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”Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin
asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He
katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet.” (Sak. 12:10)
Hyvää uutta vuotta!
Joulu on vietetty ja uusi vuosi alkanut. Seurakuntamme
tämän vuoden teemaksi hyväksyttäneen – helmikuun 3.
päivän vuosikokouksessa – ”Rukoileva, kutsuva ja uudet tervetulleiksi toivottava kirkko”.
Seurakuntamme kaipaa kipeästi uusia jäseniä ikääntyvien tilalle ja lisäksi.
Kaikki alkaa rukouksesta. Viime heinäkuussa laadin rukousmuistion ja eilen päivitin sen.
Siinä mainitaan rukousaiheina muun muassa kaikki viimeisten kahden ja puolen vuoden
aikana eri tilaisuuksissa käyneet ei-kristityt aikuiset ja lapset nimeltä. Vuosikokouksessa
se on tarkoitus jakaa kaikille 16 jäsenelle, joista sairauden vuoksi ainakaan kolme ei pääse
itse paikalle. Kotonaan hekin kuitenkin voivat rukoilla.
Kunpa Herra vuodattaisi tämänkin pienen Midorigaokan seurakunnan päälle rukouksen
hengen, niin että rukous ei tuntuisi ikävältä velvollisuudelta vaan innostavalta
mahdollisuudelta. Vasta äsken, japaniksi jaetta lukiessani, kiinnitin ensi kerran huomiota
siihen, että jakeessa rukouksen henkeä ei mainita yksinään vaan yhteydessä ”armon”
henkeen. Japanissa (v. 1987 käännös) ”armosta” käytetään tässä sanaa, joka tarkoittaa
pikemminkin ”armahdusta, armahtamista, laupeutta” kuin armoa. Onko niin, että
rukouksen henki ei voi koskaan asettua meihin, ellei meillä ole armahtavaa mieltä muita
ihmisiä kohtaan? Jos seurakunnassa kannetaan kaunaa toisia kohtaan, yhteinen rukous
ei maistu.
”Ei itku tuska pestä voi meitä vääryydestä, sen teet sä Armoinen” veisataan virressä. Ei
kukaan voi itse puhdistaa omaa sydäntään kaunasta ja kovuudesta toista ihmistä kohtaan.
Rukous pitää aloittaa Daavidin tavoin: ”Jumala, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi
tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.” (Ps. 51:3-4) Kun
jokainen rukouspiiriin tuleva tulee sinne sitä muistaen, että juuri hänen syntinsä ovat
Jeesuksen lävistäneet, rukouksen henki ja armon henki kohtaavat toisensa ja antavat
halun, viisauden, uskon ja rakkauden rukoukseen.
Joulun sato
Saamme olla kiitollisia siitä, että sekä lasten joulujuhlaan että
kynttiläkirkkoon tuli aivan ensikertalaisia, vaikkakin vain
muutama. Tällä kertaa jouduin jakamaan 200 mainosta
alakoulun edessä kahtena eri päivänä neljään eri otteeseen
yksin, sillä aiemmin minua avustaneet kaksi henkilöä olivat
silloin molemmat sairaina. Neljä lasta tuli. Suuri ilonaihe oli
etenkin se, että eräs nuori äiti 2-vuotiaan tyttärensä kanssa
(kuvassa vasemmalla) tuli sen mainoksen perusteella, jossa
mainostettiin pääasiassa kynttiläkirkkoa. Niitä mainoksia
jaettiin kaksi tuhatta ja niissä mainittiin vain lyhyesti lasten
joulujuhla.
Valitettavasti
nuoren
äidin
osoite
jäi
tuntemattomaksi, niin että on vaikea kutsua häntä uudelleen.
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Kyseinen äiti oli aikeissa tulla myös kynttiläkirkkoon, mutta ei häntä sinne kuitenkaan
ilmaantunut. Oli varmaan tullut jokin este.
Kynttiläkirkkoon tuli kuitenkin kaksi muuta aivan ensikertalaista. Toinen heistä oli
lastenkokoukseen tulleen pikkupojan äiti ja pikkuveli. Toinen oli nuori perheenisä
vaimonsa ja poikansa kanssa. Vaimo ja poika ovat käyneet kerran aikaisemmin
lastenkokouksessa, mutta isä oli nyt kirkossa ensi kertaa. Kiinnitin huomiota siihen, miten
tiiviisti isä kuunteli opetuspuhetta, joka kesti noin puoli tuntia. Yhteensä ei-kristittyjä
aikuisia oli paikalla kuusi ja lapsia viisi. Oli juhlan tuntu, sillä yleensä jumalanpalveluksissa
ei käy ainuttakaan ei-kristittyä.
Kynttiläkirkossa mainostimme uutta pienpiiriä juuri näitä ei-kristittyjä ajatellen. Näytimme
englannin kielisestä LUMO-filmistä jouluevankeliumin kohdan ääni vaimennettuna.
Pastori luki kohdan samaan aikaan japaniksi. Mainostimme piiriä, jossa voisi oppia sekä
englantia että tutustua Jeesuksen elämään katsomalla Luukkaan evankeliumista tehtyä
elokuvaa yksi luku kerrallaan ja sen jälkeen keskustelemalla nähdystä japaniksi.
Valitettavasti kukaan ei ilmoittautunut sellaiseen opintopiiriin. Mitä nyt? Miten saisi edes
yhden ei-kristityn etsijän säännöllisesti mukaan kirkon toimintaan?
Kirkon kotisivut
Vihdoinkin
olemme
saamassa
kotisivut
Midorigaokan seurakunnalle. Niiden tekemisen
on aloittanut juuri kielikoulusta valmistunut Marius
Bergersen, joka näkyy oheisessa kuvassa
yhdessä vaimonsa Karolinen ja kaksikuukautisen
esikoispoikansa Aron Jesajan kanssa. He
vierailivat kirkollamme loppiaisena. Marius on
ammatiltaan diakoni ja taidoiltaan lähes
ammattivalokuvaaja. Hän ei koe omakseen
seurakunnan
paimenuutta
tai
saarnojen
pitämistä, vaan haluaa palvella muulla tavoin.
Perheenä he ovat jo solmineet monenlaisia
yhteyksiä opiskelijoihin ja haluavat tehdä kutsuvaa evankelioimistyötä nuorten parissa.
Varsinaisen sisällön antaminen sivuille on kuitenkin meidän tehtävämme seurakunnassa.
Siinä onkin vielä paljon työtä, samoin kuin siitä huolehtimisessa, että sivut tulevat ajallaan
päivitetyiksi. Ehkäpä näiden sivujen myötä saisimme jonkun uuden ihmisen seurakuntaan.
Futamin seurakunnan
jumalanpalveluksissa käy tavallisesti vain kaksi henkilöä, mutta lasten joulukokoukseen
oli tullut 31 lasta. Mainoksia hekin olivat jakaneet pari sataa. Aikuisten joulukokoukseen
sen sijaan ei ollut tullut yhtään uutta ihmistä, vaan paikalla olivat olleet vain ne kaksi
uskollista kristittyä, pappi sekä kirkon yläkerrassa asuva seminaariopiskelija. Tämä
opiskelija on Japanissa syntynyt, kristityn korealaisen perheen poika. Hän on
monipuolisesti lahjakas ja siis suuri lahja Länsi-Japanin ev.lut. kirkolle, jos kaikki sujuu
hyvin ja hän voi valmistua papiksi, niin kuin on suunniteltu.
Seishinin
kynttiläkirkkoon oli tullut yli 50 ihmistä, mutta jumalanpalveluksissa on ollut joulunkin
jälkeen vain ne samat 12-18 ihmistä kuin aina ennenkin. Miten vaikeaa ihmisen onkaan
ottaa uusia askelia uskon tiellä! Kerran kuultu Sana unohtuu nopeasti, ja ihminen palaa
entisiin arkirutiineihinsa. Hetkellisesti sytyttänyt ja koskettanut Jumalan ääni heikkenee
eikä jää vaivaamaan ihmistä kovin pitkäksi aikaa.
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On aika kiitosten
-melliset kiitokset jälleen yhdestä lähetysvuodesta yhdessä minun
kanssani! Miten paljon työtä ja vaivaa, taloudellista uhraamista ja rukousta
onkaan siellä kotimaassa, jotta yksi lähetti voi tehdä työtä ulkokentällä!
Olette siis aivan korvaamattomia minunkin työni jatkumisen kannalta. Ja
tätä uskollisuutta on monien teistä kohdalla jatkunut jo vuosikymmenet! Mikä suuri
kiitosaihe ja suorastaan ihme on sekin, että renkaani postittajat eivät ole vaihtuneet
kertaakaan näinä yli 30 vuotena, joita olen heitä tarvinnut! Varmasti välillä heidän olisi
tehnyt mieli heittää hanskat naulaan, mutta Eila ja Timo Kiema eivät ole niin tehneet,
vaan jatkaneet vuosikymmenestä toiseen (tylsää!) vaivannäköä, ei omaksi ilokseen
ja hyödykseen, vaan lähetyksen Herran kutsulle uskollisina. Kiitos!!
On ollut myös suuri ilo saada joulupostia! Miten suuri merkitys silläkin on ollut vuodesta
toiseen! Ihan jokaiseen lähetykseen haluaisin vastata henkilökohtaisesti heti siltä paikalta,
mutta valitettavasti se ei ole ollut mahdollista. Nytkin tyydyn pieneksi kiitokseksi vain
mainitsemaan niiden ystävien nimet, joilta olen postia saanut, suunnilleen siinä
aikajärjestyksessä kuin lähetyksenne on saapunut tänne minulle. Yhtä lämmin kiitos myös
teille, jotka ette ole jaksaneet kirjoittaa, mutta kuitenkin olette muistaneet rukouksessa tai
vaikkapa taloudellisesti! Kiitos myös sähköisistä viesteistä. Tässäpä nimenne:
Erkki & Liisa, L. Luhtala, L. Vainionpää, Liisa S.
Mäntsälästä, Liisa T., Vuokko H., A. Katava, Vaasan
Kylväjän ystävät, Raija & Teuvo, Aila N., Maria M.,
Ahti & Eeva, Auermat, Suuriniemet ja Hallikkaat, S.
Pietilä, A-L. Mikkonen, Aulikki P., Kirsti & Liisa & M &
Tuijan rukouspiiri, Ulla & Veikko, Soile & Erkki, Reetta
P., Marja & Porvoon kylväjät, Tuula K., Helkky R., L.
Häkkinen, Tauno & Tuulikki, Heikki L., Liisa S., Maarit
S., Kirsti R., Anneli P., Marja & JL (en ole varma
lukutavasta), Veikko & Kerttu, Marja & Matti, Ritva &
Pertti, Anna-Liisa T., Kirsi S., Marke, Aili H., Katriina
& Jukka, Seija N., Eeva L., Euran srk., Sirpa L., Merja
& Olavi & Toivo, L. Leirimaa, Marjatta K., R. Siltanen,
Kaarina & Arvo & piiriläiset, Päivi & Toni & Marissa,
Niittymaat, Arja & Anita, R. Aaltonen, Irene & Markku,
Virve & Unto, Laila & Pentti, Eija & Unto, Säde &
Tapio, Hilkka K., L. Kingma, Ulla & Tapani, Eila &
Timo, Merja & Tapio, Merja & Jorma, Tuula R.,
Korventaustat, Arja R., Karjalaiset, Tyllilät,
Linnapuomit, Tarja N., Anneli & Erkki, Päivi & Pekka,
Suvi K., Tuulikki T., Riitta & Lars, Reijo & Marja,
Jarmo S., sekä Vappu L.

Rukousaiheita
. että seurakunnan vuosikokous
sujuisi rakentavassa ja toinen
toistamme
rohkaisevassa
ilmapiirissä 3.2.
. että kirkon kotisivut saataisiin
valmiiksi
. että Jumala kutsuisi ja antaisi edes
yhden, totuutta ja Jumalaa aidosti
etsivän
uuden
ihmisen
Midorigaokaan
ja
toisiinkin
seurakuntiin
. että suhteemme Kristukseen olisi
kunnossa, niin että Hän voisi uskoa
uusia ihmisiä hoitoomme
.
siunausta kaikille niille eikristityille, jotka kävivät jossain
kirkossa jouluna. Kiitos heistä!

Hyvää vointia ja Siunattua uutta vuotta teille jokaiselle!
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:
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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 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.
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