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Lea Lukka

”Näin sanoo hän, joka pitää niitä
seitsemää tähteä oikeassa kädessään,
hän, joka käyskelee niiden seitsemän
kultaisen lampunjalan keskellä.” (Ilm.
2:1, KR38)

Siunattua pääsiäisen
jälkeistä aikaa!
Tässä kuvassa näette yhden pienen
joukon, jota Ylösnoussut Jeesus sanoo pitävänsä oikeassa kädessään ja jonka keskellä hän
sanoo käyskentelevänsä. Mikä ihme ja armo, lohdutus ja rohkaisu se onkaan. Kuva on
läksiäishetkestäni Midorigaokan seurakunnassa.
Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessa Jeesus selittää, että ne seitsemän
lampunjalkaa ovat seitsemän (Raamatussa täydellisyyden luku, joka edustaa
kokonaisuutta, kaikkia, kaikkina aikoina) seurakuntaa ja ne seitsemän tähteä niiden
seitsemän seurakunnan enkelit. ”Enkelit” eli tähdet tarkoittavat mahdollisesti seurakuntien
paimenia (tässä tapauksessa pastori Aotoa, ed. toinen vas.) tai kaikkia kristittyjä (Fil. 2:15).
Jokainen kristitty on tarkoitettu loistamaan kuin tähti pimeässä ajassa, jossa ei tunneta
Jumalaa eikä välitetä Jeesuksesta, joka ainoana tarjoaa ihmiselle ruumiillisen
ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän kuoleman jälkeen.
Tähdet ovat Jeesuksen oikeassa kädessä, sillä oikea on vahva ja suojeleva käsi. Oikea on
myös Jumalan varsinainen työkäsi, jota hän käyttää evankeliumin pelastussanoman
levittämiseksi kaikkialle maailmaan. Valitettavasi hän joutuu joskus käyttämään myös
vasenta kättään: sotia, kulkutauteja ja monenlaista muuta ikävää, jotta ihmiset pysähtyisivät
kuuntelemaan ja etsimään ikuisen pelastuksen ilosanomaa.
On turvallista lähteä Midorigaokasta muistaen, että sillä on pikku paimenen lisäksi myös
Ylipaimen, jolle vähäinenkin seurakunta on niin rakas, että hän pitää sitä koko ajan
kädessään, varjelee, ohjaa ja huolehtii siitä. ”Jolla on korva, se kuulkoo, mitä Henki
seurakunnille sanoo” (Ilm. 2:7). Seurakunnan on tarpeen vain kuulla. Silloin kaikki käy
lopulta hyvin.
On ollut ilo seurata
erään seurakuntalaisen, aktivoitumista sen jälkeen, kun hänet
helmikuussa valittiin kirkon johtokuntaan. Hänellä on monia, piilossa
olleita lahjoja, joita kipeästi tarvitaan pienen seurakunnan
vahvistamiseksi. Evankelistaharjoittelijamme läksiäisissä hän esitti jonkin
vanhan japanilaisen taidelajin, jota harrastaa. On hyvä, jos
seurakunnassa on joskus jotain hauskaakin!

Purkamista, pakkaamista, siivoamista
Irrottautuminen Japanista etenee pala palalta ja päivä päivältä. Kaksi Finnairin lentoa
minulle lähimmältä Osakan kentältä peruuntuivat Ukrainan sodan takia. Nyt on varattuna
lento Tokiosta 5.5. lähtevään koneeseen. Toivottavasti pääsen sille lennolle mukaan!
Laivatavararahdin olen saanut jo lähtemään asunnoltani. Suomeen sen on lupailtu
saapuvan heinäkuun alkupuolella. Paljon olen omistanut sellaista tavaraa, jota en halunnut
ottaa mukaan Suomen pieneen kaksiooni. Niistä on ollut helppo luopua, kun nuoret
suomalaislähettimme ovat kokeneet monet tavaroistani itselleen hyödyllisiksi. Samalla on
ollut mukava saada tutustua heihin! Maaliskuun lopulla saimmekin jo tavata, kun NLM:llä,
Kylväjällä ja Kansanlähetyksellä oli yhteinen lähettikonferenssi Hiruzenissa.
Vasemmalla Joanna ja Petteri
tutustuvat jäämistööni, oikealla
Johanna ja Mari-Kaisa. Kiitos, kun
autoitte
minua
tavaran
hävittämisessä! Olkoon se teille ja
perheillenne iloksi ja hyödyksi.
Siunausta uuden elämän ja työn
aloittamiseen Japanissa! Te olette
tähtiä Jeesuksen oikeassa kädessä.

Hyvästien jättöä
Seurakuntalaisetkin saivat noutaa jäämistöstäni mitä
halusivat. Heille on jo hyvästit sanottu. Jäljellä ovat vielä
naapurit. Oheisessa kuvassa kukkivan sakurapuun alla on
osa aamuvoimisteluun osallistuvista naapureista. Heille
olen varannut jonkin pienen muiston annettavaksi parin
päivän päästä, kun olen mukana viimeistä kertaa.
Huomenna ja ylihuomenna on vielä tarkoitus kokoontua
lyhyesti etäopintopiireihini osallistuneiden kanssa.
Monien kiitosten aika
Tämä on viimeisin ystäväkirjeeni Japanista. Aika monia niitä onkin tullut kirjoitetuksi 40
vuoden aikana. Ja tiedättekö mitä? Ne kaikki on postittanut kaikkien näiden
vuosikymmenten ajan yksi ja sama pariskunta, Eila ja Timo Kiema!!! Eikö se olekin
aikamoinen saavutus ja uskollisuuden osoitus heiltä! Varmasti ihan ainutlaatuista Kylväjän
historiassa! Heille siis aivan erityiset kiitokset ihan ensimmäiseksi. Seuraavat kirjeet (ainakin
paperiset) voinkin postittaa jo itse Suomesta käsin, jos Jumala suo. Vielä muutama kuukausi
on nimittäin tarkoitus jatkaa Kylväjän kotimaan työssä ennen eläkkeelle jäämistä. Pitäähän
kiertää kiitoskäynneillä myös nimikkoseurakunnissa.
Toiset kiitokset menevätkin nimikkoseurakuntiin ja niistä erityisesti Karviaan, joka myös on
ollut tukenani ihan alusta alkaen eli 40 vuotta. Japaniin ensimmäisen kerran lähtiessäni
minulla oli siis vain tämä yksi nimikkoseurakunta, mutta vuosien kuluessa niitä on tullut
iloksemme lisää, niin että nyt niitä ovat myös Parkano, Jämsä, Sääksmäki, Pudasjärvi ja
Eura liittymisjärjestyksessä. Yksin Jumala tietää, miten suuri merkitys on ollut jo pelkästään

sillä, että nimikkoseurakuntien jumalanpalveluksissa on säännöllisesti muistettu, ehkä ihan
nimeltä mainiten, nimikkolähettejä ja heidän kauttaan kyseisten maiden asukkaita.
Ja sitten olette te, näiden ystäväkirjeiden lukijat ja lähetysrenkaani jäsenet. Monet teistäkin
olette kulkeneet seurassani ihan alusta pitäen. Teidän osuuttanne ei voi yliarvioida. Olette
ihan oikeasti kullanarvoisia! Miten monta muistamista olenkaan teiltä saanut vastaanottaa;
rukouksia, kortteja, kirjeitä, viestejä ja taloudellista kannatusta. Olisi ihana saada tavata ihan
jokainen teistä, joko jossain tilaisuudessa tai yksityisesti Suomeen palattuani!
Sitten ovat vielä rakkaat omaiseni ja sukulaiseni sekä Kylväjä lähetysjärjestönä, jotka ovat
monin eri tavoin mahdollistaneet minun lähtemiseni Japaniin ja olleet koko ajan tukenani.
Jeesus teitä kaikkia siunatkoon.
Tulevaa
Heti Suomeen paluun jälkeen alkaa noin kuukauden mittainen ”paluujakso”, jonka aikana
saan alkaa totutella elämiseen Suomessa sekä pystyttää sinne uutta kotiani. Sitten onkin jo
kesä ja vuosiloman sekä pitämättä jääneiden lomapäivien aika. Elokuun loppupuolelta
alkaen voin sitten ruveta vierailemaan seurakunnissa. Myös kouluvierailuille voin osallistua,
jos saatte sellaisia järjestetyksi. Odotan yhteydenottojanne ja kuulen toivomuksianne.
Mieluummin kuin saarnoja pitäisin sellaisia raamattuopetuksia, joissa esittelisin joitakin C.O.
Roseniuksen löytämiä helmiä Raamatusta. Voisin myös kertoa, millaista palautetta olen
saanut japanilaisilta, jotka ovat lukeneet kääntämäni pienen Roseniuksen kirjasen.
lliset kiitokset paperipostista, jota olen saanut seuraavilta: Tuula R., Marke, Liisa S.
Mäntsälästä sekä Jarmo S.

Kiitos!

että mitään maailmassa ei voi tapahtua
Jumalan sitä sallimatta ja että hänen vallassaan on niin
sota kuin rauhakin ja että hän kuulee rukouksemme.
sodan loppumista Ukrainassa ja ettei sota
leviäisi muualle. Pyydämme siunausta Kylväjän kesäpäiville.
Kiitämme uusista läheteistä Japanissa ja pyydämme heille
siunausta, samoin kuin ongelmatonta paluumatkaa Lealle.

Rakkain terveisin, Lea
Kirjeen tilaus, peruutus 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 00 tai 044-5958252 tai irene.malinen@kylvaja.fi). Viitenumero
löytyy myös osoitteesta www.kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/kertalahjoitus-ja-viitenumerolaskuri

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: IBAN FI57 4405 0010 0212
96.
Kirjeen postitus: Eila ja Timo Kiema, eila.kiema94@gmail.com

