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Viime päivinä olen yrittänyt hiukan mietiskellä Psalmia 89, sillä olen huomannut, että
C.O.Rosenius on pohtinut sitä perusteellisesti pienessä kirjasessaan Om syndernas
förlåtelse (Syntien anteeksiantamuksesta). Olen yrittänyt kesälomalla kääntää kirjasta
japanin kielelle. Rosenius kehottaa lukijaa pysähtymään ja pyytämään tosissaan psalmin
jokaisen jakeen kohdalla Pyhän Hengen valoa, jotta voisi nähdä, onko siihen kohtaan
kätketty jokin ihana helmi.
Kyllä pieneen kirjaseen mahtuu tutkistelua monesta muustakin raamatunkohdasta, mutta
minusta itsestäni tuntui hyvältä saada yhdessä Roseniuksen kanssa ihmetellä sitä liittoa,
jonka Isä Jumala on solminut Poikansa kanssa. Liiton sisältönä on ikuinen armo. Sen Poika
sai hankituksi, ansaituksi ja voitetuksi maan päälle tullessaan ja täällä ollessaan. Voitaisiin
siis jopa sanoa niin, ettei armoa ja anteeksiantamusta ole aina ollut olemassa. Armo piti
”rakentaa” (j. 3) ja rakentamiseen menee aikaa ja siihen kuuluu yleensä monta vaihettakin.
Poika, Jeesus, sen rakensi kovalla vaivalla. Kuitenkaan hänellä itsellään, kuningasten
kuninkaana ja synnittömänä taivasten valtiaana, ei ole armolle mitään tarvetta eikä käyttöä.
Liiton sanoitukseen sisältyvätkin sanat, joista selviää, miksi Poika ylipäänsä ryhtyi
raskaaseen rakennustyöhön: ”Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä
en Daavidille (Jeesuksen esikuva) valhettele: ´Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti´.”
(j. 36-37). Tämän liiton valan tähden Isä ei voi koskaan ottaa pois armoa, ei tietenkään
Pojalta itseltään, mutta ei myöskään tämän jälkeläisiltä, vaikka nämä tekisivätkin syntiä
häntä vastaan. Heidän rikkomuksistaan Jumala kuitenkin rankaisee heitä vitsalla ja
vitsauksilla. Mutta sikäli kuin kyse on Pojan jälkeläisistä ja lapsista eli Jeesukseen uskovista,
heille on tarjolla ikuinen syntien anteeksiantamus ja pääsy taivaaseen. Mikä helmi!
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Kirkon johtajiston vaalit 24.7.
suoritettiin lopulta etänä, niin kuin moni muukin asia tänä
aikana. Päätös etävaaleista tehtiin vain muutaman
päivän varoitusajalla, sillä juuri niihin aikoihin
koronatartunnat Japanissa olivat alkaneet taas lisääntyä.
Minäkin
osallistuin
äänestyksiin
Midorigaokan
seurakunnan edustajana, kotona kun olin. Uudeksi
WJELC:n johtajaksi eli presidentiksi valittiin NishiAkashin kirkkoherra Hagisawa ja varapresidentiksi
kirkkoherra Ishizaki, joka on sekä omamme että
Kakogawan seurakunnan pappi. Ensi huhtikuusta
hänestä tulee myös Koben teologisen seminaarin rehtori. Aivan liian monta vaativaa
tehtävää yhdelle ihmiselle! Tosin Midorigaokan seurakunnan vastuupappi hän on enää vain
ensi maaliskuun loppuun asti. Myös raamattukoulun rehtori Kawa valittiin WJELC:n
hallitukseen. Hän edustaa vähän nuorempaa sukupolvea. Vaalit kestivät monta tuntia,
koska postissa saatuihin äänestyslippuihin kukin kirjoitti ensin sen henkilön nimen, jonka
toivoi tulevan valituksi. Sitten äänestyslippu piti valokuvata ja kuva lähettää sähköpostissa
vaalitoimikunnalle.
Samana vaalipäivänä
kirkon ovikelloa soitti uupunut nuori (25) nainen. Kävi ilmi, että hän oli kävellyt noin
kymmenen kilometrin matkan sateisessa säässä mäkisen autotien laitaa päästäkseen
kirkolle. Hänen huolenaan oli isä, jonka kanssa tulee usein riitaa. Äiti on kuollut eikä
sisaruksia ole.
Uuden ystäväni sukunimen loppuosa lausutaan ihan suomalaisittain ”kiire”. Äänestysten
lomassa juttelin Kiire-sanin kanssa kolme-neljä tuntia. Kristillisessä kirkossa käynti ei
suinkaan ollut hänen ensimmäisensä. Hän kertoi käyneensä tutustumassa eri kirkkoihin jo
neljän vuoden ajan. Raamattukin hänellä oli, ja myöhemmin sain kuulla, että hän on jo
lukenut sen kertaalleen läpikin. Lopuksi rukoilimme, ja sitten ajoin hänet kotiin. Kiire-san
toivoi, että tapaisin ulko-ovella hänen isänsäkin. Saisin kertoa isälle, missä tytär oli ollut.
Kotiin palattuani ehdin vielä loppuäänestyksiin mukaan.
Kului muutama päivä, ja sain Kiire-sanilta viestin. Hän sanoi tehneensä päätöksen: Hän
haluaisi tulla kastetuksi kirkossamme – ja vieläpä mahdollisimman pian! Olisiko jo ensi
sunnuntai mahdollinen, hän kysyi. Ehdotin hänelle, että hän ensin tulisi
jumalanpalvelukseen ihan muuten vain ja tutustuisi vähän seurakuntalaisiinkin ja tapaisi
papinkin. Niin hän on nyt sitten tehnytkin; on ollut kaksi kertaa kirkossa ja tavannut papinkin
jo kaksi kertaa. --- Millaisia yllätyksiä Jumala kykeneekään järjestämään milloin vain niin
tahtoo! Olen pitänyt tätä meidän seurakuntaamme tosi surkeana, ja nyt tämä nuori nainen,
joka on käynyt tutustumassa jo moneen muuhun, paljon suurempaankin seurakuntaan,
yhtäkkiä päättää, että tämä meidän surkea seurakuntamme on se, johon hän haluaa liittyä
kasteen kautta!!
Online-opintopiirit
Ensimmäinen opintopiiri Jeesuksen opetuslapsista alkoi jo 10. toukokuuta, toinen toukokuun
lopulla ja kolmas 27. kesäkuuta. Tässä viimeksi mainitussa on opiskelijoina nuoria alle 35vuotiaita, ja vain yksi hiukan yli 40-vuotias. Tätä piiriä oli helppo tarjota Kiire-sanille. Sen
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kautta hän saisi tutustua muihin suunnilleen
ikäisiinsä nuoriin aikuisiin eri paikkakunnilta.
Hän kaipasikin itselleen ystäviä, sillä hän on
ollut aika yksinäinen koko nuoren ikänsä.
Vaikka hän siis liittyisi seurakuntaan, jossa on
pääasiassa vanhuksia, hän voisi nauttia
ikäistensä seurasta etänä.
Aloitin piirin alun perin Tottorin aikaisille
raamatturyhmäläisilleni. Kävi ilmi, että kahdella
heistä ei ollut enää mitään yhteyttä
seurakuntaan. Toinen (ei kuvassa) oli Kiire-san alarivissä vasemmalla.
sairastunut ja toinen (kuvassa oikealla)
muuttanut paikkakuntaa. Molemmat ovat iloinneet yhteyden uudelleen solmiutumisesta ja
mahdollisuudesta opiskella Raamattua taas yhdessä muiden kanssa. Kiire-san on
sopeutunut hyvin ryhmään.
Kiire-sanin yläpuolella kuvassa näkyy Hiromi, joka osallistuu piiriin Nagoyasta käsin. Hän on
oikea Jumalan lahja minulle tällä hetkellä, kun tarvitsen Roseniuksen käännökselleni
kielentarkistajaa. Hiromi sanoo iloitsevansa siitä, että saa sillä tavalla olla Jumalan
valtakunnan palveluksessa. Hiromi on käynyt kaksi vuotta raamattukoulua ja oppinut
ajattelemaan myös teologisesti. Hän on tällä hetkellä työtön. Saamme pyytää, että Jumala
antaisi hänelle sopivan palkkatyöpaikankin.
Hautajaiset
Keskelle loma-aikaani sattui myös erään seurakuntalaisen,
Jalka-sanin, äidin (90 v.) kuolema (30.7.) ja hautajaiset (1.8.).
Saatuani tiedon äidin kriittisestä tilasta lähdin ajamaan kohti
hoivakotia, jossa hän oli ollut hoidettavana jo vuosien ajan.
Jalka-san miehensä ja poikansa sekä sisarensa Fumikon
kanssa olivat mummon vuoteen vierellä. Aloin lukea Jesajan
kirjan luvusta 53. Juuri kun olin saanut luetuksi ja sanotuksi
muutaman sanan,
mummon hengitys pysähtyi. Hautajaisissa
Fumiko (kuvassa taustalla) ihmetteli ja kiitteli
kovasti sitä, että äiti sai nukkua pois tästä ajasta
Jumalan sanoja kuunnellen (oli sitten asiasta
tietoinen tai ei).
Fumiko on minulle uusi tuttavuus. Hän oli vuosia
sitten kuljettanut äitiään kirkolle ja tunsi siksi nostalgiaa kirkkoa kohtaan. Viime
maaliskuussa hänen miehensä (54 v.) oli yhtäkkiä sairastunut vakavasti ja on nyt
pyörätuolipotilas, ei voi puhua eikä syödäkään suun kautta. Vain peukalo liikkuu ja sillä hän
voi viestittää jotakin vaimolleen kännykällä. Fumiko on herttaisen tuntuinen ihminen.
Annoimme hänelle Raamatun, ja hän sanoi haluavansa alkaa käydä kirkossa. Ehkäpä hän
(ja hänen miehensä!) voisivat liittyä online-Katekismus-opetukseen, jonka aion aloittaa Kiiresanille syyskuussa?! Olisi hienoa, jos Jalka-sanin mieskin haluaisi vihdoin kasteen ja liittyisi
kasteopetusryhmään! Saahan sitä haaveilla! Ja rukoilla. Miten Jumala sitten vastanneekin.

. Kiitos Kiire-sanista ja Fumikosta. Pyydetään, että
Herra vahvistaisi heitä heidän päätöksissään alkaa
käydä tässä meidän kirkossamme, jos se on Hänen
tahtonsa. Pelastusta myös F:n ja Jalka-sanin miehille.
. Kiitos Hiromista. Pyydetään, että Roseniuksen
kirjasesta tulisi helppolukuinen ja että se voisi olla
monelle siunaukseksi, myös H:lle itselleen. Viisautta
esipuheen kirjoittamiseen, sopivaa painotaloa.
. Varjelusta ja pelastusta Taiki-nuorukaiselle, josta
kerroin viime kirjeessäni.
. Muista Jeesus yksinäisiä, sairaita ja työttömiä, joita
on myös nuorissa.
. WJELC:n uudet johtajat: Hagisawa, Ishizaki ja
Kawa, joilla on paljon muutakin työtä. Terveyttä ja
voimia myös heidän perheilleen.
. Että Suomessa ja Norjassa Japaniin pääsyä
odottavat uudet ja vanhat lähetit pian pääsisivät
tänne. Että koronan eteneminen pysähtyisi kaikkialla
maailmassa.

- lliset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostia olen saanut seuraavilta: Aili
H., Tarja N., Marja V., Maarit S., Leena & Jorma sekä Liisa S. Kiitos!
Hyvää vointia kaikille ja siunattua loppukesää!
T. Lea

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 ed. sivun alalaidassa.
Kirjeen postitus: Eila ja Timo Kiema, eila.kiema94@gmail.com
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