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”Ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja
pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani
ei ollut kiehtovia viisauden sanoja.” (1 Kor. 2:2-3)

Hyvää syksyä Sinulle, ystäväni!
On sadonkorjuun aika. Riisipeltojen viereistä tietä ajaessa avoimen ikkunan kautta leijailee
auton sisällekin kypsyvän riisin täyteläinen tuoksu. Maanviljelijät ovat ahertaneet pelloillaan,
Jumala on siunannut kasvun ja jälleen kerran koko kansa pääsee nauttimaan työn
hedelmistä. ”Herra, anna ruokaa jostakin niillekin, joiden sadon myrskyt tai heinäsirkat ovat
vieneet muualla maailmassa. Amen.”
Japanissa myrskyt eivät ole tänä syksynä aiheuttaneet kovinkaan suuria tuhoja, mutta vielä
taifuunikausi jatkuu. Huomisesta ei kukaan tiedä. Yksi valtaisa taifuuni sivusi Japania jokin
aika sitten ja silloin todettiin, etteivät evakuointitilat riittäneet kaikille. Koronavaaran takia
paikkoja ei voi ahtaa niin täyteen ihmisiä kuin normaalisti.
Keskikesän suuri ilonaihe, Kiire-san,
tuotti pettymyksen. Yhtä kiireisesti kuin hän halusi tulla kastetuksi yhtä kiireisesti hän teki
päätöksen, ettei tämä olekaan hänelle sopiva kirkko. Olin jo alussa varoittanut häntä, ettei
meidän kirkossamme ole hänelle (24 v.) hänen ikäistään seuraa. Sen syyn hän mainitsikin
ensimmäisenä ja toisena sen, ettei tämän seurakunta sovi opillisesti hänelle. Suorastaan
surkuhupaisaa oli, että tämän viimeksi mainitun syyn hän mainitsi juuri siinä vaiheessa, kun
kasteopetus (Katekismus-luokka) oli vasta alkamassa, eikä hän ollut osallistunut siihen vielä
kertaakaan. Hän oli vain omin päinsä silmäillyt Katekismusta ja huomannut, ettei se sovi
hänelle. Ei hän jaksaisi opiskella sellaista useiden kuukausien ajan! Jo kolme neljä vuotta
hän on käynyt tutustumassa eri kirkkoihin ja sanoi nyt jatkavansa itselleen sopivan kirkon
etsimistä edelleen.
Joku on kertonut rukoilevansa myös Taiki-nuorukaisen (22 v.) puolesta, josta kerroin
alkukesästä. Kiitos rukouksista, sekä hänen että Kiire-sanin puolesta! Taikin kanssa olen
vain vaihtanut muutaman viestin, mutta ei hän ole ilmaantunut kirkolle uudestaan. ”Jeesus,
kutsu häntä taas. Anna hänen muistaa Sinun nimesi ja huutaa sinua avukseen. Amen.”
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Raamattu-opetus netissä
Korona siirsi kaiken antamani opetuksen nettiin. Minulla on ollut toukokuusta alkaen kaksi
tai kolme opintopiiriä viikossa etänä koko kesän ajan. Niistä yksi, Jeesuksen opetuslapset piiri jatkuu yhä. Syyskuun alussa alkoivat Roomalaiskirjeen luennot ja kaksi viikkoa sitten
edellä mainitsemani Katekismus-opetus. On ollut rohkaisevaa, että vaikka Kiire-san jäi pois,
Katekismus-opetukseen on alkanut osallistua kuusi muuta henkilöä eri paikkakunnilta.
Joidenkuiden osallistujien kohdalla on kulunut
monia tunteja sen harjoitteluun, miten etäpiiriin
pääsee sisälle teknisesti. Kaikilla ei myöskään
ole yhtä hyviä laitteita, enkä minä valitettavasti
kykene itsekään opastamaan kovin pitkälle.
Oheisessa kuvassa norjalainen Marius tuli
auttamaan Akikoa (yli 70 v.), jotta hän oppisi
käyttämään laitteitaan. Mahdollisesti vika on
kuitenkin
hänen
liian
heikossa
nettiyhteydessään. Viime Katekismus-piiriin
hän pääsi sisälle, mutta yhteys katkesi pian sen jälkeen. Niinpä pidin toisessa kädessäni
kännykkää ja puhuin hänelle sen kautta, kun taas muille puhuin Teamsin kautta. Akiko on
piirin ainut ei-kristitty ja siksi on tärkeää, että hän pääsisi mukaan, niin kauan kuin hänellä
vain halua riittää.
Etäopetuksen kautta olen saanut opetuksen piiriin paljon useampia ihmisiä kuin se muuten
olisi ollut mahdollista. Siksi se on ollut hyvin antoisaa. Toisaalta olen kokenut myös valtavaa
heikkoutta opettaessani. On lohdullista lukea, että jopa Paavali oli ollut Korinttissa
oleskelleessaan ja opettaessaan ”heikkouden vallassa” ja että hänen puheensa ja
saarnansa eivät hänen omasta mielestään olleet ”kiehtovia viisauden sanoja”.
Kerron vain yhden esimerkin. Viimekertaisen Roomalaiskirjeen opetuksen jälkeen olin aika
allapäin ja voimaton. Koin, että se mihin olin kyennyt opettaessani, oli tasoltaan tosi heikkoa.
Sitten illalla sain eräältä opiskelijalta viestin. Hän kirjoitti: ”Tämän päivän luento upposi
syvälle sydämeen. Kiitos, että opetat joka kerralla uusia asioita, joiden kautta uskonelämäni
syvenee.” Kyllä tämä viesti rohkaisi, mutta samalla ajattelin, että heikkouteni on joka
tapauksessa tosi asia, mitä hyväkään palaute ei miksikään muuta. Saan kuitenkin kiittää
Jumalaa, jos opiskelijat kaikesta huolimatta vahvistuvat uskossaan Jeesukseen ja myös
heidän ymmärryksensä lisääntyy. Alan vähitellen ymmärtää, miksi Kylväjän edesmennyt
lähetysjohtaja Juhani Lindgren tapasi päättää rukouksensa sanoihin: ”Jeesus, auta meitä
meidän suuressa heikkoudessamme. Amen.”
Chihiron kaste 6.9.2020
Koko kesänä en ollut käynyt missään. Niinpä
olikin virkistävää päästä käymään NishiSuman kirkossa syyskuun alussa, kun oman
kirkon jumalanpalvelus oli vasta iltapäivällä.
Sain olla mukana ystäväni Kyokon (kolmas
vasemmalta) tyttären Chihiron (19 v.)
kastetilaisuudessa. Äiti ja tytär ovat minulle
tuttuja kymmenen vuoden takaa, jolloin kävin
sunnuntaisin töissä Nishi-Suman seura-
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kunnassa. Chihiron kastetta siirrettiin kaksi kertaa koronatilanteen vuoksi. Viimeksi kasteen
piti olla elokuun alussa, mutta se siirtyi, koska erään seurakuntalaisen perheenjäsenessä oli
todettu koronatartunta. Sekä äiti että tytär olivat kovasti odottaneet, että Chihiro pääsisi
kasteen
kautta
pian
osalliseksi
Jeesuksen
sovintotyöstä,
kuolemasta
ja
ylösnousemuksesta.
Samassa jumalanpalveluksessa konfirmoitiin Ken-poika (15 v.). Hänen äitinsä (ens.
vasemmalta) oli oppilaanani raamattukoulussa, kun hän ei ollut vielä naimisissakaan.
Nuorten kasteet ja konfirmaatiot ovat erittäin harvinaisia nykyään. Siksi juhla ja ilo näiden
kahden nuoren takia oli suuri!
Sekä Chihiro että hänen äitinsä ovat harvinaisia siitäkin syystä, että heillä on valtava halu
oppia ymmärtämään paremmin kristinuskoa. Kun he kuulivat alkamassa olevasta
Katekismus-luokasta, he molemmat ilmoittautuivat siihen. (Sitä ennen he olivat jo olleet
mukana 14 kertaa kestäneessä Jeesuksen opetuslapset-piirissä.) He ovat kyllä molemmat
saaneet omalta kastepapiltaan kasteopetusta, mutta varsin lyhyen kaavan mukaan. Etenkin
äiti janoaa opetusta ”pitkän kaavan” mukaan. Saakoon Jeesus varjella piirin kokoontumiset
ja ravita opiskelijoiden sydämet taivaan mannalla.
- lliset
kiitokset
kaikesta
muistamisesta!
Paperipostia olen saanut seuraavilta: L. Leirimaa,
Tuula R., Marke, Arja R., Hilkka K., Liisa Mäntsälästä
ja Virve Huittisista. Kyllä se aina ilahduttaa, kun
postilaatikosta löytyy muutakin kuin mainoksia!

-

opintopiirit ja niiden jatkuminen siunauksellisina
viisautta siitä päättämiseen, millaisia joulukokoontumisia
voidaan järjestää turvallisesti
viisautta siihen, miten toimia tauolla olevien lastenkokousten suhteen
uusia etsijöitä ja jäseniä seurakuntaan
kuka papiksi ensi huhtikuusta lähtien?

Voi hyvin! Jeesus kanssamme! Terveisin, Lea
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