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”Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko
sai vallan korventaa ihmisiä tulellaan. Ihmiset paahtuivat
kovassa helteessä, mutta herjasivat Jumalaa, jonka
vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet,
eivät antaneet kunniaa Jumalalle.” (Ilm. 16:8-9)
Huh hellettä!
Suomessa, monessa muussa maassa ja täällä
Japanissakin on ollut poikkeuksellisen kuumaa.
Heinäkuu alkoi valtavilla sateilla, joissa kuoli yli 200 ihmistä. Heti sateitten jälkeen alkoivat
helteet, joissa on kuollut jo ainakin 80 ihmistä ja yli 20 000 on viety lämpöhalvauksen takia
sairaalaan. Suurin osa kuolemista on tapahtunut kotona. Uutisissa kehotetaankin
toistuvasti käyttämään ilmastointilaitetta sähköä säästämättä, jos vain sellaisen omistaa.
Itselleni ei ollut sateista haittaa ja ilmapumpun avulla selviän hyvin helteissäkin.
Monesti mielessä ovat käyneet nuo ylle kirjoittamani Ilmestyskirjan sanat. Niiden mukaan
vitsauksilla eli erilaisilla luonnonkatastrofeillakin on tarkoitus. ”Sillä ei Jumala sydämensä
halusta vaivaa eikä murehduta ihmislapsia.” (Vv. 3:33) Eilen luinkin jonkun eurooppalaisen
lausuman kommentin kuivuvien viljelysten äärellä: ”Nyt on alettava rukoilla.” Vitsausten
avulla Jumala yrittää saada meidät jälleen kiinnostumaan itsestään ja etsimään apua
häneltä. Antamaan kunnian Jumalalle. Ettei hänen tarvitsisi antaa meille yltäkylläisyyden
keskellä eläneille vielä pahempaa veden ja ruoan puutetta, nälänhätää.
Vieraita
Eilen sain vieraikseni Kyokon (äiti) ja Chihiron (tytär).
Perheen isän päätyö on teiden kunnostamista. Kyoko
kertoi, että hänen miehensä on ollut viime viikot
lapioimassa mutaa pois talojen sisältä rankkasateiden
jälkeen. Vain pienen matkan päässä Länsi-Japanin
ev.lut. kirkon keskuksesta Koben Aotanissa, vuoren
rinteellä, oli ollut mutavyöry, joka oli tullut sisälle moniin
ihan uusiin, hiljattain rakennettuihin taloihinkin.
Asukkaat olivat joutuneet evakkoon. Raskasta
ruumiillista ulkotyötä tekevät ovat tässä helteessä
suuressa vaarassa lämpöhalvauksille. Samoin kaikki vapaaehtoiset auttajat.
Kyoko oli ollut liikenneonnettomuudessa helmikuussa. Auto oli töytäissyt häntä niin että
hän oli saanut voimakkaan iskun päähänsä. Hänet vietiin tajuttomana sairaalaan. Chihiro
ja perhe tietenkin pelästyivät kauheasti. Kyoko alkoi kuitenkin toipua hyvin ja kokee
itsensä jo melkein työkykyiseksi. Mies vastusti pitkään Kyokon kasteen ottamista, mutta
antoi siihen vihdoin luvan kuusi vuotta sitten. Seurakuntalaiset olivat käyneet katsomassa
Kyokoa sairaalassa ja rukoilleet. On ilmeistä, että Jumala varjeli onnettomuudessa ja on
auttanut toipumaan. ”Jollen olisi kristitty, en varmaan olisi tässä”, Kyoko totesi kiitollisena.
Chihiro miettii juoksuharrastuksensa lopettamista, sillä koulujen väliset turnaukset ovat
yleensä sunnuntaisin eikä hän siksi pääse kirkkoon. Isä ei ole vielä antanut lupaa hänen
kastetuksi tulemiselleen.
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Lapset
Haikeana katselen usein ikkunasta kirkon edustalla olevassa puistossa ja jopa kirkon
pihalla leikkiviä lapsia ja mietin, miten heitä saisi tulemaan kirkon lastenkokouksiin.
Kirjeessä ylimpänä olevan kuvan otin tänä aamuna asuntoni ikkunasta. Koululaisilla
alkoivat kesälomat ja samalla puistossa radiovoimistelu kello 6:30 aamulla. Siellä lapsia
on ainakin kaksikymmentä. Huomenna aion itsekin mennä mukaan voimistelemaan.
Jospa siten ulkopuolisuuden tunne kristinuskoa kohtaan hiukan ohenisi.
Heinäkuun alussa jaoimme taas kaksi sataa kutsua
lapsille koulun portilla ja kiinnitimme mainoksia kirkon
ilmoitustaululle ja piha-aitaan. Yhtään uutta lasta ei
tullut, mutta kaksi tähänkin asti ahkerimmin käynyttä
poikaa tuli. Olimme valmistelleet tuhlaajapoikanäytelmän. Toinen pojista esitti kaikki rahansa
tuhlaavaa tuhlaajapoikaa ja muut paikalla olleet
esittivät kauppiaita, jotka houkuttelivat tarjouksillaan
ostamaan. Pojat innostuivat kovasti leikistä, jonka
jälkeen seurasi opetusosuus, muistolause, laulua ja
tarjoilu.
Raamatun kuvakertomuspiiriin (kamishibai) ei tullut yhtään lasta 22.7. Edellisenä iltana
kutsuin muutamaa kirkon edessä tapaamaani lasta. ”Äiti on kieltänyt menemästä
kirkkoon”, sanoi yksi. ”Emme tule. Olemme silloin leirillä”, vastasi toinen.
Rouva M:n kanssa tulimme siihen tulokseen, että vaihdamme nykyisen mainoskyltin
toisenlaiseen (vaikka nykyinenkin on mielestäni hieno!). Seuraava kerta olisi 2.9. klo 9.
Pappisseminaarin
johtokunnan kokouksessa Aotanissa keskusteltiin pari
viikkoa sitten vilkkaasti ristipistokäsitöistä! Pastori K.
esittelee kuvassa, millaisia tuotteita ristipistoin voi
valmistaa. Kyse on tietenkin seminaarin haastavasta
taloustilanteesta. Tulonlähteitä yritetään keksiä jos
mistäkin. Nyt ovat jotkut japanilaiset kristityt innostuneet
tosissaan tekemään norjalaisilta läheteiltä oppimiaan
ristipistokäsitöitä. Niitä sitten myydään seminaarin hyväksi
eri tilanteissa.
Kansanlähetyksen nuoret lähetit puolestaan kantoivat kortensa yhteiseen kekoon siten,
että toivat seminaarin ohjelmistoon Walk & Run -tapahtuman. Jo kahtena peräkkäisenä
vuotena on marraskuussa kokoonnuttu erääseen puistoon juoksemaan tai kävelemään
seminaarin hyväksi. Ne, jotka eivät itse juokse tai kävele, voivat päättää, minkä summan
lahjoittavat jokaisesta kierroksesta, jonka se henkilö juoksee tai kävelee yhdessä tunnissa,
jota haluaa sponsoroida. Tästäkin uutuudesta japanilaiset ovat nyt innostuneet. Ehkäpä
minäkin lähden hölkkäämään ensi marraskuussa (la 24.11.), jos saan muutaman
sponsorin taakseni. Seuraavassa kirjeessäni voinen antaa tarkempia tietoja.
Tulot menevät pääasiassa U.S.A:ssa tohtoriksi opiskelevan pastori Aiji Komiyaman
opintojen mahdollistamiseen sekä nuoren sukupolven opettajien kouluttamiseen
seminaarille. Komiyama ei ole saanut Fort Waynen seminaarista mitään stipendiä, niin
että nyt on vaarana, että hän joutuu palaamaan kesken opintojensa Japaniin. Hänestä
toivotaan saatavan seminaariin seuraava tohtoritasoinen rehtori.
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Suomessakin voi juosta hyvän asian hyväksi:

Rukousaiheita
.
kiitos
mahdollisuudesta
kesälomaan Suomessa
. että Jumala kutsuisi edes yhden
uuden ihmisen seurakuntaamme
vielä tämän vuoden kuluessa
.
että rouva F. jatkaisi
katekismusluokassa ja alkaisi
käydä jp:ssakin
. että vanhemmat toisivat lapsiaan
kirkolle niin kuin he toivat lapsiaan
Jeesuksen luo
.
että luonnonmullistuksissa
kärsimään
joutuneet
ihmiset
alkaisivat etsiä turvaa kristinuskon
Jumalasta
.
Kiitos
syntien
anteeksi
antamuksesta Jeesuksessa.

-

melliset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostista
lämpimät kiitokset seuraaville: L. Leirimaa, Liisa S. Mäntsälästä,
Liisa K., Maarit S., Vuokko H. sekä Päivi & T & M.
Hyvää vointia ja Siunattua kesän jatkoa kaikille!
Lea

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, ilmoita siitä meille yhdyshenkilöille.
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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