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”Hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja ja
joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja
tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.” (Mark.
8:31, KR38)
Hyvää alkavaa kevättä ja paastonaikaa!
Jeesus ”alkoi opettaa heille”, mutta ei päässyt alkua pitemmälle, kun
Pietari jo ehätti keskeyttämään: ”Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra (Matt.
16:22).” Pietari ei ymmärtänyt, että juuri hyljätyksi ja tapetuksi tuleminen sekä ylösnousemus
oli jo aikoja sitten määrätty Jeesuksen osaksi. Jeesus ei vain tiennyt näitä asioita
yksityiskohtineen etukäteen – kuten KR92 vähän laimentavasti kääntää – vaan piti tärkeänä
sitä, että hän kulkee juuri sen tien, joka taivaassa oli jo ennen ensimmäisen ihmisen luomista
määrätty hänen kuljettavakseen.
Mutta ei vain Jeesuksen osaksi ole määrätty kuolema ja ylösnousemus. Ne on määrätty
myös Sinun ja minun osaksi! ”Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta
sen jälkeen tulee tuomio (Hepr.9:27).” Juuri tässä on syy siihen, miksi Jeesuksen piti kuolla
ja nousta ylös. Syy on se, että meidän on määrä kerran kuolla ja nousta ylös – tuomiolle.
Jeesus kärsi, kuoli ja nousi ylös, jotta meidän olisi mahdollista saada tuomiolla vapauttava
tuomio.
Valmistellessani saarnaa tästä tekstistä, tulin ensimmäistä kertaa kiinnittäneeksi huomiota
erääseen suurenmoiseen seikkaan. Jukka Thuren on osoittanut kommentaarissaan, että
Jeesus puhui tulevasta kärsimyksestään ensimmäisen kerran juutalaisten suurena
sovituspäivänä. Sitä päivää kuvataan sekä 3. Mooseksen kirjan luvussa 16 että luvun 23
jakeissa 27-32. Luvun 23 kuudessa jakeessa ihmisiltä kielletään työnteko viisi kertaa sinä
juhlapäivänä ankaran rangaistuksen uhalla. Kansan syntien sovituspäivänä on töissä
ainoastaan ylimmäinen pappi. Hänen työtänsä kuvataan luvussa 16.
Mikä mahtava ilosanoma meille! Jeesus ei alkanut puhua henkensä uhraamisesta
sattumalta juuri sovituspäivänä. Se oli opetuslapsille viesti siitä, että hän on se ylimmäinen
pappi, joka yksinään sovittaa kaikkien ihmisten kaikki synnit. Ihmiselle itselleen ei kuulu
pienintäkään roolia siinä syntien sovituksessa, jonka ylimmäinen pappi suorittaa hänen
hyväkseen. Ihmisellä on lepopäivä, Jeesuksella työpäivä. Millaista armoa ja rakkautta meitä
kohtaan! Kiitos, Jeesus!
Midorigaokan seurakunnan vuosikokous 7. helmikuuta
Ohessa näette kuvan 15-sivuisesta kokousasiakirjasta, johon on koottu
tilastot, raportit edellisen vuoden toiminnasta, toimintasuunnitelma
uudelle vuodelle sekä tilinpäätös ja budjettiehdotus tälle vuodelle.
Asiakirjan tuottaminen on aina melko iso ponnistus heti joulutapahtumien
jälkeen. Seurakunnassamme on ”aktiivijäseniksi” luettuja 17. Heistä
kahdeksan osallistui kokoukseen.
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Tämän vuoden vuosikokouksessa ennakoitiin suurta muutosta alkaneen vuoden kuluessa,
kun pappi vaihtuu ja lähetystyöntekijä palaa kotimaahansa. Seurakuntaa kolme vuotta
vastuupappina palvelleesta Ishizaki-senseistä tulee Koben teologisen seminaarin rehtori
huhtikuun alusta. Sen työnsä lisäksi hän jatkaa Kakogawan seurakunnan pastorina.
Ishizakin tilalle papiksi on kutsuttu pastori Aoto Yashiron seurakunnasta. Aoto ei muuta
tänne Midorigaokaan, vaan käynee täällä pitämässä lähinnä vain jumalanpalvelukset
(iltapäivisin). Hän saa näin vastuulleen kaksi seurakuntaa. Yashirosta on tänne matkaa 25
kilometriä.
Seurakunnan vuositeemana jatkuu ”Rukoileva, kutsuva ja vastaanottava kirkko”. Viime
vuoden raamatunjakeena oli ”Herra, opeta meitä rukoilemaan.” Tämän vuoden
tunnusjakeena on ”Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte
(Matt.22:9).” Kunpa näin haluaisimmekin ja rohkenisimme tehdä!
Lähetystyöntekijän eli minun tilalleni ei ole näillä näkymin tulossa ketään, joten kirkon
yläkerran asunto jää tyhjäksi loppukesästä lähtien. Ihmeellisesti Jumala on kuitenkin
johdattamassa tänne tukivoimia heikon seurakunnan vahvistamiseksi. Raamattukoulun
kakkoskurssilta valmistuu maaliskuun alussa herra Takagi (n. 70v.). Hän kävi
jumalanpalveluksessamme muutama viikko sitten. Takagi on kokenut seurakuntavanhin
isossa Nishi-Akashin seurakunnassa. Ilmeisesti hän alkoi vierailunsa aikana tuntea Jumalan
kutsua tulla tänne avuksi. Onhan hän nyt saanut riittävästi koulutusta saarnaamiseenkin.
Olen jo pyytänyt Takaga saarnaamaan kerran toukokuussa. Siinä yhteydessä hän ilmoitti,
että hän voisi alkaa käydä Midorigaokassa jopa kaksi kertaa kuukaudessa. Hän aikoo kyllä
edelleenkin hoitaa vanhimman velvollisuutensa sunnuntaisin Nishi-Akashissa, mutta
iltapäivällä hän voisi tulla tänne, koska huhtikuun alusta kaikki jumalanpalveluksemme
siirtyvät iltapäivään. Ihanaa palvelualttiutta!

Tällaista silmäniloa tuli tänä aamuna vastaan lenkilläni. Talven kestäviä kukkia ja ikebanataidetta.

Iloksemme
kirkossamme on alkanut käydä uusi ihminen, ”valmis kristitty”, yli 80-vuotias mies, O-san.
Hän on käynyt nuoruudestaan saakka reformoidussa kirkossa, mutta kirkko sijaitsee
kaukana, ja niin hän alkoi etsiä toista kirkkoa lähempää kotiaan. Hän kertoi tottuneensa
omassa kirkossaan kahden tunnin saarnoihin! Eli hänellä on paljon Raamatun tuntemusta.
Myös hänen rukouksensa ovat syvällisiä. Hän halusi alkaa käydä rukouspiirissämmekin.
O-sanilla on yksi suuri suru, hänen ainut lapsensa, jonka hän antoi avoimesti
rukousaiheeksikin. Poika, Tetsuo, on 44-vuotias mutta ollut jo parikymmentä vuotta
hikikomori. Tällä sanalla tarkoitetaan henkilöä, joka vetäytyy omiin oloihinsa ja välttää
kaikkia ihmiskontakteja. Poika ei puhu edes isälleen, vaikka asuu samassa talossa. Isä

2/3

laittaa ruoat (äiti on kuollut joitain vuosia sitten) ja vie pojalle tämän huoneeseen. Hikikomoriihmisiä arvioidaan olevan Japanissa yli miljoona, mahdollisesti paljon enemmänkin. Voi vain
kuvitella tämänkin ikääntyneen isän surua ja huolta poikansa takia. Ja miten monesti hän
onkaan rukoillut poikansa puolesta!
Suru-uutinen
pitkäaikaisten Japanin lähettien, Kimmo ja Ritva Juutilaisen kuolemasta vain kahden viikon
välein on ollut puhutteleva tapahtuma. Heidän yhteishautajaisensa ovat ensi lauantaina.
Kimmo tunnettiin ennen kaikkea aina innokkaana evankelistana. Muistan, miten hän oli
kiinnittänyt autonsa takalasiin eräälläkin työkaudella tarran, jossa luki jo ylläkin esillä ollut
jae: ”Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee
tuomio.” Heille itselleen lähtö merkitsi ennen kaikkea iloista kutsua yhdessä taivaan kotiin.
Ikävä ja kaipaus on sen sijaan väistämättä syvä lapsilla perheineen. Muistetaan heitä.

. varjelusta ja siunausta pienelle matkalle tapaamaan
lähettitovereitani Kaaria ja Perendejä sekä vanhoja
japanilaisia ystäviäni 4.-6.2.
. yli 70-vuotiaalle Akikolle rohkeutta, halua ja
Jumalan kutsua ottaa uskon askel
. apua ja muutosta Tetsuon ja kaltaistensa elämään
. viisautta Midorigaokan srk:n 50vuotisjuhlajulkaisun toimittamiseen
. viisautta Rosenius-kirjasen saattamiseen sellaiseen
muotoon, että japanilaiset lukisivat sitä mielellään
. Suomeen paluuseen liittyvät valmistelut ja

johdatusta elämään sen jälkeen

- liset kiitokset kaikesta muistamisesta!
Rukouksin, taloudellisesti ja postilla!
Joulupostia saapui tänä korona-aikana
vielä niinkin myöhään kuin eilen! Kaunis
joulukortti! Sen lähettäjän nimi on yksi
seuraavista:
Leena & Jorma, Jarmo S., Eija & Jussi,
Merja & Tapio, Irene & Markku, Liisa S.
Mäntsälästä, Suuriniemet & Hallikkaat,
Arja R., Aili H., Liisa S. , Vuokko H. ja
Leena & Timo T.
＊＊＊
Monet
kiitokset kaikille!!

Tätä elokuvaa on kovasti kiitelty ja
mainostettu. Ottakaapa tekin aikaa sen
ilmaiseen katseluun! Käykää ensin
ilmoittautumassa Kylväjän kotisivuilla
niin saatte aikanaan linkin, jonka
kautta pääsette katselemaan. Itselleni
sopii vain huhtikuun aika. Tapaamisiin
silloin!?!

Tulossa
Kylväjän webinaari aiheesta rukous. Ilmoittaudu Kylväjän kotisivuilla
https://www.kylvaja.fi/areopagos 20.3. mennessä, niin saat sähköpostiisi linkin, jonka
kautta pääset katselemaan omassa kodissasi monipuolista ohjelmaa rukouksesta ja
lähetystyöstä sekä luultavasti myös itse rukoilemaan niin halutessasi.

Terveyttä, iloa ja siunausta kevättalveesi!
t. Lea

Kirjeen tilaus 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 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. Tilinumero: IBAN FI57 4405 0010 0212 96.

Kirjeen postitus: Eila ja Timo Kiema, eila.kiema94@gmail.com
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