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Lämmin kiitos kaikista rohkaisevista viesteistä, kauniista korteista ja muista muistamisista,
tuesta ja esirukouksista! Lähetystyö on aina yhteistyötä – yksin tätä ei voi tehdä. Ja pohjimmil taanhan tämä on yksin Jumalan työtä meissä kaikissa ja meidän kauttamme. “Hän yksin tekee
suuria ihmetekoja. Iäti kestää hänen armonsa!” (Ps. 136:4)

Miksi Jeesus kuoli ristillä?
Hämmästyksekseni jouluaaton aattona kristillisen uskon perusasioita kertovalla Bible Toolboxsivustollamme oli käyty 850 kertaa. Se on kaksinkertainen määrä normaaliin päivään verrattuna. Tuolloin oli yhtäkkiä kahden tunnin aikana käyty 412 kertaa katsomassa sivustomme
japaninkielistä tekstiä "Miksi Jeesus kuoli ristillä?" Ilmeisesti jokin oli herättänyt tämän
kysymyksen, koska eri puolilta Japania moni oli hakenut
internetistä vastausta tuohon kysymykseen. Olisikohan jokin
Japanissa esitetty televisio- tai radio-ohjelma herättänyt mielenkiinnon asiaan. Joka tapauksessa tuntui hyvältä, että juuri
Jeesuksen ristinkuoleman syy kiinnosti, koska lähetysjärjestö,
jonka kautta tätä työtä teen, eli Evankeliumiyhdistys perustettiin
aikoinaan juuri siksi, että ”ei yhdeltäkään saisi peittyä, miksi
Karitsa on kuollut ristillä”, kuten K.V. Tammisen vanha lähetyslaulu asian sanoo.

Buddhalaisesta kristityksi
- ”Perheeni ja sukuni on sukupolvien ajan ollut buddhalaisia. Mitä jos haluan kääntyä buddhalaisesta kristityksi?” Tällaisen lyhyen ja ytimekkään kysymyksen kirjoitti eräs japanilainen viime
viikolla internetissä. Aloitin toivottamalla kysyjälle siunausta taivaan ja maan Luojalta. Sitten
kerroin, että Japanin perustuslaki takaa yksittäisille ihmisille – ei vain perhekunnille – mahdollisuuden valita uskonsa kohteen tai olla uskomatta mihinkään. Kysymyksen taustalla oli ehkä
epätietoisuus tästä. Neuvoin lukemaan Raamatusta tiettyjä kirjoja ja kappaleita, joista selviää
kristillisen uskon perusasioita. Rohkaisin häntä osallistumaan jumalanpalveluksiin, suositellen
tiettyjä kirkkoja. Siellä hän voi kysyä papilta miten toimitaan, jos haluaa kasteen. Kerroin, että
todennäköisesti hän osallistuu ennen kastetta maksuttomiin kokoontumisiin, joissa käydään läpi
pastorin johdolla kristillisen uskon perusasioita. Rukoilin hänelle johdatusta kaikkeen.
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Nämä ovat sellaisia konkreettisia asioita, joita hän voi tehdä. Mutta uskon syntyminen on aina
Jumalan ihme ja hänen suuri lahjansa. "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille
uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten
tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8-9) Tämän lahjan Herramme ojentaa meille Sanan
ja sakramenttien, eli Raamatun ja sen mukaisen opetuksen kuulemisen ja kasteen ja
ehtoollisen kautta. Pyydetään tälle, kuten muillekin monille kyselijöille siunausta ja hyvän
seurakuntayhteyden löytymistä.

Iltapäiväkerhossa
Sain kertoa Japanista ja lähetystyöstä eräässä Tampereen Eteläisen seurakunnan koululaisten
iltapäiväkerhossa. Iltapäiväkerho oli minulle uusi juttu ja se onkin hieno toimintamuoto.
Alakoululaiset saavat tulla koulun jälkeen viettämään aikaa tilassa, jossa on monenlaista
tekemistä ja jossa heillä on turvallinen aikuinen seuranaan ja pyhäkoulu kaksi kertaa viikossa.
Näistä lapsista saattoi nähdä, että kristillisen uskon perusasiat olivat heille jo tuttuja ja monet
kuuntelivat ja kyselivät avoimella mielellä. Varhain kylvetty Jumalan Sanan siemen saattaa
alkaa itää heti tai myöhemmin.
Yksi väline tähän hyvän siemenen kylvämiseen on kristillinen lastenlehti. Mitäpä jos sinulle rakkaan lapsen postiluukkuun kolahtaisi noin
kerran kuussa kristillinen lasten ja varhaisnuorten lehti nimeltä Vinkki.
- tilaukset (kestotilauksen 1. vuosi on nyt tarjouksessa: 49 euroa) tai
näytenumero: puh. 040 7007 707 (ma-pe 9-14) tai tilaajapalvelu@sley.fi

Pyyntö
Lähetystyötä tehdään yhä tänäänkin siksi, että kaikki saisivat kuulla siitä mitä Jeesus teki
puolestamme ja jotta mahdollisimman moni saisi kerran Taivaan Kodissa kiittää Jumalaa.
Toivon, että jatkaisit mahdollisuuksiesi mukaan edelleen työni tukemista rukouksin ja myös
taloudellisesti. Lähetysjärjestömme tarvitsee erityisesti näinä aikoina säännöllistä taloudellista
tukea, jotta voimme jatkaa lähetystyötä kaikilla lähetyskentillä. Pienistä puroista muodostuu
suuri virta. Kiitos!

Olen tavattavissa lähiaikoina mm. näissä tilaisuuksissa:
su 18.3. klo 11:30 Kärkölän seurakuntakeskuksessa Järvelässä lähetyslounas ja lähetystilaisuus
ke 21.3. klo 18 Hervannan kirkon rippikoulusalissa lähetysilta, alkaa tarjoilulla klo 17:30
su 22.4. klo 14 Sastamalassa naistenpäivä Vammalan Luther-talossa

Jumalan rauhaa sinulle ja läheisillesi toivottaen,

Tiina
Rautatienkatu 17 A 19, 33100 Tampere
etunimi.suku-nimi@sley.fi
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