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Piristystä Japanin seurakuntiin
Lokakuun lopulla Suomesta Tokioon lensi ryhmä nuoria aikuisia
tutustumaan lähetystyöhön paikan päällä kymmenen päivän
ajaksi. Kyseessä oli Evankelisten Opiskelijoiden kymmenen hengen porukka, joka toi japanilaisiin seurakuntiin ja kahteen kristilliseen päiväkotiin pirteän tuulahduksen musiikin, puheiden ja
muun palvelun kautta. Kuvassa yksi heistä, Katariina kertoo
Suomi-kirkko-seurakunnassa omia kokemuksiaan kristittynä ja
lähetystyöntekijä Hiroaki Yoshimura tulkkaa puheen japaniksi. Minun osani oli mainostaa
japaninkielisissä internetin kanavissa mahdollisuutta tulla tutustumaan näihin suomalaisiin kristittyihin nuoriin. Oli hienoa, että he kävivät juuri Tokiossa, sillä siellä on pienellä alueella maailman suurin keskittymä evankeliumilla tavoittamattomia ihmisiä.

Bible Toolbox – evankeliumia yhdeksällä kielellä
Yksi raamattuopetussivustomme kääntäjistä on Emmanuel Samwel Sitta
Keniasta. Hän valmistui syyskuussa Matongon teologisesta seminaarista ja
sai nimityksen oman alueensa pastoriksi. Kun kysyin mahtaako hän enää
ehtiä kääntämään swahiliksi Bible Toolboxin tekstejä, hän ilmoitti jatkavansa oikein mielellään. Hän kertoi, että kääntäessä hän oppii itsekin ja
kehittyy näin teologina. Pienet käännöspalkkiot auttavat häntä myös tulemaan toimeen, sillä hänen alueellaan pastorin toimesta ei makseta palkkaa.
Emmanuel onkin todella ahkeroinut. Lokakuussa sain viedä Bible Toolboxsivustolle 1. Korinttilaiskirjeen luku-luvulta selityksen swahiliksi.
Muita uutuuksia siellä on Ken Takakin japaniksi kääntämä opas Esterin kirjaan ja Haseeb
Shehadehin arabiaksi kääntämiä opetuksia Raamatun pääteemoista.
Sivustolla on käynyt viime aikoina keskimäärin 550 käyttäjää päivässä. Rukoillaan näiden
lukijoiden puolesta, että tämä Jaakobin kirjeen (1:21) kehotus toteutuisi heidän kohdallaan:
”Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne.”
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“Vilinää, melskettä, helinää, helskettä”
Joulun alla japanilaisissakin seurakunnissa käy
väkeä enemmän kuin tavallisesti. Monissa joulun
ajan tilaisuuksissa kuulutetaan, että meille on
syntynyt Vapahtaja. Myyjäisillä ja konserteilla
kerätään varoja pienten seurakuntien toiminnan
kuluihin. Jotta tapahtumiin voi tulla, niitä täytyy
mainostaa, ja se tarkoittaa minulle aina joulun alla
isompaa työsarkaa tilaisuuksista tiedottamisessa
internetissä. Oheisessa myyjäis- ja konserttimainoksessa esiintyvät myös lähettitoverini Päivi ja Martti
Poukka ja Hanna Penttinen.

Jospa vihdoinkin!
Tokion Suomi-kirkon joulun aika sisältää myös jännittäviä hetkiä, kun vihdoin viimein on
ilmaantunut mahdollinen kirkkotilaksi sopiva vuokrattava huoneisto. Uuden kokoontumistilan
etsiminen on ollut vaikeaa, koska nykyään vuokranantajat ovat hyvin varovaisia “uskonnollisia
toimijoita” kohtaan. Japanissa kun liikehtii monenlaisia uskonlahkoja, jotka ovat aiheuttaneet
harmia yhteiskunnassa. Nyt kuitenkin yksi vuokranantaja on suostunut harkitsemaan Suomikirkko-seurakuntaa vuokralaiseksi. Joulukuussa he pääsevät tutustumaan tilaan ja tapaavat
mahdollisen vuokranantajan. Pyydetään johdatusta tähän, sillä nykyisestä kosteusvaurioisesta kirkosta täytyisi pian päästä terveellisempiin tiloihin.

Kiitos!
Lämmin Kiitos Sinulle, että olet tämänkin vuoden kulkenut rinnallani ja
muistanut japanilaisia ja tätä työtä rukouksin!
Monilla on ollut tapana muistaa minua joululahjalla ja tämä on lämmittänyt
mieltä. Tänä vuonna kuitenkin toivomukseni on, että joulupaketin sijaan
lahjoittaisitte saman summan, jonka aioitte laittaa pakettiin, työni tukemiseen
Evankeliumiyhdistyksen tilille. Pienikin summa on tervetullut. ”Jos antajalla on hyvää tahtoa,
hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on,eikä vaadita sellaista, mitä
hänellä ei ole.” (2. Kor. 8:12)
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Vaikka vuoret järkkyisivät
ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky
eikä minun rauhanliittoni horju,
sanoo Herra, sinun armahtajasi.
Jes. 54:10

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä?
Tiina Latva-Raskun työn tukemiseksi voit lahjoittaa haluamasi summan
Sley:n tilille IBAN: Fl13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH
- henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena. (Henkilökohtaisen viitenumeron saat Anna
Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi )
- TAI kirjoittamalla viestikenttään "Tiina Latva-Raskun tukirengas" ja oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne
Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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