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”Hän on haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden, runneltu
meidän pahojen tekojemme
tähden. Rangaistus oli hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi.”
(Jes. 53:5, KR 38)

Hiljaisen viikon lämmin
tervehdys
teille
kaikille
Midorigaokan kirkolta!
Kirkkomme on parhaillaan koristeltu
joka
puolelta
kirsikankukkien
loistolla. Ulkona on kaunista ja
päivisin jo mukavan lämmintäkin.
Viereisestä puistosta ja pelikentältä kuuluu leikkivien ja pelaavien lasten ääniä. Eivät he
malta pysyä sisällä tänään julistetusta hätätilasta
huolimatta. Täällä ei ole järjestetty etäkoulua
koululaisille, niin että lapsilla on yhtäkkiä puutetta
tekemisestä. Nyt heillä on aikaa leikkiä ja pelata
yhdessä aamusta iltaan.
Tokiosta
ja
Osakasta
alkaen
suurissa
kaupungeissa koronavirustapaukset ovat vasta
ihan näinä päivinä alkaneet lisääntyä hurjaa
vauhtia. Hallitus on viivytellyt hätätilan
julistamista, mutta joutui sen vihdoin tekemään,
alustavasti 6.5. asti. Pääsyyksi on mainittu se,
että muuten hoitohenkilökunnan resurssit potilaitten vastaanottamiseen ovat kohta lopussa.
Hätätilaa (edelleen vain suositusluonteinen) ei julistettu koko maahan, vaan vain seitsemälle
alueelle, joilla tartuntoja on eniten. Myös Midorigaoka ja monet muut WJELC:n kirkot
sijaitsevat yhdellä näistä monien tartuntojen alueista. WJELC:n johto on antanut vakavan
suosituksen, että kaikki näiden kirkkojen kokoontumiset pitää panna tauolle hallituksen
säätämäksi ajaksi. Viime sunnuntaina me vielä kokoonnuimme muistelemaan Jeesuksen
kärsimystietä ja hänen viimeisen maanpäällisen viikkonsa tapahtumia. Puolet saarna-ajasta
käytin siihen, että näytin LUMO-Matteuksen evankeliumista elokuvana luvut 26 ja 27.
Suosittelen näitä LUMO-evankeliumeja katsottavaksi teillekin. Kirjoitatte vain Googleen
esimerkiksi LUMO Matteuksen evankeliumi, niin pääsette heti katselemaan niitä suomen
kielellä luettuna.
Nyt, kun kirkolle ei voi enää kokoontua, joudumme miettimään, mitä hengellistä ravintoa ja
missä muodossa voisimme tarjota seurakuntalaisille näissä poikkeusoloissa. Kymmenen
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noin 15 seurakuntalaisestamme on ikäihmisiä (70 v. tai yli), joilla joko ei ole tai jotka eivät
ole tottuneet netin ja sähköisten viestimien käyttöön.
Kirkkomme ilmoitustaululla
näkyy vielä jumalanpalvelusten ajat
vasemmalle. Oikealla on huhtikuun
raamatunjae, Jes. 53:5, tai oikeastaan vain
sen alkuosa: ”Hän (Kristus) on haavoitettu
meidän rikkomustemme tähden.” Mitähän
ohikulkijat (joita on yleensä paljon)
mahtavat tykätä jakeesta? Osaavatko he
yhdistää
vieressä
näkyvän
ristin
jakeeseen? Tuleeko heille mieleen joku
heidän
oma
rikkomuksensa?
Ihmettelevätkö he, miksi jotakuta toista
haavoitettaisiin
(rangaistaisiin)
minun
rikkomuksistani? Osaisiko joku tehdä tästä
sen johtopäätöksen, että sittenhän minua ei enää tarvitse rangaista minun synneistäni!?
Saamme toivoa ja rukoilla, että jae herättäisi tämän suuntaista pohdintaa sen lukijoissa.
Valitettavasti jakeen loppuosa: ”Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi” ei
mahtunut paperille. Tämä jakeen osa ilmoittaa selkeästi, mikä oli Jeesuksen ristinkuoleman
suurenmoinen tarkoitus meidän kannaltamme: Että meillä rauha olisi. Siinä on kaikki, mitä
ihminen viime kädessä tarvitsee. Rauha. Poissa kaikki pelko, syyllisyyden,
riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteet. Sydämessä on vain rauha, siksi että
Jeesus ystävällisesti ja suunnattomassa yksipuolisessa rakkaudessaan otti
kannettavakseen meille kuuluvan rangaistuksen. Ei haittaa hirveästi, vaikka korona
tappaisikin minut. Saamme kuitenkin pyytää, että Jumala vielä antaisi meille ja kaikille
muillekin ihmisille maailmassa elinaikaa, joka on samalla tarkoitettu meitä Jumalan puoleen
vetäväksi armonajaksi.
Keskellä on kuva Jeesuksen haudasta. Olen joskus kauan sitten leikannut sen Utsynlehdestä. Ymmärtävätköhän ohikulkijat, mitä kuva esittää? Että ristillä kuollut Jeesus
haudattiin sellaiseen hautaan, jonka sisälle pääsee kävelemäänkin. Haudassa näkyvät vain
Jeesuksen ruumiin ympärille käärityt käärinliinat. Itse ruumis on poissa. Enkeli osoittaa
toisella kädellään ylöspäin, merkiksi siitä, että Jeesuksen ruumis on noussut haudasta. Se
on ”happy” pääsiäisen sanoma. Täysin outo juhla japanilaisille.
Suomessa
on tarjolla paljonkin hyvää hengellistä ravintoa
kaikille sitä kaipaaville, vaikka kirkkorakennukset
ovatkin suljettuina. Jos omistaa tietokoneen tai
älypuhelimen
tai
asuu
Radio
Dein
kuuluvuusalueella, niin tarjolla on paljon hyvää
omassa kodissa katseltavaksi ja kuultavaksi. Yksi
mahdollisuus on Lähetyshetki. Sen kautta pääsee
tutustumaan elämään myös muissa maissa ja
lähetyksen työalueilla.
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Paperipostista kiitettävää ei tällä kertaa paljon ole, sillä rajojen sulkeuduttua ja lentojen
lakattua Suomen ja Japanin väliltä, postinkulusta ei ole tietoa. Kaksi postilähetystä ehti
kuitenkin maaliskuussa perille. Lämpimät kiitokset Arja R:lle sekä Hallikkaille & Suuriniemille! Kiitos ennen kaikkea näkymättömistä rukouksistanne, taloudellisesta tuesta ja myös
sähköpostista tänäkin aikana!
Ensi viikolla, jos Jumala suo, pääsette osallistumaan
omissa kodeissanne Areiopagos lähetysnäyttämöön.
Sen pitopaikka siirtyi nettiin Jyväskylän sijasta.
Mukaan pääsee siten, että menette ensin Kylväjän
kotisivuille ja klikkaatte siellä oheisen mainoksen
kohdalla. Uskallan suositella! Itse aion osallistua myös,
täältä Japanista käsin, niin paljoin kuin aikaero
huomioon ottaen on mahdollista.

Lähetystyöhön tarvitaan ja etsitään koko ajan uusia
työntekijöitä. Mieti, olisiko sinun paikkasi lähtijänä.
Silloin voisit ottaa rohkeasti yhteyttä Kylväjään ja
kysellä seuraavasta lähetyskurssista. Jos taas koet,
että paikkasi on lähettäjänä, pyydäthän, että Herra
joka tapauksessa kutsuisi joitakuita omiaan myös
lähtijöiksi.

Kiitos- ja rukousaiheita: terveys, erityisesti pakolaisleireillä tai muuten kurjissa ja
köyhissä oloissa ja maissa elävien lähimmäistemme välttyminen koronatartunnalta; että
japanilaisissakin syttyisi syvä kaipaus ja tarve totuuden etsintään ja että he eivät tyytyisi
vähempään kuin varman pelastuksen löytymiseen Jeesuksessa Kristuksessa.

Siunattua, iloista Pääsiäistä!
Kuolema on voitettu ja me olemme siitä voitosta varmasti osallisia, kun olemme
liitettyinä Jeesukseen kasteessa ja uskossa. 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 alla.
Kirjeen postitus: Eila ja Timo Kiema, eila.kiema94@gmail.com

