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”He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka
makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli
lapsesta sanottu.” (Luuk. 2:1-20)

Joulun riemua ja rauhaa Vapahtajassamme!
Ajatella, että historian ensimmäinen kirkkorakennus oli vielä käytössä
oleva navetta! Sinne ihmiset kokoontuivat kertomaan ja kuulemaan
uutisia Jeesuksesta, ja siellä Jeesus itse oli läsnä. Köyhässä
asumuksessa, eläinten lannan ja hengityksen hajuisessa navetassa, he rikastuivat
kuulemastaan ja näkemästään niin paljon, että sydän tulvillaan kiitosta paimenet palasivat
Jumalaa ylistäen takaisin lampaittensa luo ja Maria kätki aarteenaan kaiken kuulemansa
sydämeensä, jotta voisi aika ajoin tutkistella sitä uudestaan.
Navetassa paimenet – ja niin uskon – myös Maria ja Joosef kertoivat kokoontuneelle
seurakunnalle, mitä olivat kuulleet tai tiesivät Jeesuksesta. Näin he rakensivat toinen
toistaan uskossa ja ymmärryksessä. Sitä mukaa kuin usko ja ymmärrys lisääntyivät,
lisääntyi myös kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Kaikille kävi selväksi, että he kaikki olivat
Jumalalle hyvin tärkeitä ja rakkaita. Jumala oli juuri antanut heille suurimman mahdollisen
lahjan, oman Poikansa, Pelastajaksi. He itse olivat pieniä, avuttomia, välillä riiteleviä,
itsekkäitä ja kovia toisiansa kohtaan, mutta Jumala tahtoi ja kykenisi pelastamaan heidät
taivaaseen, tämän pienen lapsen ansiosta. Siinä aihetta riemuun ja kiitokseen!
Navettakirkkoon oli kokoontunut täysin sivullisiakin, uteliaita ihmisiä (j. 18). Heistä monet
olivat ihmeissään siitä, mitä kuulivat kirkossa puhuttavan. Navetan ovi oli auki kaikille ja
paimenet tiesivät, että ilosanoma kuului kaikelle kansalle. Sitä ei saanut salata
keneltäkään. Nykyäänkin kaikki ovat tervetulleita kirkkoon, vaikkapa vain ihan
uteliaisuudesta.
Joulukonsertti
Adventtisunnuntaina oli Midorigaokan kirkolla pieni
konsertti jumalanpalveluksen jälkeen. Artistina oli
jonkin verran kuuluisuutta saavuttanut kristitty
laulaja, Uchumi Sayuri. Teimme tilaisuudesta
mainoksen ja jaoimme kaksi tuhatta mainosta kirkon
ympäristön
postilaatikoihin.
Valitettavasti
ainuttakaan uutta uteliasta ihmistä ei ilmaantunut
meidän kirkkoomme eikä seurakuntalaisiakaan tullut
kuin kahdeksan; lisäksi pastori vaimonsa kanssa ja
minä.
Kuvassa vasemmalla näkyvä mies, seurakuntalaisemme, kävi kuitenkin ennen konsertin
alkua ulkona kutsumassa lapsia konserttiin. Lapset tuntevat hänet ennestään, ja niin viisi
lasta lähti tämä herra Nakamuran mukana sisälle kirkkoon. Iloitsimme näistä viidestä eikristitystä kuulijasta! On eri asia, mitä he ymmärsivät, mutta ainakin jonkin aikaa he
pystyivät kuuntelemaan kaunista laulua keskittyneesti. Uskon, että jokainen kirkossa
käynti alentaa kynnystä tulla uudestaan, olipa kyseessä lapsi tai aikuinen.
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Kamishibai
eli Raamatun kuvakertomussarja olisi erinomainen
keino tutustuttaa lapsia Raamatun maailmaan, mutta
valitettavasti olen yhtä kertaa lukuun ottamatta joutunut
koko syksyn ajan pettymään siihen, ettei yhtäkään lasta
ole ilmaantunut paikalle lauantai-iltapäivisin. Nämä
kolme lasta olivat leikkimässä kirkon viereisessä
puistossa, kun kävin kutsumassa heitä. He (sisaruksia)
totesivat, että heidän pitää ensin käydä kysymässä
kotoa lupa. Iloitsin, kun he saivat luvan, tulivat ja
viihtyivät. Innoissaan he kyselivät jo seuraavasta
kerrastakin, mutta jostain syystä heitä ei ole näkynyt
tämän yhden kerran jälkeen. On kylläkin ymmärrettävää, etteivät buddhalaiset
vanhemmat suosittele lapsilleen kirkon tilaisuuksiin menemistä niin kauan kuin heillä
itsellään ei ole mitään yhteyksiä kristilliseen kirkkoon.
Joululahjatoivomuksia
Nyt on kirkon ilmoitustaululla taas uudet mainokset.
Rukoilemme Jumalalta pieniä ihmeitä (vaikka
ehkäpä Jumala iloitsi enemmän isojen ihmeiden
pyytämisestä!) joululahjaksi. Rukoilemme, että ensi
sunnuntain (16.12.) lasten kokoukseen ja
jouluaaton kynttiläkirkkoon tulisi uusia ihmisiä ja
että saisimme ainakin yhden kokosydämisen
etsijän. Näihinkin tilaisuuksiin olemme jo jakaneet
mainoksia kaksi tuhatta. Kaksi sataa mainosta
lasten kokoukseen on tarkoitus jakaa koulun
lähistöllä ylihuomenna, perjantaina.
Meidän ihmisten voimat ovat hyvin vähäiset. Säännöllisesti, joka pyhä kirkossa kävijöitä
on Midorigaokassa ollut tänä vuonna vain kuusi. Heistäkin yksi kaatui ja loukkasi
olkapäänsä eikä ole päässyt kahteen kuukauteen kirkkoon. Toinen on parhaillaan
sairaalassa vatsatulehduksen takia. Kolmas (71v.) on flunssan takia huonokuntoinen.
Neljäs ei ikänsä (88v.) vuoksi kykene auttamaan käytännön asioissa. Vain kaksi on tällä
hetkellä täysin terveitä. Heistäkin toinen, edellä mainittu Nakamura, asuu täältä kaukana,
toisessa kaupungissa. Sellaistakin joululahjaa pyydän Jumalalta, että hän antaisi minulle
oikeat sanat jouluevankeliumin julistamiseen ja opettamiseen lastenkokouksessa,
kynttiläkirkossa ja joulujumalanpalveluksessa 23.12.
Toisenlaisiakin huolia on olemassa!
Kävin tänään pitämässä englannin raamattupiiriä Seishinin kirkolla. Kuulin, että he jakavat
joulumainoksia vain kaksi sataa. He eivät kuulemma uskalla teettää ja jakaa enempää
mainoksia, sillä jo nyt on tiedossa, että ihmisiä on tulossa niin paljon, että pieni kirkkosali
käy aivan liian ahtaaksi! Totta, Seishinin kirkkosali on melkein puolta pienempi kuin
Midorigaokan. Silti: Mikä onniteltava huoli!
Viime sunnuntain lasten joulukokoukseen oli tullut 31 lasta ja vielä enemmän heidän
vanhempiaan, niin että pieni kirkko oli pullistellut yli 70 ihmisestä. Lapset olivat olleet
pääasiassa alle tarhaikäisiä taaperoita. Joulupuheen pitäminen ja jouluevankeliumin
esittäminen niin pienille on tosi haastavaa. Kouluikäisiä lapsia ei kirkolla käy eikä heille
ole myöskään pyhäkoulua. Aivan pikku lapsia tuli joulujuhlaan siitä syystä niin paljon, että
eräs seurakunnan jäsen, pianon soiton opettaja, on jo vuosikaudet pitänyt kirkolla kerran
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kuukaudessa musiikkikerhoa taaperoikäisille. Varttuneemmille lapsille seurakunnalla ei
kuitenkaan ole ollut mitään tarjottavaa, niin että ilmeisesti ketään lapsista tai heidän
vanhemmistaan ei ole jäänyt pysyvästi seurakunnan yhteyteen.
Seishinin kynttiläkirkkoon 22.12. on tulossa paljon ihmisiä siksi, että seurakuntalaisilla on
laaja tuttavaverkosto, jonka kautta sana leviää. Ystävyyssuhteiden myötä kynttiläkirkkoon
on saatu kutsutuksi taitavia muusikkoja ja laulajia avustamaan seurakunnan omaa
Halleluja-kuoroa. Kun joulu on ohi, nämä ulkopuoliset avustajat tai kuulijat palaavat jälleen
omille teilleen. Seishinin seurakunnan jumalanpalveluksissa kävijöiden keskimäärään
(17) joulupiikki ei ole tuonut lisäystä. Potentiaalia ja toivon näkymiä seurakunnalla on
kuitenkin paljon enemmän kuin Midorigaokassa. Edelleenkin henkilökohtainen
ystävyyssuhde ja kutsu tutulta olisivat parhaat keinot saada uusia ihmisiä mukaan.
Jukka Norvannon vierailu
Suomessa hyvin tunnettu Raamatun opettaja,
Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto, vieraili
Japanissa ensi kertaa marraskuussa. Hän ja
hänen opetuksensa saivat täällä hyvän
vastaanoton niin teologisessa seminaarissa,
raamattukoulussa kuin Länsi-Japanin ev.lut.
kirkon työntekijäkokouksessakin Hiruzenissa
(kuva: Daniel Nummela). Jukan kannalta ohjelma
oli kyllä varmaan aika uuvuttava. Lepoaikaa
kymmenen päivän urakkaan ei juuri jäänyt. Myös
Midorigaokassa hän kävi ja piti täällä saarnan.
Kiitos kaikille, jotka muistitte matkaa (ja myös minun tulkkauksiani) rukouksessa!

Rukousaiheita
. että monet ei-kristityt rohkaistuisivat ja
innostuisivat
lähtemään
kirkkojen
joulutilaisuuksiin ja saisivat kohdata siellä
Vapahtajansa
. että Jumala kutsuisi todelliseksi etsijäksi edes
jonkun uuden ihmisen niin Midorigaokaan kuin
moniin muihinkin pienen pieniin seurakuntiin
Japanissa, jotta ne voisivat pysyä elossa ja alkaa
kasvaa. Ja jotta työntekijäkin saisi uutta rohkaisua
työhönsä.
. Kiitos siitä, että Seishinin srk:ssa on monia eikristittyjä, joilla on jonkinlainen yhteys
kirkkoon. ”Jeesus, anna heille vakavissaan etsivä
sydän.”
. terveyttä seurakuntalaisille
.
Kiitos Jukka Norvannon onnistuneesta
vierailusta.
. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksessa.
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Kiitos kaikesta muistamisesta! On se vuodenaika, jolloin postilaatikossa on
melkein päivittäin iloisia yllätyksiä! Niistä kaikista kiitän sitten kootusti joulun
jälkeen, jHs. (Jokunen viime vuotisista on nyt kirkon ilmoitustaulua
koristamassa! Ks. kuva edellä.)
Iloista, Siunattua joulujuhlaa kaikille!

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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