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”Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen
kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että
Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja
hänen me olemme.” (Ps. 100:1-2)
Armorikasta uutta vuotta Sinulle,
ystäväni!
Olipa ilo saada olla suunnittelemassa,
valmistelemassa ja toteuttamassa joulun
juhlimista pienessä Midorigaokan seurakunnassamme! ”Juhlimisemme” ei varmaan täytä
monen juhlimiselle asettamia kriteereitä, mutta meidän pieni tiimimme iloitsi, kun tänä
korona-aikanakin uskalsimme ottaa riskin ja ruveta järjestämään kutsutilaisuuksia niin kuin
ennenkin. Tietenkin olimme samalla myös varuillamme, ettei kukaan saisi kirkossa
tartuntaa. Painatimme ja jaoimme tuhat viisisataa kappaletta esitettä, jossa mainostimme
joulukirkkoa (20.12.) ja kahta kynttiläkirkkoa (24. ja 25.12.). Rajoitimme osallistujamäärän
kuhunkin tilaisuuteen 20 henkeen ja toivoimme etukäteisilmoittautumista.
Välillä tuli tuntu, että olemmepa uhkarohkeita. Ei koronatartuntavaaran vuoksi vaan sen
takia, että mainostamme kyllä mahtavasti, mutta mitä kykenemmekään tarjoamaan
kirkkoon mahdollisesti ensi kertaa tuleville! Joulukirkko menisi omalla painollaan. Siinä ei
olisi paljon eroa tavallisiin jumalanpalveluksiin ja siinä saarnaisi pastori Ishizaki. Hän ei
kuitenkaan pääsisi kuin aattoillan kynttiläkirkkoon, vetäjäksi. Minulla olisi molemmissa
kynttiläkirkoissa opetuspuhe, mutta kuka vetäisi joulupäivän kynttiläkirkon? Ideana on, että
siinä yksi ei tee kaikkea, vaan monella henkilöllä on oma pieni roolinsa. Siten
kokoontumisesta tulee elävän tuntuinen ja uusillakin ihmisillä riittää (toivottavasti)
mielenkiintoista seurattavaa.
Kuvissa näkyvien seurakunnan keskeisten
vastuunkantajien (neljä) lisäksi vapaaehtoisia
avustajia löytyi vain yksi aattoiltaan. Hän leipoi
kutakin vierasta varten yhden leivoksen kotiin
vietäväksi tuliaisena. Koronasta oli meille siinä
mielessä hyötyä, ettei tarvinnut ruveta
järjestämään vielä kaiken muun lisäksi
normaalia kahvi- ja teetarjoilua. Rouva A:sta
saimme tärkeää lisäapua Raamatun lukuun ja
kynttilätulen
kantajaksi.
Hän
ei
ole
seurakuntamme jäsen, mutta on alkanut
syksystä lähtien käydä meidän kirkossamme.
Kerroin hänestä viime vuoden ensimmäisessä
kirjeessäni.
Siinä
kuvaamani
iso
ongelma on saatettu kirkkokunnan johtajien
tietoon ja tulee toivottavasti huolellisesti
käsitellyksi tämän vuoden kuluessa.
Lea Lukan ystäväkirje 1/21

Tässä lajittelemme kynttilöitä joulun
jäljiltä
vielä
käyttökelpoisiin
ja
poisheitettäviin.
Suomesta
joskus
tuomani pienet valkoiset menivät roskiin,
sillä ne muistuttivat liiaksi buddhalaisella
kotialttarilla poltettavia suitsuketikkuja.
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Sitten alkoi jännitys. Kuinka moni tulisi? Erityisesti toivoin ja rukoilin, että kirkon viereisessä
puistossa aamun radiovoimisteluun kokoontuvista noin viidestätoista henkilöstä moni tulisi
ja saisi kokea jotakin taivaallisen joulun ilosta. Kulunut vuosi oli ollut varmasti monelle
raskas, varsinkin yksin eläville ikäihmisille. Asuntoalueen puuhanainen, rouva K., aloitti
jumppahetken toukokuussa ja se on jatkunut koko ajan sen jälkeen. Ihmiset ovat todenneet,
että liikunnan lisäksi on mukava saada vaihtaa edes muutama sana jonkun toisen kanssa
päivän aikana. Olen yrittänyt koko ajan olla mukana mahdollisimman monta kertaa, jotta
naapurit saisivat tuntumaa minuun, ulkomaalaiseen.

Ja he tulivat! Kuusi jumppaajaa aattokirkkoon ja viisi joulupäivän tilaisuuteen. (Kuva on
epäselvä siitä syystä, että unohdin hässäkässä muovisuojan kameran linssin päälle kuvaa
ottaessani!! Anteeksi.) Heidän lisäkseen muita ihan kirkon naapurustossa tai lähistöllä asuvia

saapui yhdeksän sekä yksi englannin oppilaani Seishinistä. Yhteensä 21 ei-kristittyä sai siis
kahden päivän aikana kuulla jouluevankeliumin ja siitä opetusta, laulaa jouluvirsiä, katsella
joulun tekstejä havainnollistavia dioja ja ihmetellä kristillistä rukoustakin.
Aivan kirkon lähinaapureista oli edustus viidestä talosta. Sellainen on perin harvinaista
Japanissa. Herra F., joka vetää nykyään jumppaa, kertoi vaimonsa kanssa, etteivät he
olleet koskaan aikaisemmin astuneet sisään kirkkoomme, vaikka ovat asuneet ihan
vastapäätä jo 28 vuotta. Lähinaapureihin kuuluu myös Kosuke-poika (näkyy kuvassakin
ikkunan edessä), joka oli innokkain lastenkokouksissamme kävijä. Nyt hän on jo 14-vuotias.
Viime vuonna korona esti lastenkokousten järjestämisen, mutta iloitsimme, että hän nyt
vuoden tauon jälkeen halusi tulla kirkkoon. Myös toinen lastenkokouksissa kävijä, nyt jo 13vuotias Ayumu-poika, tuli kynttiläkirkkoon joulupäivänä.
Jumala varjeli niin, ettei kukaan kirkkoon tulleista ole sairastunut koronaan. Tilaisuuksista
on kulunut jo yli kaksi viikkoa, niin että voimme huokaista helpotuksesta siltäkin osin.
Vaikuttaa siltä, että japanilaisten on helpompi tulla kristilliseen kirkkoon joukon mukana kuin
yksinään. Kun muutama muukin tuttu lähtee, niin uskallan minäkin! Toivottavasti heidän
mieleensä kirkosta jäi se, että jouluna Jumala lahjoitti meille ja ihan kaikille ihmisille itse
valitsemansa ja siksi varmasti myös tehtävään täydellisesti pätevän Pelastajan. Siksi
kenenkään ihmisen pelastamisen taakkaa ei tarvitse sälyttää sen paremmin hänen omille
harteilleen kuin kenenkään toisen ihmisen kannettavaksi. Niinhän tehdään
buddhalaisuudessa, jossa kuolleen omaiset sidotaan vuosikymmeniksi vainajan
avittamiseen monin eri palvontamenoin. Kiitos, Jeesus, että olet minullekin Pelastaja!

Uusi vuosi

alkoi kylmissä merkeissä. Pakkasaamuja täällä talon sisällä on ollut jo
kolme. Tänä aamuna satoi räntää ja sisällä oli lämpöä +4. Tuntui
lämpimältä pakkasten jälkeen! Viime talvena ei ollut yhtään
pakkasaamua sisällä. Toivottavasti ne jo tältä vuodeltakin ovat ohi.
Vanhuksille, kuten seurakuntamme yksin asuvalle 91-vuotiaalle Ssanille, kylmyys on rankkaa. Lattiataso pysyy kylmänä, vaikka hän
pitää ilmapumppua päällä yötä päivää.

Japanilaisille uusi vuosi on suuri
juhla.
Silloin
on
useampi
vapaapäiväkin. Radiojumppakin oli
tauolla muutaman päivän. Kun se
sitten taas jatkui 5. tammikuuta, jo
edellä mainittu puuhanainen, K-san
(vas.), oli keittänyt koko porukalle
vihanneskeittoa
(uuden
vuoden
ruoka, ozoni), johon lisättiin ennen
ruokailua vedessä kuumennettuja
kypsiä riisikakkuja. Sekä K-san että keltatakkinen N-san olivat mukana kynttiläkirkossa.
Heidän kaltaistensa alueen avainhenkilöiden kääntyminen kristityksi olisi varmasti suuri
voitto heikolle seurakunnallemme ja ylipäänsä evankeliumin eteenpäin menemiselle tällä
asuntoalueella. Saahan sitä unelmoida!

Kiitos- ja rukousaiheita:
- Jumala siunasi ja varjeli joulutilaisuudet. Saakoon Hän tehdä edelleen salaista,
pelastavaa työtään jokaisen osallistujan sydämessä.
- Kiitos terveydestä. Koronatartunnan saaneiden määrä Japanissa oli eilen noin 4,800
ja luvut ovat olleet nousussa jo pitemmän aikaa.
- Srk:n tulevaisuus. Vuosikokousvalmistelut (7.2.), papin vaihdos maaliskuun lopulla.
Lähetin paluu kotimaahan kesällä.
- Roseniuksen kirjasen käännöksen hiominen ja painatus. Kustantamon löytyminen.
- Srk:n 50-vuotisjuhlajulkaisun työstäminen.
- Kiitos, että uusi lähettiperhe, Auviset, pääsi turvallisesti Japaniin. Uusi koti, lasten
koulunkäynti ja aikuisten kieliopintojen käynnistyminen.

Suurkiitos joulupostista ja kaikesta
muistamisesta vuoden aikana!
Joka joulun alla olen koristellut kirkkomme
ilmoitustaulun lähettämillänne kauniilla korteilla, niin
myös viime jouluna. Kyllä ne kortit tuovat minulle
tosi paljon iloa! Yhtä lämmin kiitos myös sähköisistä
tervehdyksistä! Alla paperipostia lähettäneiden
nimet, jotta tietäisitte lähetyksenne tulleen perille,
suunnilleen
saapumisjärjestyksessä:
Liisa S. Mäntsälästä, Vaasan ystävät, Auermat, Uusituvat, Ulla&Tapani, Arja G., Jarmo S.,
Anna K., Ahti&Eeva, Sinikka P., Maarit S., Aili H., Jaana K., Hilkka K., Tuuli S., Aulikki P.,
Tuula K., Virva&Unto, Liisa&Margit&Irja&Heljä, Kirsti R., Sotaniemet, Kaija L., Porvoon
Kylväjät, Kerttu&Veikko, Marke, Anna-Liisa T., Leena L., Eeva K., Liisa H., Ihalaiset, Riitta
S., Reetta&Alpo, Liisa S., Marja&Matti, Jokke&Kirsi, Kiemat, Helkky R., Jämsän srk., Pentti
&Seija, Arja R., Marjatta O., Reijo&Marja, Ulla M., RLL, Uotilat, Marjatta K., Seija N.,
Linnapuomit,
Arja&Sami&Anni&Aapo,
Pentti
O.H.,
Puhalaiset,
Vuokko
H.,
Päivi&Toni&Marissa, Ritva A., Laila&Pentti, Anna-Liisa M., Raija&Teuvo, Merja R., Heikki
L., Maria M., Karjalaiset, Vappu L., Heimo V., Riitta&Lars, Sirpa, Mari&Tomi&Onni ja Tuula
R. Kiitos kaikille!

Turvallista uutta vuotta Vapahtajamme seurassa!
T. Lea

Kirjeen tilaus, peruutus 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 0445958252 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

