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Vilskettä seurakunnan kotisivuilla
Tokion japanilaisen Suomi-kirkon kotisivuilla on käynyt yhä enemmän väkeä. Suomi-kirkkoseurakunnan puheenjohtaja Hoshino kirjoittaa sinne joka viikko uusia juttuja valokuvineen siitä
mitä seurakunnassa on tapahtunut. Myös ruokapiirin jutut ja valokuvat ja tulevien tapahtumien
mainokset tuovat elävyyttä. Sunnuntain saarna löytää tiensä luettavaksi päivittäin vaihtuvan
Lutherin hartaustekstin lisäksi. Työntekijöiden esittelysivua ja ensikertaa kirkkoon tulevalle
suunnattua tekstiä luetaan myös usein.
Tuo sivusto kannattaa pitää kunnossa, sillä käyntitilastojen mukaan sitä käydään lukemassa
keskimäärin yli 70 kertaa päivässä. Toki monet noista käynneistä ovat vain nopeita
piipahduksia, puhelinnumeron, kokoontumisajan tai osoitteen
tarkistamisia. Jotkut ajautuvat vahingossa sivustolle hakukoneen tuomana ja lähtevät heti pois, jos eivät löytäneet sitä
mitä olivat etsimässä. Mutta jotkut viipyvät pitempäänkin
lukemassa. Sivusto oli minusta riippumattomista syistä
tammikuun lopulla poissa käytössä viikon ajan. Se harmitti,
koska sinä aikana jäi todennäköisesti noin 500 käyntiä
toteutumatta.
Suomi-kirkon kotisivua luetaan Japanin ja Suomen lisäksi myös
monesta
muusta
maasta:
USA:sta,
Etelä-Koreasta,
Australiasta, Kanadasta, Saksasta, Pohjoismaista, Irlannista,
Taiwanilta, Thaimaasta, Myanmarista jne. missä vain
japaninkielisiä asuu tai on käymässä.

Kysymysten ja vastausten virrasta
Vastailen edelleen internetissä japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta. Japanissa
arvostetaan paljon menestymistä opiskelussa ja työnteossa. Silloin kun suorittaminen on hyvin
keskeinen asia, kääntöpuoli on se, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat pettyneet itseensä,
kun eivät ole pystyneet yltämään tavoitteisiin. Kokeilin hakea internetin suosittuun japanilaiseen
kysymys-vastaus-palveluun viikon aikana tulleiden kysymysten joukosta miten usein niissä
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lukee lause "jibun ga kirai" eli "vihaan itseäni/en pidä itsestäni". Niitä oli yli 1000 kappaletta. He
kirjoittavat esim. näin: - "Minä todella inhoan itseäni. Vaikka miten yritän, en pysty keksimään
yhtään hyvää puolta itsestäni. Mutta huonoja ominaisuuksia nousee mieleen loputtomasti... "
- "Vihaan itseäni. Miten oppisin pitämään itsestäni edes vähän?" ...jne.
Nämä kysymykset eivät ole yleensä kohdistettuja varsinaisesti kristityille. Löysin kuitenkin
internetistä hyvän japaninkielisen 40-sivuisen kirjasen, joka kertoo ihmisen arvosta Raamatun
näkökulmasta ja kertoo samalla evankeliumin. Ihminen on hyvin arvokas Jumalan luomana
vaikka olisi sotkenut asiansa miten pahoin. Olemme luotuja, Jumalalle rakkaita ja arvokkaita ja
meille on annettu anteeksi Jeesuksen tähden. Kokeilin jospa joku näistä ”itseään inhoavista”
kysyjistä lukisi kyseisen kirjasen, jos suosittelisin. Parillekymmenelle tällaiselle kysyjälle
vastasin jotakin tähän tapaan: - "Jos haluat tähän asiaan uuden, tuoreen näkökulman,
kannattaa lukea alla olevasta linkistä kirjanen: "Itsensä arvostaminen/rakastaminen - Mitä
Raamattu siitä sanoo?"
Yksi heistä kirjoitti palautteen: "Luin tuon kirjasen. Siinä oli paljon vaikeita kohtia, mutta nyt kun
ensimmäistä kertaa luin aiheesta tällaisesta näkökulmasta, minulle tuli jotenkin rauhallinen,
toipunut olo. Kiitos vastauksestasi!" Joku sanoi, että hän ei halua lukea kyseistä tekstiä, koska
kokee Raamatun niin vaikeaksi. Muut eivät vastanneet mitään. Ehkäpä tuo kirjanen oli näistä
vain tuota yhtä ihmistä varten. Voimme rukoilla, että Jumala vie häntä eteenpäin.

"Sinä neuvot minulle elämän tien"
Muslimimaailman keskellä toimivat lähetystyöntekijät kertovat, että
joskus Jumala johdattaa siellä ihmisiä lähettämänsä unen kautta
uskomaan Jeesukseen. Toisinaan myös japanilaiset kertovat unesta,
jossa on selkeää kristillistä symboliikkaa ja unen nähnyt kysyy mitä se
tarkoittaa. Silloin on helppo kertoa kristillisen uskon perusasioista, kun
kokee kulkevansa ”edellä valmistetuissa askelissa”. Tässä yksi esimerkki
tällaisesta kysymyksestä:
”Kertokaa minulle mitä eilen näkemäni uni merkitsee. Uni alkoi äkkiä ja havaitsin olevani ihan
lumivalkoisessa kirkossa. Risti ja istuimet kaikki olivat aivan valkoiset. Katto oli hyvin korkealla,
mutta kirkko ei ollut muutoin kovin suuri. Siinä ei ollut ovia. Ulkona oli aivan upea, pilvetön sää
ja ympärillä levittäytyi laaja, kaunis, vihreä niitty. Kirkko oli sen niityn keskellä.
Yhtäkkiä ovettomaan kirkkoon käveli sisään muutama ihminen. Sinne tuli monenlaisia ihmisiä –
naisia, miehiä, lapsia ja vanhuksia. Eräällä pojalla oli erivärisiä ilmapalloja ja joku vanhus nojasi
keppiin. Sen jälkeen tuli sisään taas kymmenkunta ihmistä - taas lapsista vanhuksiin.
Valkoisesta, ovettomasta kirkosta tuli pian vilkas paikka ja kaikki näyttivät iloisilta, hymyileviltä.
Valkoinen kyyhkynen ja saippuakuplia lensi ilmassa. Jotkut istuivat, jotkut nuoret juttelivat
seisoen. Kirkon eturivin keskivaiheilla oli paljon ihmisiä, jotka puhuivat Jeesuksen kanssa.
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Milloin hän oli tullut paikalle, sitä en tiedä. Sitten ensimmäisenä tulleet ihmiset siirtyivät toiselle
oviaukolle. Yhtäkkiä he nousivat ilmaan ja lensivät taivaalle. Seuraaville tapahtui samoin. Muut
saattelivat heidät matkaan hymyillen ja heiluttaen kättään hyvästiksi. Myös lähtijät näyttivät
onnellisilta ja vilkuttivat.
Sitten uni loppui. Minulla oli unen jälkimainingeissa hyvä olo. Ehkäpä uni kuvasi kuoleman
jälkeistä maailmaa. Oliko se Taivaaseen menevien ihmisten kokoontumispaikka? Mieleeni jäi
pysyvästi tuo kaunis maisema. Jos kuoleman jälkeinen maailma on olemassa, toivon, että se
on tuollainen. Kertokaa mitä tämä uni tarkoittaa.”
Ryhtymättä sen kummemmin unien selittäjäksi kerroin mitä yhteistä hänen
unellaan on sen kanssa mitä Raamattu kertoo. Puhtaan valkoisella siellä
kuvataan esim. Jeesuksen puhtautta ja pyhyyttä ja sitä puhtautta, jonka
saamme Jumalan edessä lahjaksi, kun meidät on kastettu ja turvaudumme
Jeesuksen ristintyöhön, jonka hän teki meidän edestämme syntien
anteeksisaamiseksi. Valkoinen kyyhkynen kuvaa Raamatussa Pyhää Henkeä. Kristilliset kirkot
ovat siinä mielessä ”ovettomia”, että sinne on jokainen tervetullut – oli sitten lapsi tai vanhus tai
kuka vaan. ”Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois”, sanoi Jeesus (Joh. 6:36). Monet
Taivaaseen matkalla olevat käyvät kirkossa, koska siellä(kin) voi kohdata Jeesuksen. Siellä voi
kuulla Hänen äänensä, kun evankeliumia julistetaan ja käydä ehtoollisella. Unen ihmisten
kasvoilla näkynyt ilo ja rauha muistuttaa siitä, että Jumalan lähellä on todella iloa ja onnea.
”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun
oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” (Ps. 16:11) Kuolema ei ole kaiken surullinen loppu, vaan
Jeesukseen turvansa laittavalle se on onnellinen muutto Taivaan kotiin. Kerroin Jeesuksesta
pelastuksen tienä Taivaaseen.
Tämä kysyjä kiitti ja sanoi olevansa hyvin tyytyväinen, että sai selityksen siihen, että kirkko oli
puhtaan valkoinen ja vailla ovia. Hän oli ymmärtänyt, että kirkkoon ovat tervetulleita kuka vain
lapsista vanhuksiin. Hän kertoi, että hänen vanhempansa ovat kristittyjä ja siksi hän kävi
lapsena usein kirkossa. ”Nyt tämän unen opettamana ja kun kirjoitit miten ”upeaa” kristillinen
usko on, alan käydä kirkossa useammin”, hän kirjoitti.

Valtakunnallinen evankeliumijuhla 26.-28.6.
Tulkaapa keskellä kesää hyvän sanoman ja sävelien hoidettavaksi
Sastamalaan valtakunnallisen evankeliumijuhlaan, jos siihen järjestyy
mahdollisuus. ”Nimi taivaan kirjassa” on teema, joten siellä varmasti
selviää miten oman nimensä saa tuohon tärkeään kirjaan.
Lähtisiköhän joku kaverikin mukaan, ehkäpä sellainenkin, jolle
Taivaan tie ei ole aivan tuttu juttu? Esim. kaikenikäisille kummilapsille
siellä on omaa, hyvää ohjelmaa.
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Juhlat tehdään suureksi osaksi talkootyönä, joten mikäli voit, olisi hienoa, jos ottaisit sieltä myös
jonkin sopivaksi katsomasi palveluvuoron. Katso: www.evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi - tai
kysy juhlan aikana infopisteestä. Minut ja Mikan löytää todennäköisimmin lähetysnäyttelyn
Japani-alueelta, joten jos Herra suo, tavataan siellä!

Rukousaiheita:






Kiitos johdatuksesta työssä ja terveydestä!
Siunausta Tampereella kokoontuvalle englanninkieliselle raamattupiirillemme
Pyydetään edelleen johdatusta kysymyksiin vastailuun
ja että monikieliseen raamattuopetussivustoon löytyisi lisää vapaaehtoisia
kääntäjiä eri kielille ja että sitä kautta moni saisi ravintoa uskolleen
Tokion Suomi-kirkolle kasvua ja siellä kasteelle valmistautuville siunausta ja
että heille avautuisi evankeliumin sanoma

Jeesus sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo." (Joh. 8:12)

Elämän Valoa ja Iloa!
t. Tiina

Lähetyskannatus Tiina Latva-Raskun työn tukemiseksi Sleyn tilille: FI13 8000 1500 7791 95
BIC: DABAFIHH
tiedonannolla ”Tiina Latva-Raskun lähetysrengas” ja oma seurakuntasi
tai Tiina Latva-Raskun työn yleisviitenumerolla 10078 89200 31001 13516
tai henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatuksesi näkyy automaattisesti myös seurakuntasi
lähetyskannatuksena. Jos haluat henkilökoht. viitenumeron, saat sen Sleyn toimistosta Anna
Poukalta p. (09) 251 39 220 tai anna.poukka (at) sley.fi
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 13.1.201531.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390 • Faksi (09) 251 39290, (09) 251 39270
Kotisivu www.sley.fi Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sley.fi tai sley@sley.fi

