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Odottakaa ”sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette
minulta kuulleet.” (Ap.t. 1:4) --- “Wait for the gift my
Father promised.” (NIV)

Hei taas ystävät!
Tänään pidin ensimmäisen kerran englanti-raamattupiirin etänä. Normaalisti kokoonnumme
Seishinin kirkolla, mutta koronarajoitusten vuoksi ehdotin etäpiiriä. Osallistujia oli tällä kertaa
minun lisäkseni vain kolme, mutta kaikki olivat tyytyväisiä uuteen elämykseen. Tekstinä oli
Apostolien tekojen yksitoista ensimmäistä jaetta.
Jeesus kehotti opetuslapsiaan odottamaan sitä, minkä Isä oli luvannut ja mistä Jeesus oli
heille puhunut. Englannin kielinen käännös kehottaa odottamaa Isän lupaamaa lahjaa.
Alkutekstissä ei ole tällä kohtaa sanaa ”lahja” (doorea), mutta Ap.t. 2:38:ssa se on, ja siellä
se tarkoittaa Pyhää Henkeä, niin kuin tässäkin. Mikä on aidon lahjan tärkein ominaisuus?
Eikö se, että se on saajalleen täysin ilmainen? Sana ”ilmaiseksi” onkin alkukielessä
rakennettu sanan ”lahja” pohjalta: doorean. Isä lupasi ja myös antoi Pyhän Hengen
Jeesuksen opetuslapsille lahjana, odottamatta heiltä mitään vastalahjaa tai maksua.
Korvaus pilaisi koko lahjaidean.
Japanissa – ja varmaan muuallakin – on vaikea vastaanottaa mitään hyvää toisilta ilman
jonkinlaista vastinetta. Eilen juttelin erään etsijän kanssa sitä, kuinka Herran enkelin edessä
likaisissa vaatteissa seisonut ylipappi Joosua sai kuulla samalta enkeliltä (esiolevainen
Jeesus?) sanat: ”Minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin
(Sak. 3:4).” Tämän jälkeen myös rukoilimme yhdessä ja ystäväni rukoili suunnilleen näin:
”Jeesus, ymmärrän nyt, että olen syntinen. Auta, että onnistuisin elämään paremmin,
puhtaasti ja enää syntiä tekemättä. Amen.” Hyvä rukous, mutta mihin unohtui kiitos siitä,
että Jeesus on jo ottanut pois hänenkin syntinsä ja on jo puettanut hänetkin juhlavaatteisiin?
Miten vaikea onkaan uskoa todeksi Jumalan lupaamia lahjoja aitoina lahjoina.
Pyhä Henki on lahja, ja kaikki ne, joilla on tämä lahja, ovat Jumalan lapsia (Room. 8:14).
Hän on perustavaa laatua oleva lahja, jonka myötä ihminen Jumalan lapsena saa kaikki
taivaan tavarat perinnökseen. Aivan oikein yksi piiriläisistä totesi tänään, että Pyhä Henki
on Jumala. Piirin ei-kristitty jäsen, Hiroko, puolestaan totesi vähän haikeana, että niin onkin
varmaan niiden kohdalla, joilla on usko (kun taas hänellä ei sitä ole). ”Jeesus, lahjoita
Hirokollekin usko niin, että hän haluaisi ottaa vastaan Jumalan lahjoista suurimman. Amen.”
– Isän Jumalan lupauksia ja lahjoja on varattuna meillekin. Minkä niistä täyttymistä tai
saamista sinä odotat juuri nyt? Entä minä?
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Koranatilanne
Japanissa alkoi 25.4. poikkeustila, joka jatkuu edelleen, ainakin 20.6. asti. Tartuntoja
yritetään hillitä pääasiassa suosituksin. Ihmisiä kehotetaan pysyttelemään mahdollisimman
paljon kotona. Voimakkaimmat suositukset koskevat ravitsemusliikkeitä ja karaokebaareja.
Ne eivät saa olla yhtä myöhään auki kuin normaalisti. Junat, bussit, lentokoneet kulkevat,
joskin vuoroja on vähennetty. Varmaankin suurin osa työssä käyvistä käy edelleen töissä
julkisilla liikennevälineillä. Etätyöskentelytapa ei ole voittanut omakseen täyttä luottamusta
ja hyväksyntää. Tämän seudun kaikki luterilaiset kirkot ovat omaksuneet kiltisti ankaran
linjan omiin kokoontumisiinsa nähden. Kukin seurakunta yrittää pitää omista
seurakuntalaisistaan huolen taitojensa mukaan. Missä taitoa on, siellä striimataan
jumalanpalveluksia, lähetetään Youtubessa tai Facebookissa. Joissakin joku äänittää
pastorin saarnan ja lähettää sen eteenpäin CD-levyinä tai digitoituna linkkinä. Missä teknisiä
taitoja on vähiten, pastori kirjoittaa saarnansa, monistaa sen ja postittaa tai toimittaa itse
perille seurakuntalaisten koteihin. Midorigaoka on yhdistelmä kahdesta viimeksimainitusta.
Tämä on kuva helluntaijumalanpalveluksesta
kirkollamme. Meillä on vain yksi henkilö (Suekko,
oik.), jolla ei ole nettiyhteyttä eikä laitteita kotonaan.
Muille voin välittää pastorin saarnan joko äänitteenä
tai kirjallisena sähköpostiin tai Whatsappia
vastaavaan Lineen. Tässä Suekkon kaverina on
Akiko (vas.), joka ei vielä ole kristitty, mutta
osallistuu netin kautta Katekismuspiiriin. Hänellä on
siis laitteet, mutta hän tuli muusta syystä käymään
helluntaina kirkolla.
Akiko lukee paljon kirjoja, mutta sanoo, että ei (vieläkään) osaa lukea omin päin Raamattua.
Etäpiirissä hän on ollut innokkaasti mukana jo vuoden ajan, mutta käy vain satunnaisesti
jumalanpalveluksissa. Siksi eteneminen kristinuskon ymmärtämisessä ja omaksumisessa
on hidasta. Viime opintopiirissämme hän kertoi olevansa hädissään erään ystävänsä
puolesta, jolla oli todettu vakava sairaus. Akiko oli käynyt rukoilemassa useassa shinto- ja
buddhalaistemppelissä ja ostanut niistä myös amuletteja ystävälleen. Kotona hänellä on
tapana lukea Isä meidän rukous. ”Herra Jeesus, kirkasta Akikolle totuus itsestäsi ja muista
uskonnoista. Anna hänen löytää rauha ja pelastus sielulleen. Anna Pyhä Henki avaamaan
hänelle jokin Sanan kohta, jonka kautta hän voi saada avun Sinulta. Amen.”
Viime sunnuntaina olin Suekkon kanssa kahdestaan kirkolla. Pienen
jumalanpalveluksemme jälkeen Suekko auttoi minua leimaamaan
traktaattilehtisiin kirkon yhteystiedot. 150 lehteä kannattaa ensin laittaa
näin vieri vierin riviin, jotta niihin on helppoa painaa leimat. Kerran
kuukaudessa ilmestyvässä lehtisessä on aina jonkun japanilaisen
kristityksi kääntymiskertomus. On ilo saada jakaa näitä lehtiä kirkon
ympäristön postilaatikoihin samalla rukoillen, että mahdollisimman
moni myös huomaisi ja lukisi lehtisen eikä heittäisi sitä monien
(postilaatikkoon yleensä kertyvien) mainosten joukossa suoraan
roskikseen. Suekko muisteli, että silloin kun seurakunta oli vielä nuori,
monet olivat käyneet jakamassa traktaatteja rautatieaseman
edessäkin.
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Seurakunnan iäkkäin jäsen
Yooko-san (92v.), on vakavasti sairaana. Jo nyt suremme hänen menettämistään. Yookon
poika tuli ilmoittamaan kirkolle asiasta pari päivää sitten. Äidiltä oli löytynyt jo moneen
paikkaan levinnyt vatsasyöpä. Elinaikaa arvioitiin olevan enää vain kuukauden verran.
Yooko oli ahkera jumalanpalveluksissa kävijä. Hän asui yksin ja tuli kirkkoon kävellen
runsaan kilometrin matkan aina siihen asti, kunnes poikkeustila sulki kirkon 25.4. Kun
ilmoitin seurakuntalaisille tiedotteessa, että tarjolla olisi raamattuopetusta etänä sunnuntaiiltaisin, Yooko ilmoittautui mukaan! Toisella paikkakunnalla asuva ei-kristitty poika opetti
äidilleen, miten hän pääsisi liittymään kännykällään Teams-kokoontumiseen. Niin paljon
Yooko kaipasi saada kuulla Jumalan Sanaa ja olla yhteydessä toisiin kristittyihin! Hän ei
kuitenkaan jaksanut olla mukana kuin kerran. Puolitoista tuntia pienen kännykkäruudun
äärellä illalla oli liian suuri voimainponnistus virkeälle, suloiselle vanhukselle.
Sairaalat eivät nykyään päästä edes omaisia vierailulle potilaiden luo. Yookolla on kuitenkin
sydämessään ja muistissaan runsas varasto Jumalan Sanaa. ”Jeesus, lohduta ja rohkaise
Sinä häntä sen Sanan kautta, jonka Pyhä Henki kulloinkin nostaa hänen mieleensä. Anna
tämän ajan olla Sinun kutsusi kuulemisen aikaa myös ei-kristityille lapsille ja lastenlapsille.
Amen.” Poika kirjoitti viestissään minulle mm. seuraavasti: ”Oli hyvä, että äiti sai kohdata
Jeesuksen. Äitini elämä oli onnellinen, koska hän sai tavata ystävällisiä ihmisiä. Kaikki, jotka
kokoontuvat Jeesuksen nimessä yhteen, rakastavat toisiaan ja ovat ystävällisiä. Myös
heidän ulkonäkönsä on kaunis. Perheemme on siitä kiitollinen.”
Seurakunnan pastori
Aoto-sensei on jo nyt alkanut varautua Yookon
hautajaisiin. Koska hän uutena pastorina ei tunne
Yookoa henkilökohtaisesti, hän on alkanut kerätä
tietoja ja seurakuntalaisten muistoja hänestä. Pappi
joutuu yleensä pitämään kaksi eri puhetta täkäläisissä
kaksiosaisissa hautajaisissa. Lisäksi hän on usein
mukana
auttamassa
perhettä
neuvotteluissa
hautajaisurakoitsijan kanssa ja suunnittelee ja johtaa
hautajaisten kulun kaiken kaikkiaan. Se on
suurenmoinen, mutta iso palvelu!

pastoripariskunta tutustumiskäynnillä Midorigaokan srk:ssa maaliskuussa

Aoto-sensei tykkää suunnitella ja valmistella kaiken hyvissä ajoin etukäteen. Näin on myös
jokaviikkoisten saarnojen valmistelun kanssa. Hän kertoi käyttävänsä kolmesta neljään
päivää yhden saarnan valmistamiseen, tekstin meditointiin, tutkimiseen ja rukoukseen. Niin
vakavasti hän ottaa saarnaamistehtävän. Olen ehtinyt kuulla vasta yhden saarnan häneltä,
mutta siitä kuulsi kyllä läpi Jumalan läsnäolossa eläminen. Rukousaiheena on hänen
terveytensä. Hänellä on välillä sietämätöntä kipua niskassa ja tunnottomuutta vasemmassa
käsivarressa olkapäähän asti. ”Jeesus, kiitos Aoto-senseistä ja hänen vaimostaan. Auta
pastoria välillä rentoutumaankin. Anna löytyä syy ja apu hänen kipuihinsa ja suo, että hän
voisi vielä palvella monia vuosia, nyt kahden seurakunnan paimenena. Amen.”

Suomi-kesälomasta ei tullut mitään
Lentoyhtiö peruutti varaamani elokuun paluulennon ja kävi ilmi, ettei mikään muukaan yhtiö
lennä Osakaan elokuussa. Näin ollen päätin luopua matkasta kokonaan. Matka olisi
edellyttänyt aivan tietynlaisia koronatestejä (kalliita eikä helposti saatavilla) ja palatessa
paluu lentokentältä olisi ollut hankala hotellissa vietetyn karanteeniajan ja uusien testien
jälkeenkin, koskei saisi käyttää julkisia liikennevälineitä. Lisäksi on epävarmaa, koska täällä
voi saada edes ensimmäisen koronarokotepiikin.
Tänä vuonna Lähetyksen kesäpäivät pidetään 11.-12.6.
Howspace-alustalla ja Suomenlinnassa. Tervetuloa mukaan!
Teemana on ’Jeesus kuulee meidän äänemme’. Käytä
hyväksesi helppoa tapaa osallistua päiville netin kautta.
Muistathan ilmoittautua Kylväjän sivustolta www.kylvaja.fi.
Näppäämällä avautuvaa Lähetyksen kesäpäivät -mainosta
saat
näkyville
ohjelman
ja
ilmoittautumislinkin.
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin ennen päivien
alkua osallistumislinkki. Katso Kesäpäivän mainosvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=3nF0YY8NGUo
Yhdessä toisten Japanin lähettien (Perendit ja Auviset) kanssa minut voi tavata lauantaina 12.6. klo
10:00 alkavassa työaluehetkessä. Tervetuloa linjoille!

-linen kiitos kaikesta

muistamisesta! Paperipostia
olen saanut seuraavilta: Arja
R., Hallikkaat & Suuriniemet,
Marke ja Tuula R. Kiitos

. Kiitos terveydestä ja siitä, että Rosenius-kirjanen
on kohta painatusta vaille valmis.
. kesä-heinäkuun päätyö: srk:n 50-vuotisjuhlajulkaisun
kokoaminen: taitoa, viisautta. Loma elokuussa.
. Akiko, Hiroko ja muut etsijät, että Pyhä Henki kirkastaisi
heille evankeliumin
. Yooko-san ja perhe
. past. Aoton terveys
. siunattuja Kylväjän kesäpäiviä, paljon osallistujia

kuulumisista!

Siunattua kesän jatkoa!

Lea
P.S. Anteeksi oudot sivunumerot. En saa niitä korjatuksi.
Kirjeen tilaus tai osoitteenmuutokset: osoitteenmuutokset@kylvaja.fi
Jos haluat maksaa kannatusmaksua, laita tiedonanto-osaan: Lea Lukan työlle sekä oman
seurakuntasi nimi TAI mieluiten käytä pelkkää viitenumeroa, jonka saat kysymällä Irene Maliselta
Kylväjän toimistosta (puh. 09-253 254 27 tai 044-5958252 tai irene.malinen@kylvaja.fi). Viitenumero
löytyy myös osoitteesta http://www.flom.fi/index.php?/talous/viitenumero. Valitse ensimmäisestä
lokerosta lähetin nimi ja toisesta lokerosta seurakuntasi nimi. Esimerkkejä viitenumeroista: Eura
38051 4368; Jämsä: 38051 41475; Karvia: 38051 44346; Parkano: 38051 44566; Pudasjärvi: 38051
42490; Sääksmäki: 38051 41815. Tilinumero: IBAN FI57 4405 0010 0212 96.
Kirjeen postitus: Eila ja Timo Kiema, eila.kiema94@gmail.com
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