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”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.”
(Jeesus Kristus, Joh. 14:1)

Kesäinen tervehdys sinulle Midorigaokan kirkon punaista
valoa sädehtivän ristin juurelta!
Heinäkuun alkaessa vaihdoin kirkon ilmoitustaululle raamatunjakeen. Olin
jo valmiiksi tulostanut sen, mutta kun vein sitä ilmoitustaululle aloin
epäröidä, oliko valitsemani jae sittenkään sopiva. Miten kristinuskolle
vieras japanilainen mahtaa suhtautua siihen, että Jeesus Kristus kehottaa
häntäkin uskomaan itseensä? Vieläpä Jumalan lisäksi.
Illalla soi ovikello. Kuka siellä nyt tähän aikaan?! Portilla seisoi nuori mies, moderni kampaus
hiuksissaan. Nuorukainen kertoi jo monet kerrat katselleensa ihaillen ristiä. Se on niin
”hyvän näköinen”, hän totesi. Tällä kertaa hän oli päättänyt ottaa selvää ristin salaisuudesta
ja siitä rakennuksesta, jonka tornissa se on. Muutamia kertoja aikaisemminkin hän oli jo
liittänyt kätensä yhteen ja kumartanut ristin suuntaan. Rohkenin kutsua nuorukaisen sisään.
Nuori mies, Taiki nimeltään (22 v.), alkoi kertoa elämästään. Sivuutan yksityiskohdat, mutta
hänen pääasiansa oli se, että hän kokee nyt itsensä ja elämänsä täysin arvottomaksi.
Mielessä on ollut myös kuolema oman käden kautta. Isän ystävä oli suositellut hänelle
Sooka Gakkai -uususkontoon liittymistä. Niin hän oli tehnytkin, mutta ei ollut saanut mitään
apua sieltäkään. Sooka Gakkai oli osoittautunut poliittiseksi ryhmittymäksi. Onkin yleisesti
tunnettu asia, että toinen Japanin hallituspuolueista, Komeito, on sooka gakkailaisten
etujärjestö.
Taiki oli ollut liikenneonnettomuudessa, jossa hänen kasvoluunsa olivat nyrjähtäneet. Nyt
luut ovat parantuneet, mutta lihakset eivät. Lihakset ovat surkastuneet muuallakin kehossa.
Yliopisto-opinnot on täytynyt keskeyttää. Taiki kokee pudonneensa täysin pois muiden
ikäistensä nuorten kehityksestä ja edistymisestä elämässä.
Kysyin tiesikö hän, miksi kristillisten kirkkojen katolla on
yleensä risti. Ei hän ollut varma, mutta arveli, että se liittyisi
jotenkin Jeesukseen Kristukseen, josta oli kuullut jotain
koulun historian oppitunnilla. Kerroin sitten hänelle
muutamalla sanalla joitakin perusasioita Jeesuksesta ja
luin aamulla ilmoitustaululle kiinnittämäni jakeen. Hetkisen
hän ihmetteli jaetta. Sitten kyyneleet alkoivat valua pitkin
poskia. Pyhä Henki kirkasti siinä hetkessä hänelle jotakin
hyvää Jeesuksesta. En tiedä mitä, mutta ehkäpä hän sai
siinä hetkessä uskoa, että Jeesuksen lohduttavat sanat
”Älköön teidän sydämenne olko levoton” ovat totta ja että
hänelläkin oli lupa turvautua Jeesukseen.
1/3

Taiki
(oik.)
tietokoneen
ruudulla eilen. Kirkon risti
näkyy
kuulemma
hänen
huoneensakin ikkunasta .

Annoin Taikille Uuden testamentin. Luimme Johanneksen evankeliumista lisää muutamia
jakeita ja nekin tuntuivat uppoavan häneen. Lopuksi rukoilimme. Hän oli valmis rukoilemaan
perässäni ääneen. Rukoiltuamme hän osoitti kädellään rintaansa ja totesi ”Valkeni” (pimeys
kaikkosi). Kutsuin sitten Taikia mukaan juuri alkamassa olevaan uuteen online-opintopiiriin
”Jeesuksen opetuslapset”. Hän oli siihen heti valmis. Ylläoleva kuva on Teams-sovelluksen
harjoittelukerrasta eilen. Siihen osallistui myös toinen henkilö, jota olin kutsunut mukaan
harjoittelemaan uutta tekniikkaa.
Seurakunta
Pääsimme
aloittamaan
jumalanpalvelukset
kirkossa kesäkuun alussa. Kaikilla pitää tietysti
olla maskit kasvoillaan. Minä sen sijaan sain
luvan saarnata ilman maskia, sillä erään
seurakuntalaisen mies
teki hienon muovisuojan
saarnapöntön
päälle.
Kirkossa ei ole tungosta. Tuuletus pelaa hyvin, kun avaa kaikki
ikkunat. Olen jo pitkän aikaa surrut sitä, että kahta uskollista
miestä (42-vuotiaita) lukuunottamatta kirkossa käy pääasiassa
vain yli 70-vuotiaita naisia, kuten kuvan ottokerrallakin. Kuitenkin seurakunnan ”aktiiveihin”
lasketaan kuuluviksi myös kolme 50-60 välillä olevaa naista. Heitä ei juuri näy
jumalanpalveluksissa eikä kirkolla muutenkaan. Huoli kirkon tulevaisuudesta painaa.
Yritin innostaa seurakuntalaisia, myös niitä nuorempia, liittymään onlineraamattuopintopiiriin, mutta turhaan. Niinpä aloin kysellä entisiltä tuttaviltani muista
seurakunnista, olisiko heillä kiinnostusta Raamatun opiskeluun internetin kautta.
Kiinnostuneita ilmaantuikin heti. Niinpä yksi piiri on kokoontunut jo toukokuun puolivälistä
alkaen viikottain. Raamattukoululaisten piiri alkoi pian edellisen jälkeen ja päättyy viikon
kuluttua. Ensi lauantaina alkaa, jJs., taas uusi piiri. Siihen piirin kutsuin edellä mainittua
Taikiakin. Sen opintopiirin rungon muodostavat edellisen työkauteni aikaiset
raamattupiiriläiseni Tottorista. He ovat nuoria aikuisia, ja olin ollut heistä huolestunut:
Mahtaneeko heillä olla seurakuntayhteyttä nykyään? (Heistä lähemmin sitten ensi
kirjeessäni, jJs.)
Uusia tuttavia
Viime aikoina on ollut ilo saada tutustua vähän paremmin kahteen uuteen henkilöön. Toinen
heistä, Akiko (73 v.), on käynyt jo jumalanpalveluksissakin muutaman kerran (yllä olevassa
kuvassa aivan keskellä kuvaa). Häntä voidaan ehkä kutsua jo ”etsijäksi”. Hän olisi
ensimmäinen sellainen moneen vuoteen Midorigaokassa! Uusien ihmisten saaminen
seurakuntaan on ollut jatkuvana rukousaiheena. Monet teistäkin ovat rukoilleet. Kiitos siitä!!
Nyt sellainen ihme näyttää tapahtuneen, että Jumala on antanut joukkoomme etsijöitä.
Luultavasti Taikikin tulee ylihuomenna jumalanpalvelukseen, ensi kertaa elämässään.
Kummallakaan näistä kahdesta ei ole ennestään juuri mitään tietoa kristinuskosta. Tarvitaan
siis vielä monta ihmettä, jotta he todella alkaisivat juurtua kristinuskoon ja saisivat vakaan
uskon Jeesukseen ainoana omana Pelastajanaan. Akiko – korkeasta iästään huolimatta on myös innokkaasti mukana online-opintopiirissä. Jeesus häntä runsaasti siunatkoon ja
auttakoon.
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Kazuko on kastettu kirkossamme jo yli 30 vuotta sitten, hänen
ollessaan 25-vuotias. Hän asuu aivan kirkon naapurissa, mutta ei ole
enää vuosikausiin käynyt kirkossa. Olen muutamia kertoja käynyt
hänen ulko-ovellaan viemässä kirkon postia. Joskus olemme voineet
rukoillakin, mutta siinä kaikki.
Viime viikolla hän yllättäen soitti ja sanoi haluavansa jutella kanssani.
Sovimme päivän, jolloin hän tulisi. Sitä ennen tapasimme myös onlinepiirissä, johon hän oli halukas osallistumaan.
Ensimmäisen kerran sain kuulla hänen elämäntarinaansa, josta hän
antoi luvan myös kirjoittaa teille kuvan kanssa. Ensi kosketuksen kristinuskoon Kazuko oli
saanut kristityn kirjailijan, Ayako Miuran kautta. Jossakin Miuran kirjassa tuli vastaan
Jeesuksen sana ”Autuaampi on antaa kuin ottaa” (Apt. 20:35). Tämä sana oli
hämmästyttänyt kovasti Kazukoa. Se sai hänet kiinnostumaan siitä, kuka Jeesus oikein on.
Kazuko on aina nuoruudestaan asti kärsinyt ajoittain syvästä masennuksesta.
Seurakunnassa hän oli ystävystynyt erään ikäisensä naisen kanssa, mutta kerran
loukkaantunut pahasti tämän joistain huomautuksista. Siihen oli loppunut hänen kirkossa
käyntinsä. Myös se toinen nainen on loukkaantunut Kazukoon. Vastaavia tapauksia tuntuu
olevan paljonkin japanilaisissa seurakunnissa.
Minun kanssa keskusteltuaan Kazuko päätti tulla pitkästä aikaa jumalanpalvelukseen.
Sunnuntaiaamuna hän kuitenkin soitti, että illasta alkaen hänen vatsaansa alkoi koskea niin
kovasti, ettei hän ollut pystynyt nukkumaan. Hän ei enää (koskaan) lähtisi kirkkoon! Niin hän
minulle viestitti. Pyysin, että hän jatkaisi edes online-piirissä. Eihän siihen osallistu ketään
omasta seurakunnastamme. Toivottavasti hän ei lopeta sitäkin! Rukoillaan.
-linen kiitos muistamisesta! Paperipostia olen saanut Tuulalta, Markelta ja Arjalta.
Kiitos!
Epävarman koronatilanteen vuoksi näin parhaimmaksi perua Suomen matkani.
: Taikin parantuminen ja pysyminen Jeesus-yhteydessä, Akiko ja Kazuko,
taitoa online-opintopiirien vetämiseen, siunausta osallistujille, iäkkäät ja sairaat
seurakuntalaiset, uuden Auvisen lähettiperheen pääsy Japaniin, kesälomani täällä

Kirjeen tilaus tai osoitteenmuutokset: osoitteenmuutokset@kylvaja.fi
Jos haluat maksaa kannatusmaksua, laita tiedonanto-osaan: Lea Lukan työlle sekä oman
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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 alla.
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