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”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
… Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se,
joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn,
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te
ette saa aikaan mitään.” (Joh. 15:4-5)

Hyvää uutta vuotta, ystävät!
On menneestä vuodesta raportoinnin aika. Niin myös meidän
pienessä seurakunnassamme, jonka perustamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 45 vuotta. Samalla laaditaan suunnitelmia uutta
vuotta varten. Midorigaokan seurakunnan vuosikokous on 4. helmikuuta ja siihen tulisi
jokaisen kynnelle kykenevän jäsenen osallistua tai sitten ilmoittaa poissaolostaan syyn
kanssa.
Seurakuntamme pastori jää eläkkeelle maaliskuun lopussa. Hänen tilalleen ei ole tulossa
ketään toista, mutta ns. vastuupappi on luvannut käydä kerran kuukaudessa pitämässä
ehtoollisjumalanpalveluksen ja olla sen jälkeen mukana myös johtokunnan kokouksessa.
Tästä syystä minun tehtäväkseni tuli laatia tämän vuoden kirkon toimintakalenteri ja valita
vuoden tunnussana ja logo. Logoksi valitsin ”Pysykää minussa” ja tunnussanaksi Joh.
15:4-5:n. – Yllä olevassa kuvassa näkyy kirkon pihapientareella kasvava viinipuu, jonka
yläosa rönsyilee monihaaraisena köynnöksenä pitkin ristikkoaitaa. Tuottaakohan se
hedelmää tänä vuonna? Viime vuonna se ei tuottanut, vaan vaikutti täysin kuolleelta. Entä
meidän seurakuntamme?
Minusta on täysin selvää, että ilman Jeesusta me emme voi saada mitään hyvää aikaan.
Vaaditaan suoranaista Jeesuksen tekemää ihmettä, että tämä meidän seurakuntamme
alkaisi kasvaa hedelmää eli että uusia ihmisiä ilmaantuisi mukaan toimintaan eikä
seurakunta vähitellen kuihtuisi kokonaan pois. Tekisikö Jeesus sellaisen ihmeen? Kyllä
varmaan, mielelläänkin, mutta yhdellä ehdolla: meidän pitäisi pysyä hänessä. Miten se on
mahdollista, kun emme voi nähdä Jeesusta? Totta, mutta meillä on hänen sanansa
Raamatussa. ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani.”
(Joh. 8:31)
Kunpa seurakuntalaiset voisivat tämän alkavan vuoden aikana ihastua ja rakastua
uudelleen Raamattuun ja sen lukemiseen ja opiskeluun. Vain sillä tavoin Jeesus voi saada
enemmän sijaa meissä, niin että alamme tietoisesti elää elämäämme hänelle, joka meidän
edestämme on kuollut ja ylösnoussut. Suunnittelen aloittavani jumalanpalveluksen
jälkeen raamattuopetuksen pitämisen kahtena sunnuntaina kuukaudessa, toukokuusta
heinäkuuhun välisenä aikana. Mutta, mutta… mikä saisi ensiksikin seurakuntalaiset
ylipäänsä tulemaan kirkkoon säännöllisesti ja sen jälkeen vielä osallistumaan jatkoopiskeluun?! Jo tähän tarvittaisiin Jeesuksen tekemä ihme.
Katsaus seurakuntamme kokoonpanoon
Juuri laskemani tilaston mukaan jumalanpalveluksissa kävi viime vuonna keskimäärin
kymmenen aikuista. Luvussa on mukana pappispariskunta ja lähetti sekä silloin tällöin
mukana olleita ei-kristittyjä tai satunnaisia vierailijoita. Näin ollen jumalanpalveluksissa
käyneiden tavallisten seurakuntalaisten keskimääräinen lukumäärä jää alle seitsemän.
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Ainakin kerran jumalanpalveluksessa käyneitä seurakuntalaisia oli kolmetoista.
Kun sairauden tai vanhuuden heikkouden tähden poissa olevat lasketaan mukaan
seurakunnan kokonaisjäsenmääräksi saadaan 22. Näiden määrä on hiljalleen
lisääntymässä. Viime elokuussa esimerkiksi eräs aktiiveista, 69-vuotias nainen kaatui, niin
että sai lonkkamurtuman. Sen jälkeen hän ei ole päässyt kertaakaan jumalanpalveluksiin.
Toinen aktiivi nainen (88v.) sai suolitukkeuman ja on sen vuoksi ollut poissa useita
kuukausia. Sairaskäyntipaikkojen määrä lisääntyy tällaisten tapausten myötä. Eräs, noin
65-vuotias nainen, sai aivoinfarktin ja on siitä toipumassa. Tosin hän ei ole ollut aktiivinen
ennen sairastumistaankaan.
Jumalanpalveluksissa kävijöiden, siis niiden keskimäärin seitsemän, joukossa on nainen,
joka tulee vain ehtoolliskirkkoon kerran kuussa. Hän on loukkaantunut kolme vuotta sitten
pastoriin eikä ota itselleen mitään palvelutehtävää kirkossa. Toinen nainen, Jalka-san,
tulee satunnaisesti ja silloinkin aina reilusti myöhässä. Nopeasti hän kuitenkin löytää
kovaäänistä kritisoitavaa. Viimeksi joulukirkon jälkeen hän yllätti minut kirkon porstuassa.
Siinä hän syytti minua ”itselleen rakkaan” seurakunnan diktaattoriksi, jota ei siellä tarvita!
Pappi oli myös porstuassa ja oli ilmeisesti valittanut kyseiselle naiselle, että lähetti haluaa
pitää johtokunnan jäsenten kanssa neuvottelun uuden toimintavuoden (siis huhtikuusta
eteenpäin kun pastori ei enää ole täällä) suunnitelmista ilman häntä.
Miten siis tällainen seurakunta voisi alkaa tuottaa hyvää hedelmää? Siihen on vain yksi
vastaus: pysymällä Jeesuksessa ja hänen rakkaudessaan. ”Sävyisä vastaus taltuttaa
kiukun.” (Snl. 15:1). Kunpa sen taidon omaisikin! Kunpa Jeesuksen rakkaus,
pitkämielisyys, viisaus, itsehillintä, nöyryys, omien virheiden myöntäminen ja
anteeksipyytäminen ja toisen pitäminen itseä parempana alkaisi edes orastaa minussa
itsessäni. Taitaa olla vielä pitkä tie hyvän hedelmän kantamiseen…
Rouva M., joka liittyi uudelleen seurakuntaan viime vuoden aikana ja josta olen iloinnut
kovasti, on ollut paljon poissa viime aikoina. Hän on kokenut monenlaista raskasta asiaa
elämässään ja on siksi kypsynyt ihmisenä ja kristittynä. Edellä mainittu, minua
diktaattoriksi nimittänyt nainen, on hyökännyt kerran tai kaksi hänenkin kimppuunsa.
Tämä on osaltaan saanut rouva M:n kokemaan itsensä ei-toivotuksi henkilöksi
seurakunnassa. Rukoillaan hänen puolestaan, että hänen itseluottamuksensa palautuisi
ja että hänen miehensä ja poikansakin voisivat vielä palata kirkkoon.
Joulusta vielä
Joulukokouksien valmisteluun ja niistä tiedottamiseen panostimme voimiemme mukaan,
mutta tulos jäi laihanpuoleiseksi. Midorikko -lasten jouluun (17.12.) tuli vain neljä lasta ja
heistäkin yksi joutui lähtemään jo alkupuolella kotiinsa. Sen sijaan eräs aamulenkillä usein
tapaamani iäkäs mies tuli tilaisuuteen – kohteliaisuuttaan. Hänen vaimonsa on kuulemma
jonkun toisen seurakunnan jäsen, mutta ei ole enää aikoihin käynyt kirkossaan.
Kynttiläkirkon (23.12. illalla) koko osallistujamäärä oli tänä vuonna vain 13, kun se viime
vuonna veti 28 ihmistä. Joulujumalanpalvelukseen
24.12. saimme yllättäen 19 ihmistä. Koko joulun
iloisin ja rohkaisevin tapaus oli se, kun 11-vuotias
naapurin poika Kosuke tuli kaikkiin kolmeen
joulukokoukseemme. Kun hän ilmestyi myös
jumalanpalvelukseen, kysyin, ovatko hänen muut
perheenjäsenensä kotona. Hän kertoi, että kotona
ovat äiti, pikku sisko ja melkein sokea mummo. (Isä
on jättänyt perheen.) Sanoin hänelle, että käypä
kutsumassa heitäkin kirkkoon. Ja poika lähti
kutsumaan! Hetken päästä hän palasi ja toi ensin
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mummonsa kirkkoon. Kesken jumalanpalveluksen tulivat myös äiti, sisko ja eräs toinen
naapurin pikku poika (kuvan kahdessa ensimmäisessä penkkirivissä).
Kosuke on jatkanut kirkossa käyntiään vielä joulun jälkeenkin! Syynä on ilmeisesti se, että
hänellä ei ole muutakaan tekemistä. Luultavasti perheen varattomuuden takia (talokin on
vanha) hänellä ei ole mitään koulun ulkopuolisia (maksullisia) harrastuksia, kuten hänen
kavereillaan. Monien naapurien lapset lähtevät johonkin harrastukseen myös
sunnuntaisin. Siksi he eivät ehdi Midorikko-lastenkokoukseenkaan, vaikka ehkä muuten
tulisivat. Nyt rukoilen, että Kosuken perheen aikuiset tulisivat uusille suunnattuun ”Sinun
ystävääsi tutustumispiiriin”, jota aion pitää keväällä kuusi kertaa, joka kuukauden neljäs
perjantai. Kunpa piiriin tulisi osallistujia!
Seishinin englannin luokan joulukokoontumiseen
tuli yllättäen eräs nuori äiti vauvansa kanssa. Tiedon piiristä (45 min. englantia, 45 min.
Raamattua) hän oli saanut kirkon ilmoitustaululta ja uskaltautui sen perusteella mukaan.
Sellaistakin pientä ihmettä siis joskus tapahtuu! Ilo oli
kuulla, että tämä nuori rouva T. sanoi olevansa kiinnostunut
myös Raamatun opiskelusta eikä vain englannista. Hän oli
nimittäin käynyt lapsena jonkin aikaa pyhäkoulua ja sieltä
oli jäänyt pysyvästi mieleen yksi raamatunjaekin, joka oli
häntä kantanut vaikeina hetkinä. Kunpa hän tulisi taas
uudestaan!
Kuvassa keskellä näkyy ei-kristitty rouva A., joka on
piirissä mukana joka kerta. Hänkin on kiinnostunut
Raamatusta, mutta sanoi edelleen rukoilevansa joka aamu kodissaan olevan
shintoalttarin edessä. Kertomansa mukaan hän ei ole vielä koskaan kääntynyt
rukouksessa Jeesuksen puoleen.
Olen käynyt Seishinin seurakunnassa kaksi kertaa kuukaudessa, kerran saarnaamassa
ja kerran englannin luokan takia. Jatko on auki ainakin saarnojen osalta. Jos
Midorigaokaan ei saada ketään saarnaajaa silloin kun minulla on ollut saarnavuoro
Seishinissä, en enää pääse sinne kuukauden kolmantena sunnuntaina.
On aika kiitosten
Sydämellinen kiitos kaikille uskollisille lähetysystäville ja nimikkoseurakunnille
(ikäjärjestyksessä: Karvia, Parkano, Jämsä, Sääksmäki, Pudasjärvi, Eura) viime
vuodesta! Ilman Teitä tämä työ ei olisi mahdollista. Monin tavoin olette olleet
rohkaisemassa ja muistamassa, ennen kaikkea rukouksin. Erityiskiitos uskomattoman
uskollisille (jo yli 30 vuotta!) lähetysrenkaani postittajille ja yhdyshenkilöille, Eila ja Timo
Kiemalle!
Joulupostia oli taas kerran ihana saada!! Suurkiitos siitä! Mieli tekisi vastata jokaiselle
henkilökohtaisesti, mutta haluan kiittää tässä yhteisesti edes nimeltä mainiten, jotta
tietäisitte lähetyksenne tulleen perille. Nimet ovat suunnilleen siinä järjestyksessä kuin
tervehdyksenne saapuivat postilaatikkooni. Joukossa oli jopa pieniä paketteja. Lämmin
kiitos myös kaikille sähköpostia lähettäneille!
Euran srk., Aulikki Pasilasta, Sirkka H., Veikko & Kerttu, Ahti & Eeva, S. Kaatrasalo., S.
Niskanen, A. Katava, Marjatta O., Marja-Leena Maskusta, Auermat, S. Pietilä, Marja &
Matti, Raija V., Liisa S., Suuriniemet & Hallikat, Anneli P., Marja & Reetta, Ritva A., Reetta
& Alpo, Marja & Porvoon Kylväjät, Tuula & Kari, Jarmo S., Maarit S., Liisa S. Mäntsälästä,
L. Tamminen, Tuulikki & Tauno, Kristiina & Jari, Tuula K., Ritva & Pertti, Helkky R., Auni
P., Euran lähetyspiiri, Eija & Jussi, Unto & Eija, Ulla & Veikko, Liisa H. Vantaalta, Maria M.,
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Soile & Erkki, Kirsti R., Vuokko H., Marke, Kylväjän ystävät Vaasasta, Eeva-Liisa & Kacha,
Seija N., Tuula R., Päivi & Toni, Arja Oulusta, Sirpa L., Eila & Timo, Vappu L., Uusituvat,
Niittymaat, Korventaustat, Reijo & Marja, Keinäset, Irene & Markku, Jukka & Katriina,
Leena & Timo T., Tyllilät, Kirsi S., Virva P-R., Marjatta K., Hilkka K., Anna-Liisa T., Ulla &
Tapani, Liisa K., L. Leirimaa, Riitta S., Linnapuomit, Aila N., Hervannan Japanin lähetyspiiri,
Laila & Pentti, Riitta & Lasse, Liisa & Erkki, Merja & Tapio, Merja & Jorma, Raija-Liisa L.
sekä yksi kortti, jonka lähettäjän nimestä en saa selvää: Aeli? Heli?
Rukousaiheita
. vuosikokous 4.2. ja suunnitelmat tälle vuodelle
. eläkkeelle jäävä pastori sekä vastuupappi, jolla on
itsellään edessä ensin muutto uuteen pieneen
seurakuntaan, Kakogawaan
. rouva M.
. viisasta suhtautumista rouva Jalka-saniin
. Seishinin srk.
. Kiitos syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksessa.
Rukoillaan, että Jumala voisi käyttää pientä
srk:aamme kaikesta surkeudestamme huolimatta.

Hyvää vointia Sinulle ja Siunausta uudelle vuodelle!
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.

lea.lukka@gmail.com, Naka 2-2-1, Midorigaoka-cho, Miki-shi, 673-0532 Japan

4/4

