Japanin internetlähetystyön terveisiä
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Tampereella 29.12.2021

Vuoden vaihtuessa
Vuosi on vaihtumassa uuteen. Japanissa on tapana lähettää
ystäville, sukulaisille ja tuttaville uudenvuodenkortti, jossa
kerrotaan kuluneen vuoden kuulumisia ja kiitetään vastaanottajaa
kaikesta hyvästä mitä hän on antanut. Tämä kirjeeni olkoon tällä
kertaa sisällöltään japanilaisen tavan mukainen uudenvuodenkortti. Aloitan kiitoksin: Kiitos, että olet kulkenut kanssani näitä
kirjeitä lukien, esirukouksin ja/tai taloudellisesti tukien! Olen
iloinnut saamistani viesteistä, korteista, tapaamisista ja kaikista
muistamisista. Yhteyden vaaliminen ja toinen toisemme rohkaiseminen on tärkeä asia: "Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te
teettekin." (1. Tess. 5:11).

Arki ja elämä Suomessa
Silloin kun kysyin mistä haluaisitte että kirjoittaisin, sain mm. tällaisen toiveen: ”Olisi kiva
kuulla Japanin työn lisäksi jotakin teidän arjesta ja elämästä Suomessa, seurakuntayhteydestä ja tässä Suomi-arjessakin puhutelleista asioista. Vaikka on kyse Japanin työstä,
sitä tehdään kuitenkin täältä Suomesta käsin ja tämä todellisuus vaikuttaa koko ajan
taustalla.” - Näinhän se on, ja seuraavaksi kerronkin jotakin arkemme peruskuvioista.
Asun mieheni Mikan kanssa Tampereen keskustassa ihan lähellä rautatieasemaa. Kuudennen kerroksen kotimme ikkunoista näkyy ortodoksikirkon
lisäksi melkoinen hyörinä, kun lähelle on kohoamassa korkeita kerrostaloja
ja uusi tapahtuma-areenakin vilkastuttaa maisemaa. Teemme molemmat
töitä kotoa käsin. Mika toimii yrittäjänä, ja hän on tällä hetkellä ainut
vakituinen työntekijä ohjelmisto- ja vuokrausalan yrityksessään. Sen ohella hän hoitaa
vapaaehtoistyönä Sleyn hallituksen puheenjohtajan pestiä. Hengellinen kotimme on
muutaman korttelin päässä Tampereen Luther-talossa, joka on yksi Evankeliumiyhdistyksen
toimipisteistä. Siellä yleensä käymme sunnuntaisin messussa ja sieltä on löytynyt myös
ystäviä ja pientä palvelutehtävää vapaa-ajalle. Joka toinen viikko kokoonnumme raamattupiiriin, joka kiertää kodeissa. Silloin tällöin huristelemme Etelä-Pohjanmaalle, Ilmajoelle
äitejämme ja muita sukulaisia moikkaamaan.
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Kävelylenkit kaupungin ympäri ja jumpparyhmä (kun korona sallii) pitävät Tiinan kuntoa yllä ja
Mika on viime vuosina innostunut pyöräilystä. Mikan liikuntaharrastus oli tosin nyt pienellä
tauolla, kun hänelle sattui lokakuussa pyörälenkillä tapaturma, jossa hän loukkasi jalkansa
pahasti. Neljän viikon kuluttua jalan leikkauksesta hän kiipesi jälleen sisäpyörän päälle, ja sillä
rullailu on ollut hyvää kuntoutusta. Joulukuussa hän sai jättää kyynärsauvat pois, mutta talvi
menee vielä kuntoutuessa. Tässä jotakin arkemme kuulumisia. Sitten lähetystyön maailmaan.

Kutsumista joulun ajan tilaisuuksiin netissä
Adventin aika oli vilkasta seurakunnan tilaisuuksiin kutsumisen aikaa
Japanin internet-lähetystyössä. Japanissakin kynnys tulla kirkkoon on
jouluna tavallista matalampi ja epidemia hellitti otettaan juuri sopivasti,
toisin kuin meillä Suomessa. Tokion Suomi-kirkon ruokapiirissä tehtiin
marraskuussa lohipiirakkaa ja joulukuussa joulupullakranssia ja
käsityöpiirissä makramee-solmeilulla joulukuusi. Näitä oli hauska
mainostaa värikkäin kuvin. Oli rohkaisevaa kuulla, että marraskuun ruokapiirin oli tullut neljä
uutta kävijää ja että pari ruokapiiriläistä rohkaistui osallistumaan myös jumalanpalvelukseen.
Yksi kastekoululainen on oppimassa kristillisen uskon perusasioita ja toisen henkilön
kasteopetus on alkamassa vuoden vaihteen jälkeen. Voimme rukoilla heidän puolestaan.
Työtoverini Päivi Poukka on tehnyt japaninkielisen, kuvakertomusmuotoisen joulukalenterin ”Sydämen matka jouluun”.
Kalenterin ensimmäisessä luukussa pikkujoululahjapussista
löytyy jouluseimiasetelma, josta tarina johdattuu ensimmäisen
joulun tapahtumiin. Tein tästä klikattavan joulukalenterin Suomikirkon kotisivulle ja sama kuvakertomus eteni päivä päivältä
myös Suomi-kirkon Facebook-sivulla. Toinen luova projekti oli
lasten jouluinen ruokapiirivideo, jonka Päivi Yoshimura teki
seurakuntalaisten ja lähettitoveri Mirjam Harjun avustuksella. Päivi
opettaa siinä ensin tekemään joulutorttuja, ja kun tortut ovat uunissa,
hän löytää Suomi-kirkosta sinne eksyneen surullisen pupun, ja
opettaa sille flanelloilla joulukertomuksen, joka tuo joulun ilon pupun
sydämeen. Toivomme, että sekä joulukalenteri että video puhuttelivat
ja johdattivat kävijöitä Suomi-kirkkoon.

Uskon kasvua
Työhön on kuulunut viime aikoina myös sielunhoitoa netin kautta japaniksi kirjoittaen chattoiminnolla. Eräs jo monta vuotta masennuksesta kärsinyt henkilö etsii kristillisestä uskosta
tukea elämäänsä ja on alkanut lukea Raamattua, mutta myös buddhalaista kirjallisuutta. Hän
kyselee paljon miten Raamattu opettaa eri asioista – ”mitä tehdä kun on vihainen”, ”miten
rukoillaan”, ”mitä usko on” jne. Hän kertoi, että mitä enemmän hän lukee Raamattua, sitä
enemmän hän kokee sen pyhyyden ja hän toivoo uskonsa kasvavan. Rukoillaan hänen
uskonsa ja hyvinvointinsa puolesta.
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Bible Toolbox - raamattuopetussivusto
Vuoden 2021 aikana kristillisen uskon perusasioita yhdeksällä kielellä opettavalla sivustollamme vieraili yli 125 000 kävijää. Lukijoista 64% tuli Japanista: noin 79 600. Seuraavaksi
eniten lukijoita tuli Tansaniasta, n. 9 900. Rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka lukevat
sivustoa sellaisista maista, joissa kristityt kohtaavat vainoa uskonsa vuoksi. Esim. sivuston
arabiankielisiä opetustekstejä luetaan myös lähetystyöntekijöiltä suljetuista maista.

Seurakunnissa
Olen mukana alkuvuodesta mm. näissä mikäli epidemiatilanne ei tuo muutoksia:
ti 25.1. klo 18 Lähetysilta, Nokian seurakunnan Kulmakivessä, Härkitie 12 B.
pe 18.2. klo 13 Japani-lähetyspiiri Hervannan kirkon takkahuoneessa, Lindforsinkatu 7

Jumalan antamaa
iloa ja valoa elämääsi!
t. Tiina
sähköposti: etunimi.suku-nimi@sley.fi
aikaisemmat lähettikirjeet: www.latva-rasku.fi

Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai olet muuttanut
tai haluat poistua näiden kirjeiden saajien listalta, laita siitä
viestiä Sleyn lähetysosastolle Anna-Liisa Markkulalle:
anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614.

"Ja me olemme nähneet
ja todistamme, että
Isä on lähettänyt Poikansa
maailman Vapahtajaksi.
Joka tunnustaa
Jeesuksen Jumalan Pojaksi,
hänessä Jumala pysyy,
ja hän pysyy Jumalassa."
1. Joh. 4:14-15

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 lahjoitus verkkopankin kautta: 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
Lahjasi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 ja 1.1.2022-: RA/2021/1127
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