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”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa.
(Luuk. 21:26) --- Maailmassa teillä on ahdistus,
mutta olkaa turvallisella mielellä; minä olen
voittanut maailman.” (Joh. 16:33)
Hei kaikki!
Kukapa olisi arvannut, että tämä vuosi alkaa
koronaviruksella ja jatkuukin sillä. Kukaan ei vielä tiedä, miten kauan. Tänään on Japanissa
saavutettu yli tuhannen tartunnan raja. Mitä lähempänä omaa asuinsijaa tartuntoja todetaan,
sitä pelottavammalta tämä ihmisen hallintavallan ylittävä virus tuntuu. Jumala haluaa
herätellä maailmaa tälläkin tavalla. Yksi paha virus saa hetkessä koko maailman huomion,
kun samaan aikaan uutisissa jää täysin huomiotta se, että parhaillaan olisi aihetta nostaa
katse myös suureen juhlaan, pääsiäiseen. Sen juhlan aiheeseen ei viruksen hammas pure.
Juuri nyt on sopiva aika muistaa sitä, mitä hyvä Jumala on tehnyt koko ihmiskunnan
ikuiseksi parhaaksi. Hän lähetti tänne meidän maapallollemme oman Poikansa kärsimään
ja kuolemaan meidän sijastamme, jotta kuoltuamme (kuka mihinkin) saisimme osaksemme
iankaikkisen elämän. Meitä itse kutakin rakastavan oman Luojamme ja Lunastajamme luona
taivaassa. Siellä ei ole enää sairautta eikä kuolemaa, koska synnit on sovitettu ja anteeksi
saatu Jeesuksen tähden. Olkaa siis turvallisella mielellä, sanoo Jeesus. Hän on jo käynyt
läpi kuoleman ja ylösnousemuksen, ennen meitä, ja selvinnyt niissä voittajana.
Kuvassa, vasemmalta lukien, näkyy Länsi-Japanin ev.lut. kirkon (WJELC) kaksi johtajaa.
He päättivät, että koronaviruksen takia kirkon vuosikokous, joka on aina pidetty
maaliskuussa, siirretään heinäkuun lopulle ja pidetään vain yksipäiväisenä. Kokous on tänä
vuonna erityisen tärkeä siksi, että nykyinen kirkon presidentti ja varapresidentti ovat
erovuorossa ja heidän tilalleen pitäisi osata valita kaksi muuta sopivaa henkilöä.
Vuosikokouksessa on hyväksyttävänä myös työaikalakiin muutosehdotus, jonka mukaan
kirkon työntekijät voisivat olla eläkeiän (65 v.) jälkeen töissä vielä kymmenen vuotta,
kuitenkin niin, että palkka alenee huomattavasti. Kirkon kaikkien pappien ja evankelistojen
(45) keski-ikä on tällä hetkellä 59 vuotta. Jos kaikki jäisivät eläkkeelle 65-vuotiaina, monet
nykyisistä
työmuodoista
ja
seurakunnistakin
pitäisi
varmaan
lakkauttaa.
Me lähetit
omalla
tahollamme
valmistaudumme
omaan
lähettikonferenssiimme 30.3.-3.4., emmekä me ole
aikeissa perua sitä, ellei mitään radikaalia uutta ilmene.
Lähetyksen (NLM ja Kylväjä) johtokuntaan kuuluu neljä
jäsentä: esimies Eivind oikealla, islantilainen Leifur
vasemmalla, Inger tietsikan sisällä ja minä kamerana.
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WJELC:n johtajat ovat kutsuneet meidät lähetyksen edustajat keskustelemaan kanssaan
viime kirjeessäni kirjoittamastani ongelmasta, joka koskee erään pastorin osallistumista
avoimen synkretistiseen toimintaan. Keskustelu on ensi viikon tiistaina, jJs. Lähetyksen
johtokunnassa pidämme ongelmaa erittäin vakavana ja toivomme ja rukoilemme, että myös
WJELC:n johdolla olisi samanlainen ymmärrys asiasta meidän kanssamme. Silloin olisi
mahdollista tuoda tervehdyttävään valoon asioita, joihin ei ole osattu tai uskallettu puuttua
eikä niistä avoimesti puhua ja opettaa vuosien tai vuosikymmentenkään aikana. Ongelma
ei siis liity vain tähän yhteen tiettyyn pastoriin. Antakoon Herra jollekulle kansalliselle
pastorille uskon, viisauden ja rohkeuden alkaa opettaa oikein näistä muihin uskontoihin
liittyvistä kysymyksistä koko työntekijäjoukolle.
Jotain kivaakin!
Pitkästä aikaa pääsin osallistumaan NLM:n, KL:n ja
Kylväjän lähettien yhteiseen rukouspiiriin Kobessa.
Se pidettiin tällä kertaa KL:n uusimman lähetin Asta
Vuorisen kotona. Siellä ei ollut puutetta nuorista,
koska NLM:n kautta Japanissa on parhaillaan
muutaman viikon ulkomaan harjoittelujaksolla kolme
lukiolaista ja yksi
teologian
opiskelija. Yksi
näistä
lukiolaisista
kastetaan täällä Aotanin kirkossa ensi sunnuntaina!
Huhtikuussa on tulossa myös lähettihäät, jotka
pidetään samaisessa Aotanin kirkossa, jHs.
Kielikoulussa
parhaillaan
oleva
NLM:n
poikamieslähetti on menossa naimisiin australialaisjapanilaisen tytön kanssa (istuvat lattialla). Nuoret
lähetit levittävät tulevaisuuden toivon ilmapiiriä yhä vain harmaantuvaan WJELC:iin.
Rohkaisevaa
oli myös saada osallistua Raamattukoulun päätösjuhlaan viime sunnuntaina. Ensimmäiseltä
vuosikurssilta valmistui viisi naista ja toiselta vuosikurssilta yksi mies. Myös muutama osaaikaopiskelija oli juhlassa mukana. Keskellä ovat opiskelijat ja opettajat yhteiskuvassa.
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Rukousaiheita
. kiitos Jeesuksen rististä ja pääsiäisen
sanomasta; että osaisimme pitää näitä
totuuksia täällä raikkaalla tavalla esillä
. uusia opiskelijoita raamattukouluun ja
pappisseminaariin
. Jumalan valitsema henkilö seuraavaksi
kirkon presidentiksi
. Pyhän Hengen läsnäoloa ja johdatusta
neuvotteluun ensi tiistaina (11.3.)
. kiitos uusista nuorista läheteistä
. kaikki maailman pakolaiset

-llinen kiitos

kaikesta muistamisesta!
Paperipostia olen saanut seuraavilta:

Liisa S., Liisa S. Mäntsälästä,
Leena & Jorma, Maarit S.,
Hallikkaat & Suuriniemet sekä
Marke. Lämmin kiitos!
P.S. Ensi kesänä olen tulossa Suomeen jo
heinäkuun puolella, niin että minulla olisi
mahdollisuus
vierailla
erityisesti
nimikkoseurakunnissa elokuun aikana, 1.-23.8.
Ottakaapa siis yhteyttä, jos teille sopii
tällainen vierailu!
Jeesus kanssamme!
Terveisin, Lea
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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. Pankin tilinumero alla.
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