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”Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten
hartioilleen, ja kotiin tultuaan ...” (Luuk. 15:5-6)

Siunausta ja iloa kevääseesi, ystäväni!
Kevät on jo pitkällä. Sakurat ovat kukkineet ja lakastuneet. Pian on aika muiden kukkien
puhjeta kukkaan. Ihminenkin lakastuu kuin kukka. Mutta sitä ei tarvitse pelätä. Miksi ei?
Siksi, että meillä on Hyvä Paimen.
Viime sunnuntaiksi valmistin saarnaa Hyvä Paimen -tekstistä, ja iloitsin siitä, että Jeesus
vertaa ihmistä nimenomaan lampaaseen. Eräs japanilainen ystävä kertoi taannoin
kasvattavansa sekä lampaita että vuohia. Lampaat seuraavat paimenta, mutta vuohet
kipittävät paimenen edelle. Lampaat ovat pelokkaita yksin jäädessään eikä niillä ole hyvää
suuntavaistoa eikä muistia. Ne eksyvät helposti.
Mieleeni tuli leskirouva O. Hain hänet pääsiäisenä kirkkoon ja eräs toinen ajoi hänet takaisin
päin, mutta kotiportillaan O-san oli ollut peloissaan. Onko talo todella hänen kotinsa? Hän
ei muistanut. Miten suuri lohtu jokaiselle dementoitumista pelkäävälle onkaan Hyvän
Paimenen olemassaolo. Paimenella on hyvä muisti, vaikkei lampaalla olisikaan. Jeesus
muistaa kodin ja tien sinne hyvin, koska hän itse on se tie Isän kotiin, taivaaseen. Hyvä
Paimen nostaa väsyneen, huonomuistisen, ehkä jo liikuntakyvyttömän oman lampaansa
hartioilleen ja kantaa hänet kotiin.
Ei ole mitään suurenmoisenpaa eikä tärkeämpää kuin päästä Jeesuksen lampaaksi ja
pysytellä osana hänen laumaansa. Jokainen eksyksissä oleva tai itsensä avuttomaksi
tunteva saa olla varma siitä, että Jeesus rientää heti häntä palvelemaan, kun hän vain
huutaa avuksi Jeesuksen nimeä. ”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä
kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. … minä nostan ja kannan ja pelastan.”
(Jes. 46:4) Miten rakas heikoin ja kurjinkin lammas on Jeesukselle! Jeesus, sinäkin olet
minulle rakas.
Matkoja
Maalis-huhtikuu ovat olleet niin täynnä ohjelmaa, että
siitä kun viimeksi kirjoitin, on kulunut jo kaksi kuukautta.
Ensimmäinen irtiotto täältä kirkon yläkerrasta oli
maaliskuun alussa, kun kävin tapaamassa muutamia
ystäviä. Ensin Perendejä Okayamassa ja sitten vanhoja
tuttuja ensimmäisen työkauteni Tamashimassa. Miten
virkistävä matka olikaan! Mukaani sain monta seurakuntaa koskevaa rukousaihettakin.
”Kiitos Jeesus, että olet jo yli 40 vuoden ajan koonnut omaa laumaasi Tamashimaan.
Lampaita on syntynyt, jäänyt ja lähtenyt. Varjele niitä 28 lammasta, jotka siellä nykyään
kokoontuvat. Anna pastorille seurakuntaa ravitsevia ja viisaasti opastavia sanoja saarnoihin.
Näytä jokaiselle todeksi synti ja vanhurskaus. Anna poislähteneille halu antaa anteeksi ja
palata takaisin laumaan. Auta laumaa kukoistamaan rakkaudessa. Nimessäsi, amen.”

1/3

Maaliskuun puolivälissä lähetit ottivat pienen riskin
kokoontuessaan yhteen vuosikonferenssiinsa Hiruzeniin
paikan päälle. Kukaan ei sairastunut ja kaikki sujui hyvin. Suuri
kiitos Herralle! Matkalla Hiruzeniin kävin tapaamassa Norikoa,
joka kastettiin kymmenkunta vuotta sitten. Hän kävi
säännöllisesti raamattupiirissäni, kun olin töissä Kurayosissa
vuosina 1994-98. Noriko asuu yksinään ikivanhan tuntuisessa
talossa. Hän halusi antaa minulle Edo-aikakaudelta (16031868) peräisin olevan arvokkaan maalauksen, joka on tehty erikoisella tekniikalla käsityönä.
Noriko on äitinsä puolelta samuraisukua ja isänsä puolelta buddhalaista pappissukua.
Juuret siis syvällä perinteisessä yläluokan japanilaisuudessa. Kristityksi tultuaan hän omaaloitteisesti hävitti buddhalaisen alttarin kodistaan. Valitettavasti vain hän on tällä hetkellä
yksinäinen lammas, ilman yhteyttä muiden lampaiden laumaan. Se hiukan huolestuttaa.
Uusi pastori Midorigaokan seurakunnalle 4.4.
Pääsiäisjumalanpalveluksessa
WJELC:n
varapresidentti pastori Ishizaki siunasi Yashiron
seurakunnan pastori Aoton virkaansa myös
Midorigaokan pastoriksi. Aoto ei ole yhtä kiireinen
kuin Ishizaki, jolla on monta vaativaa tehtävää
hoidettavana: oman Kakogawan seurakunnan
paimenvirka, WJELC:n varapresidenttiys sekä
huhtikuun alusta myös pappiseminaarin rehtorius.
Aoto alkaa käydä Midorigaokassa kolme kertaa
kuukaudessa saarnaamassa. Yksi kerta jää
toistaiseksi minulle, mahdollisesti niin kauan kuin täällä olen. Kaikki jumlanpalvelukset
siirtyvät iltapäivään, jotta Aoto ehtii ensin pitää messun Yashirossa aamupäivällä.
Pappispulan vuoksi tällaiset järjestelyt alkavat olla yhä yleisempiä WJELC:n sisällä.
Minun työkauteni
Vielä vuoden alussa olin sitä mieltä, että palaan Suomeen (lopullisesti) tämän vuoden
kesällä. Vähitellen olen kuitenkin alkanut epäröidä, onko se sittenkään oikea
paluuajankohta. Mitä pitemmälle kevät kului sitä ilmeisemmäksi myös kävi se, että ihan
käytännön syistä paluu ei ole mahdollinen vielä heinä-elokuussa. Kuten jo edellä mainitsin
kevät on ollut niin täynnä kaikenlaista ohjelmaa, etten ole ollenkaan ehtinyt edes aloittaa
pakkaamista ja asunnon tyhjentämistä. Toisaalta sille ei ole ollut kiirettäkään. Asunto jää
tyhjilleen minun lähdettyäni. Ei ole tiedossa ketään, joka olisi tulossa kirkolle asumaan minun
jälkeeni.
Vielä tässä kuussa minulla on ollut tai on neljä saarnaa, mutta kesä-heinäkuussa enää yksi.
Syyspuolella niitä saattaa olla vielä vähemmän. Näin ollen saan alkaa valmistautua täältä
lähtöön pikku hiljaa, ajan kanssa. Sitä olen toivonut. On enemmän aikaa hyvästien jättöön
ja ylipäänsä ihmisten tapaamiseen, niin vanhojen kuin uusienkin. Näillä näkymin olisin täällä
ensi vuoden maaliskuun loppuun. Huhtikuu on japanilaisillekin yleisin ajankohta vaihtaa
työpaikkaa ja silloin alkaa myös uusi kouluvuosi. Heinä-elokuun vaihteeseen olen varannut
lennon Suomeen kuukauden lomalle (20.7.-18.8.). Toivottavasti nopeasti pahentunut
koronatilanne Japanissa sallii sekä lähdön että paluun. Rokotukset eivät ole päässeet vielä
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edes kunnolla alkamaan. Tämän aamun uutisten mukaan rokotteita ei ole riittävästi
saatavilla. Osakassa rokotuksia aloitellaan yli 90-vuotiaille.
Viime sunnuntaina
oli viimeinen saarnani niin Seishinin kuin Futamin (kuva)
seurakunnissa. Pastori Fukaokin tuli Takaokan seurakunnasta
paikalle, niin että meitä oli kaikkiaan viisi. Ei ole ollut
tungosvaaraa koko korona-aikana. Kaikilla on silti aina maskit
kasvoillaan, paitsi juuri kuvan ottohetkellä. Fukao alkoi
opiskella papiksi yli 50-vuotiaana. Olin niihin aikoihin
pappisseminaarissa opettamassa ja hän oli silloin mukana
joillain luennoillani. Nyt hän on jo tehnyt mittavan työn
pastorinakin ja jatkaa edelleen vaikka on eläkeiässä.
Minulla oli hiljattain kunnia
saada kutsu täysikäisyyttä juhlivan nuoren ryhmävalokuvaan yhdessä
muutaman muun hänen ystävänsä kanssa. Ammattivalokuvaaja teki tunnin
verran töitä kuvaamossa ottaen kymmeniä kuvia eri lavasteita vaihdellen.
Chihiro (19 v.) täyttää 20 eli tulee täysikäiseksi vasta ensi vuoden helmikuussa,
mutta juhlakuvien otto toteutettiin varmuuden vuoksi hyvissä ajoin. Sitten
syntymäpäivän tienoilla otetaan vielä uusi kuva kimono päällä. Oheisen kuvan
otin ulos päästyämme. Chihiro on ollut äitinsä kanssa mukana
etäopintopiirissäni viikottain jo melkein vuoden ajan. Hirvittää, millainen lasku
äidille tuleekaan niistä upeista kuvista! Kuvilla on kuitenkin kestoarvo, joiden
katselemiseen palataan varmasti monta kertaa elämän varrella.
-llinen kiitos muistamisesta! Rukouksista ja kaikesta muusta! Paperipostia olen
saanut sitten viime kirjeen seuraavilta: Kokkolan lähetyssopen ystävät, Aulikki P.,
Aili H., Liisa S., Liisa S. Mäntsälästä, Jarmo S., Leena & Jorma, Eija N. sekä
Hilkka K. (kirje lähtenyt Kuopiosta jo 9.7.2020!). Lämmin kiitos ihanista
tervehdyksistänne!

. Kiitos Jeesukselle hänen jokahetkisestä avustaan

. Kiitos terveydestä ja varjeluksesta koronalta tähän asti;
auta, tue ja paranna niitä, jotka ovat sairastuneet
. kesäsuunnitelmat, asunto Suomessa ja mutkaton
paluu Japaniin elokuussa. Johdatusta lopputyökauteen.
. jokaiselle kristitylle seurakuntayhteys
. monille japanilaisille
halua ja rohkeutta
lähteä Sinu
Helteisen
loppukesän
tervehdys
tutustumaan kristittyihin ja kristillisiin kirkkoihin

Siunattua loppukevättä ja
alkavaa kesäaikaa
Sinulle! Voi hyvin!
Rakkain terveisin, 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: IBAN FI57 4405 0010 0212 96.

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