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Valoisaa uutta vuotta!
Japanissa uudet alut ovat tärkeitä ja ehkä juuri sen vuoksi
uusi vuosi on erityisen tärkeä juhla täällä. Sitä vietetään
perheen kanssa, syödään perinteisiä uuden vuoden ruokia ja
lapset saavat vanhemmilta ja isovanhemmilta lahjaksi rahaa.

Ajanlaskusta toiseen..
Täällä eletään keisarillisen ajanlaskun mukaan, joten
japanilaiset elävät vuotta Heisei 31. Minäkin päiväsin juuri
tällä viikolla yhden paperin sen mukaan. Aikakausi ja vuosien
numerointi vaihtuvat keisarin mukana. Tänä vuonna Heisei
aikakausi päättyy, kun keisari Akihito luopuu vallasta ja
prinssi Naruhito nousee valtaan toukokuussa.
Onneksi paikalliset ymmärtävät myös gregoriaanisen
kalenterimme laskemat vuodet. Erilaisia vuosimerkintöjä
näkeekin suloisesti sekaisin siellä täällä. Päivämäärien
kanssa pitää muistaa olla tarkkana muutenkin, sillä täällä
merkitään ensin vuosi, sitten kuukausi ja lopuksi vasta päivä.

Nishi-Akashin kirkon virsikirjan välistä
löytyi viisaita sanoja.

.. ja ajasta iankaikkisuuteen
Joulun jälkeisenä sunnuntaina, pääsin ensimmäistä kertaa
japanilaisiin hautajaisiin. Nishi-Akashin 100-vuotias
seurakuntalainen Uno-san oli saanut kutsun kirkkauteen.
Japanissa hautajaiset pidetään heti kuolemaa seuraavien
päivien aikana, pääosin kai kuolinpäivänä ja sitä seuraavana
päivänä. Uno-sanin hautajaisia vietettiin jumalanpalveluksen
jälkeen. Edellisenä iltana oli kirkolla ollut jo hautajaisten
ensimmäinen osuus ja minä pääsin osallistumaan
varsinaiseen siunaustilaisuuteen. Aamulla kirkkoon
lähtiessäni en tiennyt hautajaisista, mutta ihmeellisesti juuri
sinä päivänä pukeuduin mustaan hameeseen ja mustaan
paitaan. Johdatusta pienessä asiassa!
Hautajaisvieraita jonottamassa arkun
äärelle asettamaan kukkia arkkuun.
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Erona suomalaisiin hautajaisiin oli ainakin kukkien määrä
ja käyttö. Arkku oli edessä koko jumalanpalveluksen ajan
ja kukkia oli aivan valtavasti sen ympärillä.
Siunaustilaisuuden lopussa hautaustoimiston työntekijät
leikkasivat kaikki kukat pieniksi kimpuiksi ja
hautajaisvieraat, minä mukaan lukien, kävivät
asettamassa ne arkkuun vainajan ympärille. Kukkia oli niin
paljon, että perhe ja suku kävivät toisellakin kierroksella.
Lopuksi luultavasti vain Uno-sanin kasvot pilkistivät
kukkapaljouden keskeltä. Hautajaisista vieraat saivat
mukaansa pienen lahjan, kuten tapoihin kuuluu.

Kiitosaiheita

- Opinnot ovat edenneet hyvin
- Terve veljentyttö syntyi 3.1.
- Olen pysynyt terveenä

Rukousaiheita

- Vuoden aikana tapahtuvat
muutokset: koulun loppuminen
ja töiden aloittaminen syksyllä
- Valmistelut töiden aloittamisen
suhteen
- Sinnikkyyttä opiskella täysillä
Keskusteluja koulussa
loppuun asti
Koulupäivät alkavat aina keskustelulla. Opettaja kyselee - Kielikoulumme opettajat ja
tai kyselemme toisiltamme esimerkiksi mitä olemme
luokkatoverini
tehneet tai miettineet. Keskusteluissa nousee aina esiin - Paikalliset kristityt
uusia sanoja ja välillä joku saa tehtäväksi tutkia jotakin
asiaa tarkemmin ja pitää siitä esitelmän myöhemmin.
Minä esimerkiksi sain yhtenä päivänä tehtäväksi kertoa
Tue työtäni
liturgisista väreistä. Mitä värejä kirkossa käytetään, milloin
Etelä-Savon Kansanlähetys
ja mitä ne symboloivat. Joululomaläksynä minulla oli
FI3852710420049323
kirjoittaa karjalanpiirakkaresepti japaniksi. Yllättävän
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
haastava tehtävä, mutta niin hyvää harjoitusta
tili FI0642121120034487
tulevaisuutta varten. Loman jälkeen kävimme opettajan
Hämeen Kansanlähetys
kanssa mielenkiintoisen keskustelun hautajaisista.
tili FI7157300820045702
Yleensä hautajaiset järjestetään Japanissa
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
buddhalaisittain. Shintohautajaiset eroavat niistä jonkin
tili FI1450431920003452
verran ja sitten on vielä kristilliset hautajaiset.
Kaikille tileille on sama viitenumero.
Muistakaa kielikoulun opettajiani rukouksin. Opettaessaan Viite: 25454
lähetystyöntekijöille japania he tekevät lähetyksen
kannalta todella tärkeää työtä. Kielitaito on tärkeä Lähettävät seurakunnat
työväline, jotta pystymme toimimaan meille annetussa Jyväskylän Huhtasuon aluesrk,
tehtävässä täällä. Eikä tarvitse puhua niin paljon, jos se Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
vähä on sanottu kielellä jonka kuulija ymmärtää. Sitä täällä Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Lopen, Pälkäneen,
nyt opiskellaan.
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