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”Herra katsoo pyhästä korkeudestaan,
tähyää taivaasta maan päälle.
Hän kuulee vankien vaikerruksen, hän
vapauttaa kuoleman omat.”
(Ps. 102:20-21)

Rakkaat ystävät!
Uusi vuosi on alkanut. Kymmenet miljoonat japanilaiset aloittivat sen vaeltamalla
shintotemppeleihin rukoilemaan. He eivät häpeä rukoilla jumaliaan muiden nähden,
julkisesti. Heistä on luonnollista, että kaikilla on asiaa jumalille, varsinkin vuoden alussa. En
tiedä, uskaltavatko he vaikertaa jumalille huoliaan. Omia, isojakin toiveita sen sijaan on
täysin hyväksyttyä esittää: onnistumista koulujen pääsykokeissa, hyvän työpaikan saamista,
firmalle voittoja, seurustelukumppania, lapsen saamista, rauhaa maailmaan ja ennen
kaikkea terveyttä itselle ja läheisille.
Temppelistä voi ostaa kympillä myös onnenharavan tai nuolen,
jolla onnen voi tavoittaa (kuva oikealla), monien ja monenlaisten
muiden eri hintaisten amulettien lisäksi. Ilman temppelissä käyntiä,
rukouksia ja amuletteja ei uutta vuotta oikein uskalleta aloittaa.
Millä mielellä Herra mahtoi tänä vuonna tähyillä pyhästä korkeudestaan näitä miljoonia ihmisiä? (Kuvat ovat itse ottamiani.
Pitkästä aikaa kävin tänä vuonna katsomassa japanilaisten hatsumodea vähän lähempää.)
Taiki
Eilen illalla soi ovikello. Ovella seisoi nuori mies, Taiki (24), josta kerroin
vuoden 2020 heinäkuun kirjeessäni. Mikä ilo nähdä hänet siinä taas! Olin
ollut huolestunut, mitä hänelle kuuluu. Muutaman viestin olin kylläkin
pystynyt hänen kanssaan vaihtamaan kuluneiden kuukausien aikana.
Jälleen kerran hänet toi kirkolle tuo kirkon tornissa kauas näkyvä valoristi.
Siihen katsoen hän sanoi käyneensä kirkon edessä muutaman kerran
aikaisemminkin huutamassa hätäänsä. Minä en ollut silloin kuullut ovikellon
soittoa tai ollut kotona, mutta Herra, pyhästä korkeudestaan, oli varmasti
kuullut hänen sydämensä vaikerruksen! Taiki oli kokenut, että ristiin
katsominen oli antanut hänelle voimaa jatkaa elämää.
Yksinkertainen risti. Taiki muisti sen kertovan kristittyjen Jumalasta, Jeesuksesta, joka
itsekin on kärsinyt ja pystyy siksi ymmärtämään ihmisen tuskaa ja kärsimystä. Risti oli

välittänyt toivoa hänellekin, jolta toivo on ollut sammumassa jo vuosien ajan. Mukanaan
Taikilla oli myös se pieni Uusi testamentti, jonka olin antanut hänelle. Oli hän yrittänyt sitä
lukeakin.
Kuulin lisää Taikin ja hänen perheensä elämästä. Äiti oli kuollut pojan ollessa 4-vuotias. Nyt
Taiki asuu isänsä ja tämän ottovanhempien luona. Isän omat vanhemmat olivat hylänneet
tämän jo vauvana. Välit isään ovat hyvät, mutta isä on menettänyt hiljattain työpaikkansa.
Taikillakaan ei ole muuta työtä kuin pari tuntia lehdenjakelua varhain aamulla. Päiväsaikaan
hän ei uskaltaudu ihmisten ilmoille. Yhtään ystävää tai puhekaveria hänellä ei ole kodin
ulkopuolella. Oma oleminen saa voimaan pahoin.
Taiki haluaisi toki kovasti itsenäistyä, niin ettei olisi taakaksi muille. Tämän päämäärän
saavuttaminen tuntuu hänestä kuitenkin aivan ylivoimaiselta. ”Herra kuulee vankien
vaikerruksen, hän vapauttaa kuoleman omat”. Taiki on arkuutensa, pelkojensa ja
itseluottamuksen puutteen vanki. Hän on jo ehtinyt monesti toivoa kuolemaakin. ”Jeesus,
vapautathan hänet elämään sitä elämää, jonka olet häntä varten suunnitellut. Anna hänen
saada kokea, että sinulle ja yhdessä sinun kanssasi ei mikään ole mahdotonta. Amen.”
Lopuksi rukoilimme yhdessä. Taikikin rukoili ihan omin sanoin ja osasi jopa päättää
rukouksensa sanoihin ”Jeesuksen nimessä, amen”. Hän lupasi myös tulla kirkkoon ensi
sunnuntaina. Toivottavasti pahentuneen koronatilanteen vuoksi jumalanpalvelusten pitoa ei
taas lopetettaisi kirkolla. Taikilla on usko Jeesukseen, mutta hän kertoi huoneessaan olevan
myös Sooka Gakkai -uususkonnon alttarin. Rukoillaan, että Jeesus kirkastaisi Taikille
itsensä niin, että hän tajuaisi, että Jeesus yksin riittää turvaksi elämään ja kuolemaan.
”Jeesus, pelasta myös hänen isänsä ja tämän iäkkäät, Taikistakin hyvin huolehtineet
ottovanhemmat. Amen.”
Joulu
Kiitos
rukouksistanne
etenkin
kynttiläkirkon puolesta! Kirkko täyttyi, kun
kolmetoista ei-kristittyä noudatti kutsua ja
saapui tilaisuuteen. Se on jopa enemmän
kuin on normaalisti seurakunnan jäseniä
jumalanpalveluksissa! Mukana oli myös
naapurin pikku tyttö isänsä kanssa. Tyttö
oli ollut mukana kuulemassa sitä
kamishibain lukemistani puistossa, mistä
kerroin viime kirjeessäni.
Tällä kertaa oli turvallinen mieli tilaisuuden järjestämisen suhteen siinä mielessä, että
Tuomas ja Mari-Kaisa Auvinen olivat vastuussa tilaisuuden musiikkipuolesta, säestyksistä
ja esilaulusta. Kirkon jälkeen oli mukava viettää heidän ja tyttöjen, Esterin ja Olivian, kanssa
jouluiltaa minun keittiössäni, tosin vain japanilaista ruokaa syöden. Samaan aikaan Kosuke
(nyt 15) ja Ayumu (nyt 14) juttelivat alakerrassa Nakamura-sanin kanssa. Jotkut teistä ovat
muistaneet näitä poikia rukouksessa. Kiitos siitä! Ayumun puolesta rukoiltiin yhdessä
Auvistenkin kanssa. Poika ei ollut kyennyt jostain syystä lähtemään kouluun koko viime

syksynä. Yhdessä rukoiltiin hänelle rohkeutta koulunkäynnin jatkamiseen. ”Jeesus, anna
pojille halu (ja aikaa) tulla myös jumalanpalveluksiin sunnuntaisin. Amen.”
Online-katekismusluokka
on jatkunut jo yli vuoden ajan joka viikko kesä- ja
joululomia lukuun ottamatta. Siihen on koko ajan
osallistunut uskollisesti neljä henkilöä ja yksi Haru-koira.
Nuorin, Chihiro, opiskelee yliopistossa eikä ole päässyt
ihan joka kerta mukaan, mutta on tuonut ”nuorin aivoin”
oman erinomaisen panoksensa keskusteluihin. Iäkkäin,
Akiko (vas. yläkulma), ei ole vielä kristitty. Se on
motivoinut meitä muita todistamaan Jeesuksesta sillä
tavalla, että ei-kristittykin voisi ymmärtää. Ensi
sunnuntaina pääsemme Katekismuksen loppuun ja
kokoontumisemme päättyvät. Rukousaiheena on, että Akiko alkaisi käydä
jumalanpalveluksissa yhtä ahkerasti kuin hän on osallistunut etäpiiriin (ei yhtään
poissaoloa!). Vielä jokin pidättelee hänen sydämensä täyttä avautumista Jeesukselle.
On aika kiittää kaikista kultaisista joulutervehdyksistänne!
Paperipostia olen saanut suunnilleen saapumisjärjestyksessä seuraavilta ystäviltä:
Vaasan ystävät, Leena L., Liisa Mäntsälästä, Hilkka K., Auermat, Suuriniemet & Hallikkaat,
Uusituvat, Margit&Irja&Liisa&Heljä, Aulikki P., Tyllilät, Maria M., Osamitsut, Ulla M., Kirsti
R., Aili H., Marja & Porvoon kylväjät, Raija&Teuvo, Reetta&Alpo, Kerttu&Veikko, Maarit S.,
Tuula K., Jarmo S., Laila&Pentti, Arja R., Päivi&Pekka, Eila&Timo, Anneli&Erkki, Liisa S.,
Anna-Liisa, Katriina&Jukka, Marke, Tuula R., Helkky R., Linnapuomit, Marja&Matti, Seija N.,
Leena&Jorma, Unto&Eija, Jämsän srk., Vappu L., Virva&Unto, Kaija L., Tarja&Erkki, Heikki
L., Leena&Timo, Marjatta K., Päivi&Toni perh., Kirsi S., Arja&Sami perh., Eija&Jussi,
Mari&Tomi perh., Sirpa L., Riitta&Lars, Jorma&Merja, Reijo&Marja, Heimo V. sekä yksi,
jonka hienoa nimikirjoitusta en valitettavasti osaa lukea: Antti? & ? Kiitos !
Auviset, Taiki, Akiko, Ayumu (ja Kosuke), WJELC:n uuden
presidentin vaali 21.3. , painatusvaiheessa oleva Midorigaokan srk:n 50-vuotisjulkaisu,
srk:n vuosikokous 20.2.
Vielä en ole tilannut paluulippuja, mutta tähtään siihen, että paluu olisi huhtikuun
puolivälissä. Ensin on paluujakso ja sen jälkeen kohta kesä ja kesälomakausi! Vierailen
sen jälkeen mielelläni nimikkoseurakunnissa ja mihin vain kutsutaan. Toivottavasti
koronatilanne sallii paljon jälleennäkemisiä kasvoista kasvoihin! Kylväjän kesäpäivät
Vierumäellä 10.-11.6

Teistä jokaisesta iloiten ja kiitollisena, Lea
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