelleen striimattuina. Paikalla on ollut vain pieni joukko.
Kuitenkin monet osallistuvat jumalan-palveluksiin netin kautta ja siten osallistujia on ollut sama määrä
kuin aiemmin jumalanpalveluksessa kävijöitä. Jumalanpalveluksia katso-taan myös myöhemmin
YouTubesta. Paluuta ”normaaliin” toimintaan ei ole vielä näköpiirissä, vaan on jatkettava ja kehitettävä
nykyistä toimintamallia. Jumalanpalveluksen jälkeen aina pidämme kirkkokahvit, johon osallistutaan
kirkossa ja Zoomin kautta. Toistemme kuulumisia kuulemista seuraa japanilaisen kristillisen
kirjallisuuden lukupiiri ja raamattupiiri vuorotellen. Syksyn aiheena on Room. 9-11.
Syksyn ajan piiritoimintaa on kuitenkin voitu aloittaa pienimuotoisesti neljän-viiden hengen joukolla
huomioiden hygienia. Viime kerran piiriin saapui eräs sairaanhoitaja. Hän tuli piiriin, jotta voisi saada
vaihtelua arkielämän työhön. Piiriin päättyessä hän kiitteli: ” Leipominen oli terapiaa ja voin unohtaa
työni hetkeksi”. Tämän viikon käsityöpiiriin osallistunut kertoi, ettei hän ole osallistunut mihinkään kodin
ulkopuoliseen toimintaan tänä vuonna. Hän tuli kahden tunnin ajomatkan päästä kirkolle ja oli iloinen
päästessään mukaan. Juuri hän ilmoittautui seuraavaan ruokapiiriin. Piireissä tekemisen lisäksi on käyty
paljon keskustelua kuluneesta erikoisesta vuodesta ja joulun lähestyessä joulusta. Iloitsin, että
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piiriläinen haluaa tulla auttamaan jouluaaton tapahtuman valmisteluissa
ja kertoi tulevansa aaton jumalanpalvelukseen. Toivonkin, että piirit
saisivat toimia siltana jumalanpalvelukseen.
Viime kirjeessä kerroin eräästä piiriin osallistuneesta rouvasta jonka
kanssa aloitimme Raamatun opiskelun. Rouvan sairauden vuoksi
opiskeluun tuli pieni tauko. Hän on toipunut hyvin ja tuli kirkolle
tapaamaan. Hänen aktiivisuus ja avoimuus Raamatun opiskeluun on
tauosta huolimatta säilynyt. Rouva kertoi uskovansa Jumalaan ja
sairauden aikana rukoilleensa. Hän kertoi haluavansa jatkaa Raamatun
opiskelua. Sovimme seuraavan ajankohdan ja opiskelutahdin.
Haluamme jättää hänet rukouksiinne.
Jouluajan tapahtumia
Kirkolla kirkkosalin ja kokoontumistilan laitoimme joulukuntoon kuten viime vuonna ensimmäiseksi
adventiksi. Hoosianna-hymni jäi vähän vaisuksi pienellä joukolla, mutta lauloimme sitä vielä uudelleen
tänään toisena adventtina. Tällä kertaa laulu kaikui mukavasti, vaikka kovaan ääneen laulamista ei
suositella.
Tänä vuonna emme voi järjestää isoja tapahtumia, mutta pienien tapahtumien ja nettiyhteyksien kautta
välitämme joulun sanomaa. Tämän vuoden seurakunnan yhteinen joulun vietto järjestetään kolmen
seurakunnan yhteisenä tapahtumana zoomin välityksellä. Tapahtumaan tulee myös Suomiyhteys, sillä
Päivi ja Martti Poukka esittävät joulun sanomaa sanoin ja musiikin kautta sekä välittävät kuvien kautta
tunnelmaa suomalaisesta joulusta. Jokainen
seurakunta esittää myös oman musiikkiesityksen.
On mielenkiintoista olla mukana tällaisessa
suuressa joulujuhlassa.
Jouluaattona ajattelemme järjestää pienimuotoisen
myyjäistapahtuman
ennen
aaton
jumalanpalvelusta. Mainostamme tätä lähinnä
lähialueen asukkaille ja toivomme, että heitä
pistäytyisi tutustuen kirkkoon. Tällaisia ovat
suunnitelmamme, mutta pitää varautua myös
muutoksiin.
Perheen kuulumisia
Tänä syksynä perheessämme on ollut yllättävän paljon sairastelua. Hiroakilla ilmeni nopeasti paheneva
jalkakipu pohkeessa ja kävely alkoi olla tuskallista. Onneksi hän pääsi nopeasti tutkimuksiin ja selvisi,
että jalassa oli veritulppa. Tästä seurasi monet tutkimuskäynnit. Onneksi tutkimustulokset olivat
normaalit ja lääkityksen kautta tilanne on alkanut normalisoitua.
Essailla on ollut pitkään vatsakipua ja pahoinvointia. Tilanne on Essaille ja meille vanhemmille raskas
ja on vienyt paljon voimia. Toivomme, että voisit muistaa Essaita rukouksin. Johanna pääsi tulemaan
tänne jo joulukuun alussa ja voi täällä tehdä opintoja sekä viettää jouluaikaa kanssamme. Iloitsemme
tästä yhteisestä ajasta.
”Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: - Katso,
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se merkitsee:
Jumala on meidän kanssamme.” Matt 1: 22- 23
Jeesuksen syntymän tapahtumat kuvataan monesti satumaiseksi, jonka kautta voidaan luoda
tunnelmallinen joulu. Raamattu kuitenkin välittää meille totuuden, sen mitä todellisuudessa tapahtui.

Jeesuksen syntymä oli jo kauan aikaa sitten ennustettu ja sitä tiedettiin odottaa. Ensimmäisenä jouluna
ilmoitus kävi toteen ja tapahtui niin, Jumalan poika syntyi tähän maailmaan pelastamaan ihmiset
synnistä ja kadotuksesta.
Kiitämme kuluneesta vuodesta kaikesta tuesta niin rukouksista kuin taloudellisesta tuesta, jotka ovat
tehneet mahdolliseksi työmme täällä. Toivomme, että voimme jatkaa yhteistä tehtävää ensi vuonnakin.
Voisitko vielä miettiä olisiko sinulla joku ystävä tai tuttava jonka voisit kutsua yhteiseen missioon.

Siunattua adventin aikaa ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Hiroaki, Päivi, Johanna ja Essai

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

Kiitämme varjeluksesta ja huolenpidosta ja rukoilemme sitä edelleen
Rukoilemme jouluajan tapahtumien puolesta
Rukoilemme seurakuntalaisten terveyden puolesta, hoida sairaita
Rukoilemme, että pääsemme mahdollisimman pian normaaliin seurakunnan työhön
Rukoilemme yksilöllisessä raamattuopetuksessa mukana oleville tietä
kasteelle
Rukoilemme siunausta piiritoimintaan
Rukoilemme Essain terveyden puolesta. 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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