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”Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” (Apt. 1:8)
Hyvää syksyä Sinulle, lähetysystäväni!
Virkistyneenä sain palata Japaniin Suomen lomaltani kolme
viikkoa ja yksi päivä sitten. Kiitos kaikista kohtaamisista!
Yllättäen tai suunnitellusti. Tämän kesän kohokohtia ja
jännittävimpiä asioita oli lukioaikaisen parhaan kaverini Merjan
tapaaminen yli neljänkymmenen vuoden tauon jälkeen. Minulla
oli kaksi parasta ystävää, ja Merja oli heistä toinen.
Ylioppilaslakin päähän painettuamme tiemme erosivat
täydellisesti. Ei mitään yhteyttä - kunnes yllättäen sain Merjalta
sähköpostiviestin neljä kuukautta sitten. Minkä ilon se tuottikaan
minulle täällä Japanissa! Kiitos Merja!
Tällä hetkellä meitä yhdistävä suurin yhteinen tekijä on usko Jeesukseen omana
Vapahtajanamme. Kummallakaan meistä ei ollut muistoja siitä, että olisimme lukioaikana
yhdessä pohtineet niin sanottuja uskonasioita. Merjalle ja myös hänen miehelleen,
Reijolle, ne alkoivat selvitä ja tulla tärkeiksi vähitellen. Nyt he ovat molemmat aktiivisia
Kankaanpään seurakunnan jäseniä. Merja on siis jäänyt asumaan pysyvästi
Kankaanpäähän, jossa kävimme lukiota. Vanhat ystävyydet ovat aarre! Niin on kyllä ihan
jokikinenkin ystävä. Kiitos Herralle heistä ja teistä jokaisesta!
Japaniin lähtö elokuun lopussa tuntui hiukan ankealta. Oli voimaton olo. Vähäinenkin
innostus työn suhteen oli tipotiessään. Lentokoneessa luin Päivän Tunnussanasta: ”Kun
Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani …
aina maan ääriin saakka.” Tämä Sana nosti mielialani hetkessä, ei nyt ihan taivaisiin asti,
mutta vakaan maan pinnan tasolle joka tapauksessa. Vielä kolme viikkoa myöhemminkin,
tänään, saan tähän samaan sanaan turvata. Juuri näin on asiat. Ei minulla ole voimaa
eikä viisautta tehdä tätä työtä. Jumala tietää sen ja on huolehtinut siitä, ettei tällainen
inhimillinen heikkous pääse kokonaan estämään lähetystyötä. Hän on luvannut olla
mukana kaikessa ja jopa luvannut antaa voiman.
Itse asiassa sain tämän saman jakeen muistoksi kotiseurakuntani kirkkoherralta silloin,
kun lähdin Japaniin ensimmäisen kerran vuoden 1982 keväällä. Jostain syystä tämä
kirkkoherran valinta jäi erityisesti mieleeni, vaikka monet muut saamani jakeet olen
unohtanut. Minulla ei silloin ollut vielä aavistustakaan siitä, mihin kaikkeen Pyhän Hengen
antamaa puhdasta voimaa vielä tarvitaankaan. Ihan nolottaa, miten oman voiman
täyteinen silloin olinkin. Edelleenkin olisin, ellei niin usein vedettäisi mattoa jalkojen alta,
juuri kun työstä näyttää alkavan syntyä hiukan hedelmääkin.
Vauhdikas syyskuu
Kuuma ja kostea kesä väsyttää. Tämä kesä olikin erityisen kuuma ja erityisen kostea
ennätyssateineen ja taifuuneineen. Peräti 18 taifuunia on tänä vuonna osunut Japaniin.
Lisäksi kesäaikana sattui kaksi isoa maanjäristystä, toinen Osakan seudulle, toinen
Hokkaidolle. Uutiset ovat olleet täynnä säätietoja ja varoituksia.
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Syyskuun alkaessa ihmiset ikään kuin virkoavat jälleen toimintakykyisiksi. Kirkkotyössäkin
alkavat komiteaistunnot ja toimikunnat sekä opintopäivät ynnä muut kokoontumiset.
Päivän päästä Japaniin palattuani oli Kobessa NLM:n ja Kylväjän lähettien yhteinen
kokoontuminen. Joittenkin työasioitten lisäksi kokoontumisen tarkoituksena oli tutustuttaa
toisiinsa uudet ja vanhat lähetit. Norjasta saimmekin kaksi kaksilapsista perhettä ja yhden
nuoren naimattoman mieslähetin vahvistamaan muuten pieneksi käynyttä joukkoamme.
He kaikki aloittavat kielikoulun. Kentän esimieheksi saimme – tosin vain vuodeksi – jo
eläkkeelle siirtyneen Bård Haugen vaimonsa Astridin kanssa. Tällä joukolla on hyvä jatkaa
eteenpäin! Mukavalta tuntuu myös se, että tiimiimme kuuluu nyt kahdeksan lasta ja että
kahta uutta odotetaan syntyväksi vielä tämän vuoden puolella.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyö
Syyskuun
17.
päivä
kokoontui
yli
kuusikymmentä pyhäkoulu- ja lapsityötä
tekevää henkilöä Himejin kirkolle opintopäivään
ja saamaan rohkaisua ja ideoita toinen
toiseltaan. WJELC:n seurakunnat (yhteensä 40)
ovat hyvin erilaisia keskenään. Isommissa
seurakunnissa voi olla kymmenenkin henkilön
vapaaehtoistiimi työtä suunnittelemassa ja
toteuttamassa.
Midorigaokan
kaltaisissa
pienimmissä
paikoissa
edes
jumalanpalveluksissa käyviä seurakuntalaisia
on hädin tuskin kymmenen. Olipa sitten kyse
millaisesta seurakunnasta tahansa, kaikkialla
kipuillaan sen kanssa, miten saataisiin enemmän lapsia kirkolle kuulemaan evankeliumia
Jeesuksesta.
Näihin neljään nuoreen WJELC (presidentti
Nagata puhumassa ylemmässä kuvassa)
asettaa suuria toiveita kirkon lapsi- ja
nuorisotyön
elpymisen
ja
ylipäänsä
seurakuntien tulevaisuuden suhteen. Saamme
olla rukoilemassa, että he eivät murru
kokemiensa odotusten ja vastuuntunnon alle.
Ensi kertaa historiansa aikana WJELC aikoo
palkata (lähetysjärjestöjen avulla) yhden
kokoaikaisen kansallisen työntekijän, teologin
(kuvassa toinen vasemmalta), lapsi- ja
nuorisotyön johtoon. Tämän valitun henkilön,
jonka nimeä ei ole vielä julkaistu, pitäisi valmistua ensi kesänä pappisseminaarista.
Nämä neljä nuorta olivat mukana Himejin opintopäivässä. Ensimmäinen vasemmalta on
tulevan nuorisotyön johtajan tuore vaimo. Samaan tiimiin heidän kanssaan kuuluisivat
NLM:n lähetit Marius (27v.) ja Karoline (24v.) Bergersen, kuvassa oikealla. Marius ja
Karoline ovat juuri valmistuneet kielikoulusta, ja he ovat jo nyt sopeutuneet hyvin
japanilaiseen opiskelijamaailmaan. Tiimiin kaivattaisiin vielä yhtä nuorisotyölähettiä
lisää. ”Herra, anna sinä heille viisautta, miten aloittaa työ melkein tyhjästä. Siunaa ja
rohkaise heitä. Anna WJELC:n seurakuntiin rukousherätystä heidän työnsä puolesta.
Amen.”
”Vanhusten kunnioittamisen päivä”
on kansallinen vapaapäivä, jota vietetään syyskuun puolivälissä. Lasten ja lastenlasten
odotetaan silloin muistavan jollain tavoin omia ikääntyneitä vanhempiaan tai
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isovanhempiaan. Myös seurakunnissa päivä otetaan yleensä jotenkin huomioon.
Seurakunnasta riippuen voidaan järjestää vanhuksille jotain mukavaa yhteistä ohjelmaa,
kutsua eteen siunattavaksi ja antaa lahja. Koska seurakunnissa ikäihmisten määrä
kasvavaa hurjaa vauhtia, on alettu miettiä, minkä ikäistä henkilöä on mielekästä
kutsua ”vanhukseksi”. Meillä Midorigaokassa ikärajana on 70 vuotta, Tottorissa 75 vuotta
ja esimerkiksi Kakogawassa 80 vuotta. Seurakuntamme kirjoilla on parikymmentä jäsentä.
Kun aloimme laskea, kuinka monta lahjaa pitää tänä vuonna ostaa, määräksi tuli
kymmenen. Siis puolet seurakuntalaisista on 70-vuotiaita tai vanhempia!
Vieressä on kuva Kitano-sanista, joka tänä vuonna täytti 70
vuotta. Kävin viemässä lahjan hänelle kotiin, koska hän ei ole
yli vuoteen päässyt käymään kirkossa. Hän oli kaatunut, niin
että lonkka murtui. Kivut ovat olleet niin kovat, ettei hän ole
juuri pystynyt istuutumaan auton rattiin. Nyt hän mietti, että
voisi jo uskaltautua ajamaan jumalanpalvelukseen.
Yksi kesän taifuuneista rikkoi hänen autokatoksensa katon.
Sitä hän suri ja mietti, onko hänellä varaa korjauttaa katto.
Sekä auto että katos ovat kuitenkin hänelle tuiki tarpeen, sillä
talvella voi sataa paljonkin lunta eikä kauppoja tai naapureita
ole lähellä. Kitano-san on perheetön eikä läheisiä
sukulaisiakaan ole. Jeesus on kuitenkin hänen ystävänsä eikä
hän sanonut sitä katkerana, että kukaan seurakuntalaisista ei
ollut edes soittanut hänelle kesän aikana. Iloitsimme molemmat jälleennäkemisestä!
Kiitos- ja rukousaiheita
. em. Mariuksen kielikoe marraskuussa. Sen jälkeen hän on luvannut panna alulle kotisivut
Midorigaokan srk:lle.
. Jaamme evankelioivia lehtisiä postilaatikoihin 200 kpl. joka kuukausi. Että saajat lukisivat ne
ja että heissä syttyisi halu ja rohkeus lähteä kirkkoon.
. Midorikko-chapel lastenkokous 7.10. Että moni vanhempi päästäisi lapsensa tulemaan ja että
lapsi saisi sydämeensä uskon Jeesukseen. Yksimielisyyttä valmisteluihin.
. haaveet uuden ei-kristittyjä tavoittavan opiskeluryhmän aloittamisesta
. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksessa. Evankeliumin yhä syvenevää sisäistymistä.

melliset KIITOKSET kaikesta muistamisesta! Paperipostista
lämpimät kiitokset seuraaville: Maarit S., Liisa S. Mäntsälästä, Liisa S.
Helsingistä, Arja R., sekä Leena & Jorma!

KIITOS sille tuntemattomaksi jääneelle ystävälle, joka nimeään
ilmaisematta oli jättänyt Kylväjän toimistolle upean norjalaisen villatakin
minulle toimitettavaksi. Sain villatakin toimistolta ja sain sen vielä
mahtumaan matkatavaroihinikin, niin että täällä se nyt yhdessä minun
kanssani odottaa Japanin sisätilapakkasten saapumista!

Hyvää vointia ja siunausta syksyynne!

Rakkain terkuin, Lea
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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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