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”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” (1 Moos. 1:1)
Hyvää keskikesää kaikille!
Miten rohkaisevaa onkaan saada muistaa ja uskoa,
että tämä maailma kukkineen, kasveineen, eläimineen,
linnunratoineen ja ihmisineen kaikkineen on hyvän,
rakastavan, ylettömän viisaan ja kaikkivaltiaan
Jumalan kädestä lähtöisin ja että hän on opettanut
meitä kutsumaan itseään Isäksi. Hän on suunnitellut
kaiken taitavasti ja kauniisti pienintä yksityiskohtaa myöten. Emme ole olemassa kylmän
sattuman tuloksena ilman mitään tarkoitusta niille muutamalle vuodelle tai
vuosikymmenelle, joita tällä planeetalla vietämme. Elämämme ei pääty kuolemaan, vaan
Jumala on valmistanut ja tarkoittanut jokaiselle iankaikkisen elämän uudessa terveessä
ruumissa uusissa taivaissa ja maassa, jossa pahuudella ei ole enää mitään valtaa.
Miten mahtava ja upea asia onkaan se, ettei Darwinin evoluutioteoria ole totta!!
Tällä tavalla on kokenut muun muassa tunnettu japanilainen evankelista Kenichi
Nakagawa, jonka opetusta olen viime aikoina kuunnellut netin kautta. (Siirryin
älykännykkäaikaan vasta viime helmikuussa☺). Nakagawa oli nuorena ateisti ja oli
omaksunut mitään kyselemättä evoluutioteorian niin kuin sitä hänelle oli koulussa opetettu.
Samoin ovat tehneet miljoonat ja taas miljoonat ympäri maapallon pitämättä mahdollisena
edes kyseenalaistaa tieteen nimissä esitettyä teoriaa.
Myös Suomessa tunnettu lääkäri Pekka Reinikainen oli ateisti ja evolutionisti, kunnes eräs
juutalainen tiedemies sai hänet huomaamaan, ettei todeksi väitetty evoluutio voi
mitenkään olla mahdollista. Siitä lähtien Reinikainen on liittynyt niiden tiedemiesten
joukkoon, jotka hyvin uskottavasti haastavat evoluutioteorian aivan toisenlaisella teorialla.
Reinikaisenkin opetusta voi kuunnella googlaamalla netistä. Hänen luentonsa ovat olleet
minulle tosi virkistävä ja innostava kokemus viime viikkoina, kun löysin ne uudella
kännykälläni. Suosittelen!
Uusi ilmoitustaulu
Olemme juuri saaneet teetetyksi kirkolle uuden
ilmoitustaulun. Siitä voi kätevästi poistaa vanhat ja
siihen lisätä uudet ilmoitukset. Ulkoisen ilmeen
pehmentämiseksi ja huomiota
herättämään
lisäsimme joukkoon myös koristeita. Vasemmalla on
Raamatun preppauskoulun mainos, keskellä ensi
sunnuntain
lastenkokousmainos
ja
oikealla ”kesäkuun Sana”. Olen jo pitkään haaveillut
ilmoitustaulusta, jolle voisi kiinnittää uuden
raamatunlauseen joka kuukausi. Olen huomannut,
että monien buddhalais-temppeleiden portilla on
mietelausetaulu, jota monet ohikulkijat pysähtyvät tutkimaan.
Kesäkuun raamatunlause (”sattumoisin” 1 Moos. 1:1) on ensimmäinen uudella
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ilmoitustaululla. Jakeessahan kerrotaan ”alusta”. Toivon ja rukoilen, että sekä tämä jae
että muut sen jälkeen ilmoitustaululle ilmestyvät jakeet voisivat välittää uuden alun ja
toivon lukijan elämään. Kunpa monelle tulisi tavaksi lukea kunkin kuukauden raamatunjae
ilmoitustaululta, niin että Pyhällä Hengellä olisi työkalu, jolla herättää uskoa ja vetää kohti
pelastusta.
Kamishibaikai 24.6.
Vasemmalla odotellaan, josko
joku lapsi ilmaantuisi raamatunkuvakertomusta kuulemaan.
Ilo oli suuri, kun yksi poika
(ennestään
tuttu
Kosuke,
oikealla) tuli! Näin piiri toteutui
ensimmäistä kertaa.
Monen
monta estettä on ollut tiellä, ennen kuin on päästy näin
pitkälle. Rukoillaan, että rouva M., minun oikea käteni
tässä hankkeessa, pysyisi terveenä, vaikka hänen
taloutensa on niin tiukalla, että hänen pitää käydä kahdessa työssä voidakseen maksaa
asuntonsa vuokran ja selvitäkseen muista menoista. M:n avioliitto päätyi eroon
alkuvuodesta eikä hän halunnut vaatia yhteisestä omaisuudesta mitään itselleen, koska
halusi välttää lisähankaluuksia miehen ja tämän suvun kanssa.
Kirkon naapurustossa
asuu rouva Michiyo (60v). Olen tutustunut häneen aamulenkilläni, ja usein pysähdymme
juttelemaan pitkäksikin aikaa. Michiyo on ollut jehovantodistaja jo 27 vuoden ajan, mutta
on nyt irtautumassa järjestöstä. Hänellä on hoidettavanaan miltei liikuntakyvytön
dementoitunut äiti, niin että hän ei ole kiertänyt talosta taloon kuten muut jehovantodistajat.
Michiyo on huomannut, että moni jehovantodistaja on päältä kaunis, mutta sisältä ihan
toisenlainen. Michiyon mies on poliisi, jolla on vakava sairaus.
Michiyo tuntee Raamattua aika hyvin, ja eilen hän kertoi ostaneensa kristillisissä kirkoissa
käytössä olevan Raamatun käännöksen voidakseen verrata sitä jehovantodistajien
käyttämään käännökseen. Hän on nyt hyväksynyt sen tosiasian, että hänelle opetettu
raamatuntulkinta eroaa varsin oleellisesti siitä, mitä on minulta kuullut. Viime viikolla hän
väitti, ettei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Eilen
tavatessamme hän kuitenkin pyysi anteeksi sitä, mitä oli sanonut: ”Kyllä minä uskon
muuhunkin kuin näkyvään maailmaan.” Michiyo sanoo edelleen rakastavansa Jehovaa,
vaikka onkin jo päättänyt erota jehovantodistajista. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan
merkitse sitä, että hän aikoisi siirtyä johonkin toiseen ”uskontoon”. Rukoillaan, että hänelle
kirkastuisi se, että Raamatun Jehova on itse asiassa yhtä kuin Jeesus, Isä ja Pyhä Henki.
Kirkon naapurustossa asuu myös Kazuko, 58-vuotias nainen, joka on kastettu
kirkossamme parikymmentä vuotta sitten mutta joka ei ole käynyt tilaisuuksissa enää yli
kymmeneen vuoteen. Seurakunnan johtokunnassa istuvat kaksi naista sanovat, että
Kazuko on henkisesti sairas ja että he eivät edes toivo tämän palaavan takaisin. Tapasin
Kazukon pari viikkoa sitten ensimmäisen kerran, kun menin viemään hänelle (tai
postilaatikkoon) kirkon viikkotiedotteita ynnä muuta sellaista. Meille syntyi heti hyvä
keskusteluyhteys ja lopuksi Kazukokin rukoili siinä talonsa portilla.
Kazuko kertoi pelkäävänsä muutamia seurakuntalaisia eikä siksi enää uskalla tulla
kirkkoon. Rukoillaan, että Jumala vaikuttaisi johtokunnan jäsenissä oikeanlaista
mielenlaatua ja auttaisi myös Kazukoa, niin että hän voisi palata takaisin kirkkoon ja voisi
kokea olevansa siellä tervetullut.
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Kolmas kirkon naapurustossa asuva henkilö, johon
olen tutustunut viime aikoina, on rouva Kauoko (n.
50v.). Kauoko opettaa ruoanlaittoa ja leipomista
kodissaan. Siellä olen tutustunut pintapuolin myös
muutamaan, vähän nuorempaan naiseen. Kun
olemme vaihtaneet face book -osoitteita, olen
päässyt sivusta seuraamaan, millaisia asioita
nuoret tai keski-ikäiset äidit harrastavat nykyään.
Oheisessa kuvassa on käymässä jonkinlainen
rukousriitti. Kauoko, pöydän päässä, johti sen. Kun
olimme saaneet pilkotuksi kaikki ruoka-aineet
kattilaan, Kauoko yhtäkkiä ilmoitti, että ennen kuin ruoka pannaan kypsymään, sanotaan
yhdessä jokin ”loru”. Pyysin, että minä saan vain seurata vierestä. Riitti oli nopeasti ohi,
eikä asiasta puhuttu sen enempää. Jotakin japanilaisten uskonnollisuudesta (jota ei
hävetä!) sekin kuitenkin kertoo.
Toisella kerralla Kauokon kodissa tapasin kaksi nuorta rouvaa. Toisen heistä fb-sivulta luin,
että hän osallistuu nykyään ryhmään, jossa voi kuulla ennustuksia ja kuvauksia omasta
elämästään ennen syntymää. Tämä viittaa jälleensyntymisoppiin. Miten nämä rouvat voisi
saada kiinnostumaan Raamatusta ja kristillisestä maailmankatsomuksesta? Miten voisi
päästä tutustumaan heihin paremmin? ”Jeesus, avaa sinä tilaisuuksia siihen. Amen.”
Uusia evankelistoja
Koben luterilaisesta pappisseminaarista valmistui kesäkuussa kaksi uutta työntekijää
WJELC:iin (Länsi-Japanin ev.lut. kirkkoon). Toinen heistä on nuori Kazuya Nakagawa
(30v.), joka sai työmääräyksen Ananin seurakuntaan (WJELC:n tilaston mukaan
jumalanpalveluksessa kävijöitä 22) Shikokun saarelle. Ananissa on ymmärtääkseni
hyväkuntoinen kirkkorakennus ja pappila asua, mutta ne sijaitsevat lähellä meren rantaa,
jossa tsunamivaara on suuri.
Toinen valmistuneista on nimeltään Niwa. Hän on 65-vuotias ja sai työmääräyksen Yookan
seurakuntaan (keskimäärin 8 jumalanpalveluksissa kävijää). Niwa on asunut elämästään
30 vuotta Tokiossa ja 20 vuotta Osakassa, Japanin suurimmissa kaupungeissa. Yooka on
asuinympäristönä täysin toisenlainen, vanhoillista maaseutua, kaukana sisarkirkoistakin.
Pahimmalta minusta tuntuu se, että Yookan huonokuntoista, vanhaa asuntoa ei ollut
remontoitu heitä varten etukäteen. Jonkinlainen remontti alkaa vasta heidän muutettuaan
sinne tällä viikolla. Kyllä siinä kysytään kutsumusta, että voi ottaa kapinoimatta vastaan
tällaisen työkomennuksen tuon ikäisenä! Luulisi, että monta kertaa käy mielessä: ”Tätäkö
varten ahersin miltei yötä päivää kolme ja puoli vuotta vaativia opintoja
pappisseminaarissa?” (Pappisvihkimyksen voi saada aikaisintaan kahden vuoden
kuluttua.)
Muutama Kylväjänkin lähetti ja sen jälkeen japanilainen pastori on tehnyt työtä
vuosikausia Yookassa, mutta seurakunta ei vain kasva. Moni on jo varmaan mielessään
alistunut siihen, että niin tulee aina olemaankin. Kannattaako sinne siis enää lähettää
työntekijääkään? Mutta eihän niitä harvoja kristittyjä voi hylätä! Tällaisten asioitten kanssa
täällä kipuillaan. Muistetaan Nakagawaa ja hänen nuorta vaimoaan sekä Niwan
ikääntynyttä pariskuntaa, että molemmat yksiköt kaikesta huolimatta saisivat siunatun ja
hyvän ajan omilla tahoillaan ja saisivat kokea Jumalan hyvää huolenpitoa ja johdatusta
joka päivä.
-liset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostista lämpimät kiitokset
seuraaville: Aila N., Arja R., Vuokko H., Heimo V., Suuriniemet & Hallikkaat,
Maarit S., Liisa S., sekä Leena & Jorma.
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Rukousaiheita
. uudet evankelistat
. uuden ilmoitustaulun myötä uutta
kiinnostusta kristinuskoa kohtaan
. Miciyo ja muut tuttavat
. Midorikko-chapel lastenkokous
1.7. sekä kamishibaikait ainakin
kerran kuukaudessa
. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta
Jeesuksessa. Rukoillaan, että Jumala
voisi käyttää pientä srk:aamme
kaikesta
surkeudestamme
huolimatta.
. kaikki sairastavat, huonokuntoiset tai
yksinäisiksi
itsensä
kokevat
lähetysystävät kotimassa
Hyvää, siunattua ja liikunnallista kesää
kaikille!
Lea
P.S. Lomani on elokuussa. Olen tulossa Suomeen, jJs.
Olisi mukava saada silloin tavata edes muutama teistä jossakin!
KIRJEEN POSTITUS JA RENKAAN YHDYSHENKILÖT:
Eila ja Timo Kiema, Kaarnatie 17, 84100 Ylivieska
puh. 050-541 3159, sähköposti: eila.kiema@kotinet.com
Jos
haluat
kirjeet
jatkossa
sähköpostitse,
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi

ilmoita

siitä

osoitteeseen:

TALOUDELLINEN KANNATUS:
Nooa Säästöpankki IBAN:FI57 4405 0010 0212 96
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.
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