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Keväthommia
Viime aikoina työpöytäni ääressä on tapahtunut mm. japaninkielisten hartausvideoiden
editointia, Bible Toolbox-sivuston artikkeleiden jakamista, tiedottamista Tokion Suomi-kirkon
tilaisuuksista, japanilaisten kysymyksiin vastailua ja sielunhoitoa, ja teknisten asioiden
selvittelyä. Japaninlähettien kevätkokoukseen osallistuin etänä, ja summasimme siinä
toisillemme kuluneen työvuoden asioita. Diakoni Mirjam Harjun työkausi on päättymässä ja
hän palaa kesällä Suomeen. Sen jälkeen Päivi ja Hiroaki Yoshimura ovat ainoita
kokoaikaisesti Japanissa toimivia Sleyn lähettejä. Heidät siunataan Evankeliumijuhlassa
(1.-3.7.) Karkun evankelisella opistolla Sastamalassa uudelle kaksivuotiselle työkaudelle.
Evankeliumijuhlan lähetystyöhön liittyvän ohjelman ja käytännön asioiden järjestelyssä on
riittänyt paljon tekemistä. Uutuutena evankeliumijuhlassa on lähetyskenttäkohtaiset
infohetket, jotka rullaavat lauantaina Karkun evankelisen opiston luokassa 8. Niissä
lähetystyöntekijät kertovat parinkymmenen minuutin terveiset lähetyskentältään, jonka
jälkeen on mahdollisuus keskustella heidän kanssaan seuraavan infohetken alkamiseen
saakka. Lähetyslettutelttaan tekijät on saatu nyt yli kuuteenkymmeneen sadasta lettukahvilan
talkoovuorosta. Muissakin evankeliumijuhlan toiminnoissa tarvitaan vielä runsaasti käsipareja.
Tuntuu mukavalta ajatella sitä, että saadaan pitkästä aikaa tulla
yhteen isolla porukalla. Juhlakenttä on rannassa, ulkotiloissa,
mikä on koronan kannalta hyvä asia. Evankeliumijuhlan
sivustolle kirjoitin teille, lähetystyön ystäville menovinkit
juhlaan: “Lähetystyön ystävän polku evankeliumijuhlassa”:
www.evankeliumijuhla.fi/lahetystyo/

Hiljainen vähemmistö
Koska kristityt ovat Japanissa pienenä vähemmistönä, monet heistä ovat aika hiljaa
uskostaan. Toisinaan japanilaisen kristityn työkaverit kuulemma yllättyvät, kun saavat
työkaverinsa kuoleman jälkeen kutsun kristillisiin hautajaisiin ja sanovat: - “En tiennytkään,
että hän oli kristitty!” Eräs yhteistyökirkkomme pappi tokaisi puoliksi vitsinä, että yleisin
evankeliumin levittämisen tapa japanilaisilla kristityillä on hautajaiset. Onneksi asiat eivät ole
ihan näin huonosti, mutta totta on se, että japanilaiset kokevat yleensä kristilliset hautajaiset
hyvin puhuttelevina. Niissä kun vallitsee surun ja kaipauksen ohella myös usko ylösnousemukseen ja jälleennäkemisen toivo, mitkä täysin puuttuvat buddhalaisista hautajaisista.
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Tokion Musashinon seurakunnassa pidettiin jopa opetussarja, jossa
rohkaistiin kristittyjä suunnittelemaan etukäteen omat kristilliset
hautajaiset: valitsemaan virret ja kirjoittamaan hautajaisissa
luettavaksi puhe, jossa kertoo mihin uskoo. Tämä voisi olla hyvä
idea myös Suomessa.
Osataanhan sitä meilläkin olla hiljaa uskonasioista. Eräs mies
kirjoitti netissä, että hän on asunut 30 vuotta Helsingissä ja ollut töissä monissa eri
työpaikoissa, mutta ei ole tavannut sinä aikana ketään Jeesukseen uskovaa. Kristillinen usko
ei tosiaan ole tavallisimpia työpaikkojen kahvipöytäkeskustelujen aiheita.

“Siellä kohtaamani Jumala”
Usein tässä työssä näkee miten merkittävää on se, että lapsille kerrotaan Jeesuksesta.
Chiko Nanba -niminen japanilainen kristitty kirjoitti: "Kävin kristillistä lastentarhaa. Siellä
kohtaamaani Jumalaan uskoin pitkän aikaa. Huomasin, että en voinut ottaa vastaan uskoa
muihin jumaliin, joten kun tulin aikuiseksi ja minulle syntyi lapsi, menin kristilliselle kasteelle."

Kiitos, Ville!
Osa teistä saa näitä kirjeitäni perinteisenä paperikirjeenä. Se on jo yli yhdeksän vuoden ajan
tapahtunut Hämeenlinnasta Ville Hämäläisen käsien kautta. Hän on hoitanut tulostamisen ja
postittamisen. Suuret kiitokset hänelle tästä sitoutuneesta vapaaehtoistyöstä lähetystyön
hyväksi! Jatkossa paperikirjeeni tulostaa ja postittaa Kirsti Lehtinen Sleyn lähetysosastolla.

Siunausta keväisiin päiviin!
t. Tiina
sähköpostini on muotoa etunimi.suku-nimi@sley.fi

- kesälomalla: 6.7.- 9.8.

Haluatko olla mukana lähetystyössä tukemalla sitä taloudellisesti?
Tiina Latva-Raskun työn tukemiseksi voit siirtää haluamasi summan
Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
BIC: DABAFIHH
Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena TAI kirjoita viestikenttään: Tiina Latva-Raskun rengas ja oma kotiseurakuntasi.
Viitenumero- ja osoitteenmuutos-asioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula puh. 050 321 8614
tai anna-liisa.markkula@sley.fi
- Muut lahjoitusmuodot: Taivaallinen lahja -sivuston kautta: www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku
tai MobilePay 92825 (Tiina Latva-Rasku);
tai yleisesti Sleyn lähetystyölle tekstiviesti LÄHETYS20 numeroon 16499
- Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saa tietoa täältä: www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja ulkomailla.

