Japanin internetlähetystyön terveisiä
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Tampereella 5.2.2021

Kiitän jälleen lämpimästi kaikesta muistamisesta, esirukouksesta,
taloudellisesta tuesta ja viesteistä, jotka rohkaisevat ja tekevät tämän työn
mahdolliseksi! Vuodet vierivät ja minulla alkoi nyt neljästoista vuosi
lähetystyössä. Monet teistä olette olleet tässä työssä mukana pitkän matkan.

Lähetystyötä poikkeusoloissa
Alkuvuodesta kävin kertomassa lähetyskurssilaisille Japanista ja internet-lähetystyöstä
Karkun evankelisella opistolla. Tuntuu erikoiselta puhua maskin läpi, ja oudoksi nämä tilanteet
tekee myös se, että ei näe kuulijoiden ilmeitä, kun heidänkin kasvojaan peittää maski. Viime
vuosi oli tautitilanteen vuoksi silläkin tavalla poikkeuksellinen, että kävin puhumassa vain
muutamassa tilaisuudessa paikan päällä. Muut puheet ja palaverit hoituivat etäyhteyksillä.
Japanissa on ollut suurin piirtein saman verran koronatartuntoja
suhteessa väkilukuun kuin Suomessa, mutta siellä erityistä huolta
aiheuttaa koronapotilaiden hoitopaikkojen vähyys. Rokotukset
ovat alkamassa siellä vasta helmikuun lopussa. Maskin
käyttäminen ei ole japanilaisille vaikeaa, sillä he ovat tottuneet
pitämään sitä aina tavallisessa flunssassakin.
Tokion Suomi-kirkossa jumalanpalvelusten lähettäminen live-videona ja etäkirkkokahvit
sujuvat jo rutiinilla. Tietyin edellytyksin kirkkoon voi mennä siellä myös paikan päälle. Virsistä
lauletaan vain yksi säkeistö vaimeasti, tai se vain kuunnellaan, eikä ehtoollista vietetä.

Auttaako ristiriipus?
Viime aikoina olen uppoutunut pitkiksi ajoiksi vastailemaan japanilaisten kysymyksiin
kristillisestä uskosta. Hyviä kysymyksiä tulee paljon, ja niihin on mukava vastata.
- “Kuulin, että kun uskoo Jeesukseen Vapahtajana, saa minkä tahansa synnin, vaikkapa
tappamisen, anteeksi. Mutta missä kohtaa Raamatussa sanotaan niin?” - “Miten varjeltuisi
pahoilta hengiltä kadulla: auttaako ristiriipus kaulassa, vai riittääkö se, että teen ristin
merkin?” - “Mitä Jeesus oikein tahtoi opettaa?”
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Joku kysyi: “Onko Raamattu Jumalan Sanaa vai vain ihmisen sanaa? Onko se mitä
Raamattu kertoo Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta todella tapahtunut vai
sepittivätkö ihmiset sen Jeesuksen kuoleman jälkeen? Kerro oma mielipiteesi.”
Kirjoitin, että uskon, että Raamattu on Jumalan Sanaa ja totta. Ja että koko kristinusko olisi
hiipunut heti alkuunsa, ellei ylösnousemus olisi todella tapahtunut. Opetuslapset eivät olisi
olleet valmiita kärsimään jopa marttyyrikuolemaa, elleivät he olisi olleet varmoja siitä, että
olivat kohdanneet ylösnousseen Herransa. Monet tutkijat, jotka ovat lähteneet selvittämään
Jeesuksen ylösnousemusta vanhojen kirjallisten dokumenttien ja muiden todisteiden kautta,
ovat päätyneet siihen, että Jeesuksen ylösnousemuksen täytyy olla totta. Laitoin linkin
japaninkieliselle sivustolle, jonne on koottu näitä perusteluja. Kysyjä kirjoitti: - “Kiitos
vastauksesta! Luin suurella mielenkiinnolla artikkelin Jeesuksen ylösnousemuksen todisteita.”

Palautteita Japanista Bible Toolboxin opetuksista
Tietyt Bible Toolboxin opetustekstit näyttävät herättävän erityisesti vastakaikua
japanilaisten keskuudessa. Yksi niistä on artikkeli "Miten kertoa lapsille Jumalasta?".
Kun jaoin sen sosiaalisessa mediassa, Kyoko Nakamura -niminen nainen vastasi
näin: “Kiitos jakamisesta! Tuon opetuksen kautta ymmärsin, että on tärkeää opettaa
uskonasioita lapsilleni ja lapsenlapsilleni sekä rukoilla heidän puolestaan. Aion kertoa heille
Jeesuksesta, koska ajattelen, että koskaan ei voi olla liian myöhäistä. Vaikka olemme jo 84ja 75-vuotiaat, huomasin, että vielä on jotakin mitä voimme tehdä!”
Myös teksti "Vanhaa ja uutta – kristityn ihmisen jatkuva taistelu" on puhutellut
japanilaisia. Luettuaan sen Herra Kumaki (Karhupuu) vastasi lainaten tuossa
opetuksessa käytettyjä sanoja: "Kiitos mahtavasta testistä! 50 vuotta sitten otin
vastaan Jeesuksen omana Vapahtajanani ja sain pelastua. Sen jälkeen tapahtui kaikenlaista
ja kaksi kertaa erkaannuin seurakunnasta. Aivan äskettäin Jeesus, joka minussa asuu, teki
työnsä ja mursi sen "vanhan minän", joka kapinoi Jumalan Henkeä vastaan ja haluaa tehdä
vain oman mielen mukaan. 50 vuotta kesti, että vihdoinkin aloin kokea sitä, että haluan tehdä
Jeesuksen mielen mukaan. Kunnia ja kirkkaus olkoon Hänen!"

Vuosi 2020 internet-lähetystyössä – monta verkkoa vedessä
Koetan tässä tehdä yhteenvetoa siitä minkä verran internet-lähetystyössä viime vuoden
aikana tavoitettiin lukijoita, katselijoita ja kuuntelijoita. Nykyään nimittäin lähetysjärjestöiltä
pyydetään tuloksellisuuden arvioimiseksi tällaisia numeroita. Taitaa lähetystyön mittaaminen
olla kuitenkin aika vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.





Kristillisen uskon perusasioita yhdeksällä kielellä kertovalla Bible Toolbox-sivustollamme vieraili viime vuonna yhteensä noin 180 000 kävijää.
Se tarkoittaa keskimäärin 493 kävijää päivässä. Heistä 63% oli japanilaisia.
Tokion Suomi-kirkon sivustolla vieraili vuoden aikana noin 26 700 kävijää,
eli keskimäärin 73 kävijää päivässä.
Lutherin hartaustekstien sivusto vastaanotti viime vuonna noin 12 900 kävijää,
eli keskimäärin 35 kävijää päivässä.
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Työtoverini Ken Takaki julkaisee kolmessa eri blogissa opetus-, saarna- ja hartaustekstejä. Niissä on vieraillut vuodessa noin 7300 kävijää, eli keskimäärin noin 20
kävijää päivässä. Sen lisäksi hän lähettää sähköpostilistalle ilmoittautuneille (68
henkeä) viikoittain Lutherin hartaustekstejä.
Suomi-kirkon jumalanpalvelus-, hartaus- ja muita videoita katsottiin Youtubessa 2873
kertaa, yhteensä 434 tuntia ja sen lisäksi Facebookissa yhteensä 193 tuntia.
Vastasin noin 200 kysymykseen kristillisestä uskosta ja Raamatusta.
Suomi-kirkon tilaisuuksista tiedottaminen netissä auttoi ihmisiä löytämään tiensä
seurakuntaan – silloin kun sinne voitiin rajatusti kokoontua.

Internet-lähetystyössä on tällä tavalla monta verkkoa vedessä, ja ne
palvelevat päivittäin jopa useita satoja ihmisiä, jotka haluavat
hengellistä ravintoa ja oppia lisää siitä Jumalasta, joka puhuu meille
Raamatussa. Rohkaisemme heitä seurakunnan yhteyteen.

Fuji-vuoren rinnettä kiipeävä etana
On ollut mielenkiintoista lukea Virpi Soverin Japanin lähetystyön historiasta kertovaa kirjaa
"Japaniin, oi Japaniin“. Hymyilin viimeksi sille, kun 1950-luvulla japaninkieltä opetetellut
lähetystyöntekijä Leena Salo oli kuvaillut tuntemuksiaan näin: “Ei myöskään auta lannistua
kielen vaikeuksien edessä, vaikka tunteekin itsensä Fuji-vuoden rinnettä
kiipeäväksi etanaksi.” - Sellaiseltahan se tuntui, ja tuntuu edelleen.
Japaninkielen oppimisen tarve kun ei lopu kielikouluun, vaan matka jatkuu,
eikä huippua näy lähimaillakaan.

Rukousaiheita
Kiitetään siitä, että tautiepidemiankin keskellä lähetystyö on voinut jatkua Japanissakin
monessa muodossa. Pyydetään, että kun taas voidaan kokoontua yhteen, ihmiset
löytäisivät takaisin seurakuntaan Sanan, ehtoollisen ja kristittyjen yhteyteen.
Bible Toolboxiin on pitkään haluttu saada farsinkielisiä käännöksiä, mutta nämä
yritykset ovat tähän mennessä aina kariutuneet mihin milloinkin. Nyt on kiikarissa
kaksikin mahdollista kääntäjää. Pyydetään, että löytyisi sellaisia farsinkielen osaajia,
jolla olisi riittävä taito, into ja mahdollisuudet tehdä hyviä farsinkielisiä käännöksiä.
Pyydetään siunausta ja johdatusta lähetyskurssilaisille, ja kestävyyttä lähetystyön
ystäville ja kaikille kristityille, jotka eivät ole voineet kokoontua tavalliseen tapaan
jumalanpalveluksiin ja lähetyspiireihin.
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Armon auringon lämpöä
pakkasten keskelle!
t. Tiina
puh. 040-5889385
sähköposti: etunimi.suku-nimi@sley.fi

Näin vuoden alussa on hyvä myös päivittää kirjeitteni saajien luetteloa.
Jos osoitteesi on muuttunut, tai haluat poistua kirjeen saajien listalta, laita siitä viestiä Sleyn
lähetysosastolle Anna-Liisa Markkulalle: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614.
- Mikäli tiedät jonkun, joka haluaisi liittyä mukaan postituslistalleni joko sähköpostin tai
paperikirjeen saajaksi (5 kirjettä / vuosi), niin laitathan siitäkin viestiä Anna-Liisalle.

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
- Taivaallinen lahja -sivuston kautta lahjoittaminen: www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku
- Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat 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.
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