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Hei,
Rakkaat ystävät ja lähetystyön tukijat. Toivottavasti olette kaikki hyvin
olemassa. Kiitos, että jaksatte muistaa lähetystyötä rukouksin ja mukana eläen.
On suuri kiitoksen aihe tietää, että meidän ei tarvitse tehdä tätä työtä yksin, vaan
mukana on suuri joukko uskollisia ystäviä ja kaikkivaltias Jumala.
Kuva 1 Ylivieskan vanhan kirkon
kello koristaa uutta kirkkoa.

Kummallinen vuosi

Vuosi sitten tämä kummallinen aika alkoi eikä se tunnu vieläkään päättyvän. Joudumme elämään eristyksissä
toisistamme, jumalanpalvelukset järjestetään virtuaalisesti kuten monet muutkin toiminnat. Olemme
opetelleet osallistumaan seuroihin etäyhteyksien
välityksellä. Opetteluahan tämä kaikki vaatii, mutta
seurapuheet ja virret koskettavat kyllä etäyhteydelläkin.
Kiitollisina olemme Päivin kanssa herättäjäseuroja
kuunnelleet ja arvostamme heitä kaikkia, jotka ovat
tehneet seurojen toteuttamisen mahdolliseksi. Myös
Suomen Lähetysseura järjestää satunnaisesti virtuaalisia
kirkkokahveja sunnuntaisin eri puolilta maailmaa.
Niissäkin pääse mukavasti seuraamaan elämää ja työtä
Lähetysseuran työalueilla. Kannattaa seurata
Lähetysseuran Facebook sivuja, sieltä löytyy tietoa,
milloin ja mistä kirkkokahvit järjestetään.

Kuva 2 Virtuaalikahveilla

Kotona tätä korona arkea eläessä meille on muodostunut uusia tapoja.
Löysin hyllystämme kirjan ” Tätä runoa en unohda” toimittanut Maarit
Tyrkkö. Otin tavaksi aamupalalla lukea ääneen yhden kirjan runoista. Jotkut
runot ovat tuttuja, jotkut aivan uusia löytöjä. Tähän mukavan lumiseen
talveen sopii mainiosti Eino Leinon runo ”Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun
hanki on hohtava alla, …”.

Kuva 3 Hyvä on hiihtäjän hiihtää

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Opiskelut
Kuten edellisessä kirjeessä kerroin, jäin viime syksynä opintovapaalle tarkoituksenani jatkaa kauan sitten
aloittamiani teologian opintoja. Kursseille ilmoittautuessani olin ehkä turhankin optimistinen siitä, mihin
pystyn ja jaksan. Opintotehtäviä tehdessä ja kurssikirjoja lukiessa tajusin, että opiskelukin on kovaa työtä,
joka vaatii omat rutiininsa ja nehän ovat vuosien kuluessa mukavasti unohtuneet. Ei tämä niin helppoa
ollutkaan. Kuitenkin olen saanut suoritettua joitakin opintopisteitä ja yritän jatkaa edelleen. Koen opiskelun
erittäin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. On hauska oppia uusia asioita ja uusia näkökulmia mm. Raamattuun,
kirkon historiaan ja muihin kirkkokuntiin.
Nyt en kuitenkaan enää ole kokoaikainen opiskelija, vaan joudun hoitamaan opintoni työn ohessa. Viime
syksyn aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaanosastolla tehtiin merkittävä organisaatiouudistus ja jouduin
monien muiden tavoin tilanteeseen, jossa sitä tehtävää, josta lähdin kotimaanjaksolle ei enää olisikaan ja
jouduin hakemaan uutta tehtävää.

Uusi tehtävä
Tulin valituksi Suomen Lähetysseuran ”Itäisen ja eteläisen Afrikan talouden ja hyvän hallinnon
asiantuntijaksi”. Kyllä vain, nimikkeeni on juuri noin pitkä. Hyvää tuossa pitkässä tittelissä on, että se kuvaa
aika hyvin mitä tehtäväni pitää sisällään. Tehtäväni on kouluttaa ja neuvoa itäisen ja eteläisen Afrikan
hankkeissa työskenteleviä sekä Lähetysseuran että yhteistyökumppaniemme työntekijöitä talouden ja hyvän
hallinnon alaan liittyvissä asioissa. Koska alue on laaja ja yhteistyökumppaneitakin on monia, niin myös
hankkeita on paljon. Eteläisen Afrikan lisäksi työalueeni käsittää nyt myös itäisen Afrikan eli Etiopian ja
Tansanian.
Aloitin uudessa tehtävässä tämän vuoden alusta ja voin tehdä sitä täältä kodistamme Ylivieskasta käsin
tämän vuoden elo – syyskuulle asti. Tämä tehtävä sopii melko hyvin hoidettavaksi myös etänä, mutta toki
olisi hyvä käydä tutustumassa hankkeisiin ja niiden työntekijöihin. Mutta kaikki tapahtuu Jumalan aikataulun
mukaan ja matkustetaan sitten, kun korona hellittää.
Yritän pitää mielessäni ja ohjenuoranani Jesajan sanaa (Jesaja 58: 6-9). Viimeisen jakeen lopussa sanotaan: ”
ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: Tässä minä olen.”

Hohtava risti seinällä
Viime vuonna pääsiäisen aikoihin tein videon, jolla kerron kodissamme olevista risteistä
(https://www.facebook.com/suomen.lahetysseura/videos/ilkka-repo-kolmeristi%C3%A4/222954595455366/). Iltaisin, kun käyn nukkumaan, saatan kääntyä kyljelleni ja katsella tuota
hohtavaa krusifiksia. Juuri ennen nukahtamistani kuiskaan tuolle ristille, rakas Jeesus tässä Ilkka. Tämän
yksinkertaisen rukouksen kuulin työtoveriltani vuosia sitten hänen kertoessaan tarinaa miehestä, joka
tullessaan kirkkoon istui takimmaiseen penkkiin ja hiljaa huokaisten rukoili tuon rukouksen. Toivon, että
Jeesus olisi myös minua vastassa ja toivottaisi: Rakas Ilkka tässä Jeesus!

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Kohti pääsiäistä
Nyt on paaston aika ja pääsiäinen lähestyy. Me ylivieskalaiset elämme jännittäviä aikoja, sillä viisi vuotta
sitten palaneen kirkkomme tilalle on rakennettu uusi kirkko ja tuo kirkko vihitään käyttöön tulevana
pääsiäisenä. Ehkä tilanteen vaatimat rajoitukset eivät
vielä päästä meitä paikan päälle kokemaan tätä
juhlallista tilannetta, mutta pääsemme seuraamaan
sitä kuitenkin TV:n välityksellä.
Vihkiäisjumalanpalvelus televisioidaan meidän
kaikkien nähtäväksi 4.4.
Vanha kirkko oli monille rakas ja siihen liittyi
muistoja elämän kaikista vaiheista syntymästä
kuolemaan. Vanhaa kirkkoa ei enää ole, mutta
muistot eivät pala ja nyt saamme uusia muistoja
uuden kirkkomme myötä.

Kuva 4 Ylivieskan uusi kirkko

Siunausta kaikille
Kiitos teille kaikille rukouksesta ja yhteisestä lähetysmatkasta. Jumalan siunaamaa pääsiäisen aikaa!

t. Päivi ja Ilkka

Rukousaiheet

Ilkka Repo
Talouden ja hyvän hallinnon
asiantuntija, itäinen ja eteläinen
Afrikka.

∂
∂
∂

Koronan nujertaminen
Oman paikkani löytäminen
uudessa organisaatiossa ja
uusissa tehtävissä
Talouden haasteet
kumppanikirkoissa ja
järjestöissä

Kirjeen valokuvat Päivi Repo

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

