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”Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista.” (1 Kor. 15:12)
Hyvää Pääsiäisen jälkeistä aikaa!
On ollut tarpeen tulla taas muistutetuksi siitä, että Jeesus
elää.
Hänet naulittiin ristille, hän kuoli, hänet haudattiin, mutta
hän nousi kuolleista. Nyt hän elää meidän ruumistamme
muistuttavassa, mutta silti täysin uudenlaisessa
ylösnousemusruumiissa. Sellaisessa tulemme mekin
kerran elämään!! Yhtä varma ja totta kuin oli Jeesuksen
ylösnousemus, yhtä varma on Raamatun mukaan myös
kaikkien kuolleitten ylösnousemus. ”Jos ei ole kuolleiden
ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty
kuolleista.” (13) Nykyinen ruumiimme kuluu, rappeutuu ja
vanhenee. Se on helposti todettavissa, mutta siinä ei ole
kaikki. ”Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on
myös hengellinen.” (44).
Jo nyt kaikilla Jeesukseen uskovilla on Pyhä Henki Jumalan lapseuden sinettinä, mutta
heissä asuu edelleen myös synti. Ylösnousemusruumis on kokonaan hengellinen. Siinä
ei ole enää syntiä, eikä sen siitä syystä tarvitse enää rapistua ja kuolla. Vain synnin palkka
on kuolema. Niin kuin taivaasta tullut Jeesus oli itsessään synnitön, ”me tulemme kerran
taivaallisen ihmisen kaltaisiksi”. (49) Nyt vielä joudumme suremaan kaikenlaista sydämen
kylmyyttä, rakkaudettomuutta, pahuutta ja kieroutta itsessämme, mutta kerran
valtaistuimella istuva on sanova: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki. --- Minä annan
janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.” (Ilm. 21:5-6).
Sana ”lahjaksi” on kristinuskoa kuvaavista sanoista ihanimpia. Ilman pelastuksen ja
pyhityksen lahjaluonnetta en voisi koskaan uskoa todeksi sitä, että minäkin saan kerran
synnittömän, ikuisesti terveen ylösnousemusruumiin taivaselämää varten. Yhdessä
miljoonien muiden kanssa! Taivaassa ei kärsitä yksinäisyydestäkään. Jeesukselta ei
pelastustyö jäänyt puolitiehen. Hän huolehtii siitä, että kaikki häneen turvaavat pääsevät
perille saakka, yksin armosta, yksin lahjana Jumalalta. Tällaista ei ole missään muussa
uskonnossa. Vain kristillisen saarnan ytimeen kuuluu julistus ja toivo kaikkien kuolleitten
ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Ensimmäisenä nousi Kristus, joka ristille naulittuna
kärsi kuoleman rangaistuksena meidän synneistämme, jotta sitten voisi lahjoittaa meille
ikuisen elämän.
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Näillä kolmella naisella
oli ihmettelemistä, kun kerroin heille Jeesuksen ja
kaikkien kuolleiden kerran tapahtuvasta ruumiillisesta
ylösnousemuksesta. Kaksi heistä on jo kastettu
kymmenen vuotta sitten jossain ei-luterilaisessa kirkossa,
mutta keskellä oleva rouva F. (75v.) vasta miettii kristityksi
kääntymistä. Aloitin katekismuksen opiskelun heidän
kanssaan viime syksynä, mutta eteneminen on kovin
hidasta. Heillä on niin paljon kyselemistä ja
ihmettelemistä. Olen huolissani F-sanista, ettei hän luovuttaisi kesken. Viime kerralla hän
totesikin, että opiskelu on rasittavaa. Hän yrittää ymmärtää eikä kuitenkaan ymmärrä.
Joka aamu ja ilta hän puhelee viisi vuotta sitten kuolleelle miehelleen. Juuri käsitys
kuolleista on niin erilainen kristinuskossa ja buddhalaisuudessa. Toisaalta kristinusko
kiehtoo ja vetää puoleensa, toisaalta taas pelottaa irrottaa ote vanhasta.
Jumalanpalveluksissa F-san ei vielä käy. Hänellä on elämässään monenlaista muutakin
aikaa vievää harrastusta ja lisäsitoutuminen pelottaa.
Raamattukoulun päättäjäiset
Päättöjuhlaa vietettiin maaliskuun alussa.
Koulusta valmistui kuusi naista. Neljä miestä
opiskeli osa-aikaisina ja he jatkavat vielä
samalla tavalla. Opiskelijoiden tyytyväisyyttä
osoittaa se, että yksi kaksi vuotta opiskelleista
siirtyy
evankelistaksi
pieneen
paikallisseurakuntaan,
yksi
ensimmäisen
vuosikurssin päättäneistä jatkaa seminaariin
(kuvassa ens. vasemmalta) ja kaksi toiselle
vuosikurssille
raamattukoulussa
(kuvassa
heistä toinen, ens. oikealta). Heidän takanaan
vasemmalla näkyy H-san (40v.), joka opiskeli
täydet kaksi vuotta, vaikka miltei koko ajan
tuskaili sen kanssa, ettei ymmärrä, mistä evankeliumissa on kyse. Nyt hän on palannut
kotiseudulleen Nagoyaan ja yrittää siellä löytää itselleen työtä, asuntoa ja uutta
seurakuntaa. Suljetaan hänet rukouksiin, että evankeliumi saisi kirkastua hänelle aina
vain enemmän ja enemmän. Hän aikoi myös aloittaa Lutherin Galatalaiskirjeen selityksen
lukemisen Nagoyassa. Saakoon Herra sen kautta siunata ja vahvistaa häntä nuorena
kristittynä.
Iso Puu
on nimeltään aivan kirkon naapurissa sijaitseva
kylän kerhotalo. Siellä muun muassa laitetaan
ruokaa yhdessä lasten kanssa kaksi kertaa
kuukaudessa. Erään naisen kutsumana rohkenin
mennä sinne mukaan viime kerralla. Kaikki ottivat
minut ennakkoluulottomasti vastaan ja oli mukava
seurata ja vähän avustaakin ruoanlaitossa. Siellä
on siis mahdollista tutustua ei-kristittyihin, joita ei
juuri
kirkolla
tapaa.
Osallistumista
tosin
hankaloittaa hieman se, että sinne pitäisi myös
viedä jotain itse valmistamaansa ruokaa…
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Erityisen iloinen olin siitä, että sain Isossa Puussa
tutustua hieman paremmin näihin kolmeen
nuoreen äitiin ja heidän lapsiinsa. Heistä pitkä
rouva K. (ens. vas:lta) poikansa kanssa on käynyt
kerran
kirkkomme
konsertissa
ja
lastenkokouksessakin. Keskimmäinen rouva
Laaja poikansa kanssa on myös käynyt
kirkossamme ainakin kerran ja rouva Korkea
(oik.) on sen Kosuke-pojan (kuvassa) äiti, joka toi
jouluna koko perheensä kirkkoon. Miten
seurakuntamme elpyisikään, jos nämä nuoret
naiset lapsineen alkaisivat etsiä Jeesusta ja
pelastusta tosissaan ja kääntyisivät kristityiksi! Ja miten toisenlaista olisikaan, jos heidän
työikäiset miehensäkin seuraisivat perässä! Tällaisia lähetti unelmoi tyhjyyttään
kumisevassa vanhassa kirkkorakennuksessa Ison Puun naapurissa – ja yrittää muuttaa
unelmansa rukoukseksi sen puoleen, jolle yksin kaikki on mahdollista.
Papin vaihdos
Kaksi viikkoa sitten vietettiin seurakuntamme pastorin läksiäisiä ja ensi sunnuntaina on
tarkoitus viettää pientä tulojuhlaa uudelle pastorillemme. Tosin kyse on vain niin
sanotusta ”vastuupapista”. Hän tulee saarnaamaan kaksi kertaa kuukaudessa ja jakaa
silloin myös ehtoollista. Muutoin hänen päätyönsä on toisessa seurakunnassa ja lisäksi
myös pappisseminaarissa. Tästä syystä kuukauden joka ensimmäinen ja kolmas
sunnuntai jumalanpalveluksen pitoaika siirtyy iltapäivään klo 15:ksi. Ishizaki-sensei
saarnaa ensin Kakogawassa ja tulee sitten Midorigaokaan pitämään jumalanpalvelusta.
Minä puolestani saarnaan kolmantena sunnuntaina ensin Seishinissä ja sitten Futamissa,
jJs. Toivon, että iltapäiväjumalanpalvelukset ovat vain piristykseksi seurakunnalle ja
houkuttelevat jopa jonkun uuden ihmisen mukaan!

Rukousaiheita
. Kiitos, että työaluevastaava Tapio Pokan ja vaimonsa Säteen vierailu pääsiäisenä toteutui!
(Tapio sairasti influenssaa aivan matkalle lähtöpäivään saakka.)
. Kiitos neljästä lapsesta pääsiäisen Midorikko-lastenkokouksessa.
. Raamattukoulupäivä 22.4. sekä Midorikko iltapäivällä. Rehtori Kawa ja kaksi
raamattukoululaista avustavat.
. Ison Puun nuoret äidit lapsineen.
. Rouva F. Midorigaokassa ja neiti H. Nagoyassa
. 13.5. alkava Raamatun preppauskoulu kirkolla. Osanottajia! Pyhän Hengen läsnäoloa.
. Kiitos syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksessa. Rukoillaan, että Jumala voisi käyttää pientä
seurakuntaamme kaikista puutteistamme huolimatta.
. Kylväjän syksyn lähetyskurssille sopivia hakijoita. Lähetyskutsua Japaniinkin!
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- melliset kiitokset kaikesta muistamisesta! Paperipostista
lämpimät kiitokset seuraaville: Aili H., Tuula R., Sinikka P., Liisa S.
Mäntsälästä, Liisa S. Helsingistä, Leena & Jorma, Marja ja Reetta,
Maarit S., Suuriniemet ja Hallikkaat, Leena L., Jarmo S., Tarja N.,
sekä Arja R. !
Elävä Jeesus kanssamme. Iloista kevättä kaikille!
Lea

P.s. Oli ilo saada nähdä Yle Areenan kautta hieno Lasten Pääsiäinen
Karvian kirkosta! Kiitos kaikille sen eteen suurta vaivaa
nähneille! Kiva oli huomata myös muutama tuttu kasvo kirkossa!

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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