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”Te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä
minä luon.” (Jes. 65:18)
Hyvää loppusyksyä, ystävät!
On kaunis, lämmin päivä. Oikein ihanteellinen
sellainen. Ei liian kylmä eikä liian kuuma. Tällaisia on
vain muutama vuodessa! Iloitaan ja nautitaan!
Tällaiset päivät menevät nopeasti ohi. Mitä on ilo ja riemu, joka jatkuu ”aina ja ikuisesti”? Se
on Jumalan lupaus ihmiskunnalle Jesajan kautta. Ihmeellinen, mahtava lupaus, mutta onko
se totta? Ainakaan tässä ja nyt se ei ole totta. Elämässämme on vain lyhyitä riemullisia
hetkiä siellä täällä – jos niitäkään – ja sitten seuraa jotain muuta. Tässä on kuitenkin
kyseessä Jumalan lupaus, ja niillä on tapana toteutua. Niin käy tämänkin lupauksen kanssa.
Jo nyt tämä lupaus saa tuottaa meille iloa ja riemua siitä, että kerran siinä luvattu asia tulee
olemaan totta joka päivä ja ikuisesti. Emme tiedä, millaista elämämme tulee silloin olemaan
käytännössä, mutta iloa ja riemua se on joka tapauksessa!
Ihanko kaikkien kohdalla? Vai vain muutamien harvojen ja valittujen kohdalla? Jokaisen
kohdalla, joka kuuluu Jumalan palvelijoihin ja hänen kansaansa (j. 15, 19). Kutsu ja tarjous
liittyä Jumalan kansaan taas koskee jokaista, joka ei vielä koe siihen kuuluvansa.
Täällä kyllästymme nopeasti myös sellaisiin asioihin, jotka ovat joskus tai useinkin tuottaneet
meille suurta iloa. Kestävän, ikuisen ilon ja riemun aiheena voivat olla vain sellaiset asiat,
jotka Jumala luo. Tämä luominen alkaa kokonaan uuden taivaan ja uuden maan luomisesta
(j.17). Tämän kaiken uuden, ihmeellisen ja mullistavan keskellä Jumala ei siis unohda meitä
pieniä, mitättömiä ihmisiä, vaan varmasti täyttää sen, minkä on meille luvannut: Te saatte
iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Saakoon tämä toivon näköala voittaa
yhä enemmän sijaa mielessämme ja ajatuksissamme.
Pyhäinpäivänä
japanilaiset kristityt tapaavat käydä seurakunnan
yhteishaudalla pitämässä lyhyen hartaushetken.
Midorigaokan seurakunnan hautakivessä lukee

Roomalaiskirjeen kuudennen luvun jae 23b.

Etäopetuspiirit
työllistivät kovasti joka viikko pitkin kesää ja syksyä, mutta nyt niistä on jäljellä enää
katekismuspiiri, jonka on tarkoituskin jatkua vielä pitkään. Roomalaiskirjeen luennoista on
jäljellä enää yksi kerta, ja sen aion käydä pitämässä paikan päällä raamattukoululla. Viime
kerralla oli koe, sekin paikan päällä koululla. Opiskelijoita on ryhmässäni yhteensä kolme.
Myös Roseniuksen kirjasen käännöstarkastus tapahtui etänä yhdessä avustajani Hiromin
kanssa, kerran viikossa koko syys-lokakuun ajan. Käännös oikolukuineen on nyt lähes
valmis. Esipuhetta pitää vielä parannella ja sitten etsiä kustantamo. Rukoillaan, että jos on
Jumalan tahto, niin pieni kirjanen saataisiin painetuksi ja jakoon Japanin kristityille, ainakin
oman kirkkokuntamme 40 seurakunnassa
Aina marraskuun puolivälissä on ollut tapana
kokoontua Hiruzeniin WJELC:n kolmipäiväiseen
työntekijäkokoukseen. Siellä saamme tavata
toisemme, sekä kansalliset työntekijät että lähetit,
ja vaihtaa kuulumisia virallisen ohjelman lomassa.
Tänä vuonna tämäkin kokous pidettiin etänä ja vain
yksipäiväisenä.
Työntekijät
kokoontuivat
pääasiassa oman maantieteellisen alueensa
tiettyyn kirkkoon ja osallistuivat sieltä käsin. Oli
mahdollista osallistua myös omasta kodista käsin.
Niin minäkin tein.
Koronatilanne
Japanissa on ollut hyvin hallinnassa, mutta aivan viime aikoina tartunnat ovat lisääntyneet,
niin että puhutaan kolmannesta aallosta. Siitä huolimatta uskalsin palata kuntosalille
marraskuun alussa yli puolen vuoden tauon jälkeen. Oli hienoa saada tavata siellä tutuiksi
tulleita ihmisiä, joista monet olivat palanneet salille jo kesäkuussa, heti kun poikkeustila oli
julistettu päättyneeksi. Valitettavasti talo on kiinni remontin takia joulukuun ajan, niin etten
voi jakaa siellä joulukokousmainoksia niin kuin viime vuonna.
Yksi näistä kuntosalitutuistani, Akiko, on ollut mukana etäopintopiireissäni jo yli viiden
kuukauden ajan. Moni asia kristinuskossa tuntuu hänestä kuitenkin edelleen kuin sadulta.
Pyydetään hänelle Pyhän Hengen antamaa oivallusta Jeesuksen Kristuksen salaisuuden
kirkastumiseen ja uskon lahjaa Raamattuun Jumalan täysin luotettavana ilmoituksena
itsestään meille.
Joulu lähestyy
Enää runsas kuukausi jouluun. Haaveenani on, että voisimme järjestää erityisesti eikristityille tarkoitetun kynttiläkirkon tänäkin vuonna. Tartuntavaaran takia olemme
päättäneet, että pidämme kirkon kahdessa osassa, sekä aattona että joulupäivänä kello 17,
niin että maksimiosallistujamäärä olisi 20. Suurena haasteena on riittävä määrä
palveluhalukkaita avustajia. Heitä tarvittaisiin vähintään kuusi minun lisäkseni: 1-2 vieraita
vastaanottamaan (käsidesiä ja ohjelmaa tarjoamaan sekä osallistujalistasta huolehtimaan),
3-4 raamatunlukijaa, 1 vetäjä, 1 säestäjä, 1 tietokoneen ja projektorin käyttäjä. Minulla olisi
opetuspuhe. ”Jeesus, anna kynnelle kykeneville seurakuntalaisille halu palvella tällaisissa

tehtävissä. Amen.” Tänä vuonna ei voi järjestää tarjoilua, niin että siltä osin valmistelut
helpottuvat. Tosin olisi kiva, jos voisimme antaa vieraille jonkin pienen itseleivotun
joulumaistiaisen kotiin vietäväksi.
Tämän viikon työlistallani on joulumainoksen suunnittelu, sen painatukseen (1500 kpl)
lähettäminen ja sitten vähitellen mainosten jakaminen. Joulujumalanpalveluksessa 20.12.
saarnaa pastorimme, Ishizaki-sensei. Oli kovin rohkaisevaa, kun viime vuonna ensi kertaa
kynttiläkirkoon osallistunut herra Kanao otti itse asian puheeksi aamulenkillä tavatessamme.
Hän piti itsestäänselvänä, että kirkko järjestettäisiin tänäkin vuonna. ”Odotan sitä innolla”,
hän kuulutti! Rukoillaan, että nämä kolme joulutilaisuutta voitaisiin toteuttaa, että niihin
rohkaistuisi tulemaan paljon ensikertalaisiakin ja myös lapsia, joita ei koko vuonna ole voitu
kutsua lastenkokouksiin ja että Jumalan siunaus ja varjelu lepäisi valmistelujen ja itse
tilaisuuksien yllä.

-lliset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostia olen saanut seuraavilta:
Maarit S., Hallikkaat & Suuriniemet, Liisa S. Mäntsälästä, Leena & Jorma,
Sinikka P., Aili H., Tyllilät, ja Arja R. Kiitos teille vaivannäöstänne!
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joulutilaisuuksien valmistelu ja toteutuminen; varjelusta tartunnoilta
Roseniuksen kirjasen käännöstyön viimeistelyt ja painatus
synnin ja armon kirkastuminen Akikolle; uusia etsijöitä
Auvisen lähettiperheen saapuminen Japaniin 27.12. ja asioiden järjestyminen täällä
kiitos terveydestä
Iloista lähestyvää adventti- ja jouluaikaa Sinulle !
T. Lea
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