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”Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
Autuas se, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa.” (Ps. 32:1-2)

Sydänsyksyn tervehdys
Syksyä on päivisin, talvea aamuisin, iltaisin ja öisin, niin sisällä kuin ulkona. Keholla on
vaikeuksia seurata perässä tässä vaihtelussa. Niinpä kirjoitan tätä vähän flunssaisena.
Tämän aamun naistenpiirin peruutin eilen, mutta yksi naisista ei ollut lukenut viestiäni.
Koska hän tuli, päätimme lukea jonkin psalmin ja rukoilla. Luettuamme psalmin 32 hän
(72 v.) totesi, että mitä enemmän ikää karttuu, sitä useammin tulee mieleen elämän aikana
tehtyjä virheitä ja vääriä ratkaisuja. Samalla hän kuitenkin ilmaisi ilonsa siitä, että oli
saanut oppia tuntemaan Jeesuksen (keski-iässä). Miten muuten sitä jaksaisikaan kantaa
tyhmyyksiensä ja suoranaisen ilkeytensä kertymää!
Pohdimme hetken, millaista elämä olisikaan, jos ei saisi uskoa, että Jeesus on sovittanut
kaikki syntimme ja että ne voi siksi saada anteeksi. Varmaan olisimme kehittäneet
melkoisen panssarin syyllisyytemme kätkemiseksi niin muilta kuin itseltämme.
Jeesukseen uskovan sen sijaan ei tarvitse keksiä mitään puolusteluja pahoille teoilleen ja
sanoilleen vain siitä syystä, että voisi uskotella itselleen kaiken olevan hyvin. Ei tarvitse
yrittää selittää itselleen, ettei koskaan ole tehnyt mitään sellaista, mistä ansaitsisi Jumalan
rangaistuksen.
Jeesuksen turvaavan ei tarvitse pelätä oman syyllisyyden ja syntisyyden paljastumista ja
tunnustamista, sillä hän on varma siitä, että Jeesus on jo kärsinyt niistä rangaistuksen
hänenkin puolestaan. Tietenkin on nöyryyttävää myöntää tällaista itsestä, mutta samalla
se on hyvin vapauttavaa. Itse asiassa se on ainut tie todelliseen vapauteen, iloon ja
huolettomuuteen elämässä. Jeesuksen ansiosta syntinsä peitetyksi saanut ihminen
on ”autuas”, ikionnellinen, kuten psalmista totesi jo kolme tuhatta vuotta sitten. Kun
Jumala peittää meidän syntimme, meillä itsellämme ei ole enää mitään tarvetta yrittää
tehdä niin. Ihmeellistä, että tämä totuus on tunnettu jo vuosituhansia! Ei ihmisen viisauden
ansiosta, vaan Jumalan meille ilmoittamana. Kiitos tästä hyvästä sanomasta,
evankeliumista! Saakoon yhä useampi japanilainenkin päästä siitä osalliseksi!
Lapsityö
Midorikko
-lastenkokouksessa (vas.) lokakuun alussa kannettiin
halvaantunutta Jeesuksen luo. Ei ollut
tungosta
Jeesuksen
talon ympärillä. Vain
kaksi pikku poikaa tuli,
mutta he viihtyivät;
lupasivat
tulla
kamishibaihinkin
(raamatun
kuvakertomuspiiriin) lauantai-iltapäivisin (oik.). Poikien koulutie ei kulje kirkon ohi, niin että
ilmeisesti he unohtivat tai sitten vanhemmat eivät ole antaneet lupaa. Päivisin
parikymmentä lasta kulkee kirkon ohi ja varmaan huomaa myös mainoksen, mutta vielä
kukaan ei ole tullut. Jo neljänä lauantaina peräkkäin olen odottanut lapsia turhaan kirkolle.
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Seishinin kirkolla
oli melkein evankelioimiskokouksen tunnelmaa pari
viikkoa sitten, kun kirkolla aiemmin työssä ollut
lähetti, nyt jo eläkkeellä oleva Else-Marie (kuvassa
sivuttain keskellä), kävi tapaamassa tuttujaan. ElseMarieta tuli tapaamaan muutama sellainenkin, joita
en ollut aiemmin kirkossa nähnyt. Hänellä oli hyvä
napakka puheenvuoro jumalanpalveluksen jälkeen.
Iloinen yllätys oli Kuniyoshin (seisomassa) ex
tempore -todistuspuheenvuoro, kun hän esitteli
itsensä. Hän on kulkenut syvissä vesissä, mutta
kertoi tulleensa uskoon. Kaunista oli, kun hän
useaan kertaan kiitti äitiään (Kuniyoshin vieressä oikealla) tämän rukouksista puolestaan.
Äidillä on ollut raskas elämä, ja nyt hän vaikuttaa osittain dementoituneelta. Poika kertoi
nykyään opettelevansa raamatunjakeita ulkoa. Alkoholin käyttö on loppunut kokonaan.
Tupakkaa hän edelleen polttaa, koska ei kuulemma ole löytänyt tupakasta mitään
mainintaa Raamatusta!
Ilo oli myös nähdä erään seurakuntalaisen aviomies (edessä vas.) ensi kertaa kirkossa.
Tavallisesti kirkossa on vain naisia. Miten seurakunta vahvistuisikaan, jos myös näiden
naisten miehet alkaisivat käydä kirkossa! (Nuori mies vasemmalla on norjalainen lähetti.)
Historian siipien havinaa
koettiin Koben luterilaisessa pappisseminaarissa
lokakuun lopulla, kun oltiin koolla seminaarin
ensimmäisen rehtorin, Gyoji Nabetanin (88v.),
läksiäisissä. Nykyään pyörätuolin avulla liikkuva
Nabetani muuttaa pian Kobesta toiseen lääniin.
Niinpä vuosikymmenet koulun kampuksella
käyskennelleelle professorille haluttiin järjestää
yhdistetty kiitos- ja läksiäisjuhla.
Nabetanin elämäntyö on ollut todella uraauurtava
ja merkittävä Japanissa. Teologinen seminaari
perustettiin (1957) jo ennen kirkkokuntaa, LänsiJapanin ev.lut. kirkkoa (1962). Nabetanista tuli LJEK:n ensimmäinen presidentti.
Nabetani on kielinero ja tiedemies. Hän toimi Japaniin tulleiden ensimmäisten
norjalaislähettien (1949) tulkkina ja on kääntänyt useita kirjoja suoraan norjasta japaniksi,
mm. Carl Wislöffin tärkeän (suomeksi) ”Minä tiedän, keneen uskon” sekä Ola Hallesbyn
(suomeksi) ”Rukouksen maailmasta”. Yhteensä hän on joko itse kirjoittanut tai kääntänyt
tai ollut toimittamassa 70-100 kirjaa (kuvassa etualalla). Japanissa hän on tullut tunnetuksi
erityisesti Raamatun heprean kielen asiantuntijana ja Vanhan testamentin professorina.
Kuvassa, takaseinällä, näkyy viisisataa vuotta vanha, äärettömän arvokas, aito
Toorakäärö, jonka Nabetani joskus onnistui hankkimaan Israelista ja jonka hän kuljetti
mukanaan lentokoneessa Japaniin.
Kuvassa on historian siipien havinaa siitäkin syystä, että siinä näkyvät kaikki kolme
seminaarin ensimmäistä kansallista rehtoria: professorit Nabetani (pyörätuolissa),
Hashimoto (seisomassa) sekä Masaki (edessä vas.). Masakikin lähestyy jo eläkeikää.
Hänen (väliaikainen) seuraajansa neljäksi vuodeksi on jo tiedossa ja parhaillaan toivotaan
ja rukoillaan, että nuori pastori Komiyama saisi opintonsa onnellisesti päätökseen
U.S.A:ssa, voisi palata kotimaahan teologian tohtorina ja aloittaa työn uuden sukupolven
rehtorina.
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Tulevaa ja Rukousaiheita
. Jukka Norvannon vierailu Japanissa 5.-15.11.
Opetusta
seminaarissa,
raamattukoulussa
Midorigaokan
srk:ssa
ja
LJELK:n
työntekijäkokouksessa Hiruzenissa 12.-13.11.
Pyydetään apua niin Jukalle opettamiseen kuin
tulkeille (em. Masaki ja Lea mm. 3.Mooseksen
kirjan
luentojen
tulkkina)
sujuvaan
tulkkaamiseen. Pyydetään kuulijoita ja silmien
avautumista Raamatun rikkauksille, uskon ja
ymmärryksen kasvua.
. Adventtikonsertti Midorigaokan srk:ssa 2.12.
2000 mainoksen jakaminen postilaatikoihin. Paljon
kuulijoita. Laulu: Uchumi Sayuri, puhe: past.
Ishizaki.
. muiden joulukokousten valmistelu, mainosten
(toiset 2000 kpl) jako
. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksessa.
Rukoillaan, että Jumala voisi käyttää pieniäkin
seurakuntiamme.

-melliset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostista lämpimät
kiitokset seuraaville: Marke, Marjatta K., Tuula R., Hallikat & Suuriniemet,
Arja R. sekä Leena & Jorma.
Iloa ja siunausta elämääsi!

t. 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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