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Vuoden alun tunnelmia
Olisi kiva aloittaa uusi vuosi reippaissa mielialoissa, mutta tällä kertaa se ei oikein onnistunut.
Vauhtia hidasti liukastumisen tuoma selän venähdys, jonka paraneminen otti oman aikansa.
Syksystä saakka olen käynyt kerran viikossa niska-selkä-jumpassa, ja se – kuten myös pitkät
kävelylenkit – onkin varsin tarpeellinen juttu tällaiselle työkseen tietokoneen ääressä istuvalle.
Sleyn hallitus päätti jatkaa työsopimustani kolmella vuodella, eli toukokuun 2022 loppuun.
Tämä oli huojentava tieto - varsinkin kun sen jälkeen tammikuun puolessa välissä lähetysjärjestöni aloitti yt-neuvottelut. Niiden lopputulos selviää lähiaikoina. Sleyn toiminnan kulut ovat
pitkään olleet tuloihin nähden liian suuret ja niin ei voi loputtomiin jatkua. Pyydetään johdatusta siihen, että tarvittava kulujen karsiminen onnistuisi mahdollisimman kivuttomasti.

Lukiolaiset liikkeellä
”Olen lukiolainen. Haluaisin tulla kristityksi ja liittyä protestanttiseen kirkkoon. Mistä olisi hyvä
aloittaa? Kysyn tätä ihan vakavissani.” - Vastaillessani japanilaisten kysymyksiin kristillisestä
uskosta olen ollut iloinen siitä, että viime aikoina useampikin lukioikäinen on kertonut haluavansa tulla kristityksi ja kysellyt opastusta siihen. Tällainen nuorten kiinnostus tuntuu hyvältä.
Voimme rukoilla, että he todella löytävät tiensä kristilliseen kirkkoon ja kasteelle. Japanissa
pastoreista 89% on yli 50-vuotiaita, mikä tarkoittaa tulevaisuudessa melkoista pulaa
evankeliumin julistajista, ellei kirkkoihin tule “nuorta virtaa” lisää.
Toinen viime aikoina toistuva teema kysymyksissä on ollut sen ihmettely
miksi kristilliseen uskoon suhtaudutaan usein jotenkin suhteettoman
negatiivisesti. Jotkut japanilaiset kertovat saaneensa vastaansa kiivaan
kielteistä reaktiota, kun ovat paljastaneet orastavan kiinnostuksensa
kristilliseen uskoon ja Raamattuun. Tämä erikoinen ilmiöhän toteutuu joka
puolella maailmaa - joissain maissa hyvin karkeallakin tavalla.
Jeesus valmisti seuraajiansa tähän etukäteen jäähyväispuheessaan. Sen
jälkeen kun hän oli kehottanut meitä rakastamaan toisiamme, hän jatkoi:
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"Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte
tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä
olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin:
ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun
sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne." (Joh. 15:18-20) Japanissa kristittyihin ei
kohdistu fyysisen väkivallan uhkaa ja laki takaa uskonnonvapauden. Mutta perhe-, sukulais
ja muut suhteet ovat monesti koetteilla.
Meitä opastaa näissä tilanteissa Roomalaiskirjeen 12. luvun jae 18: "Jos on mahdollista ja jos
teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa" - mutta emme kuitenkaan saa taipua
tekemään vastoin Jumalan tahtoa saavuttaaksemme hyvät välit ihmisten kesken, koska:
"Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." (Apt. 5:29)

Japanissa vaihtuu aikakausi
85-vuotta täyttänyt Keisari Akihito ilmaisi yli kaksi vuotta sitten tahtonsa vetäytyä tehtävästään
terveysongelmien vuoksi. Pitkän keskustelun jälkeen hallitus sääti kertaluonteisen poikkeus
lain, joka sallii keisari Akihiton olla noudattamatta vanhaa Meiji-kaudelta peräisin olevaa
sääntöä, jonka mukaan keisari hallitsee kuolemaansa saakka. Hänen 30-vuotinen kautensa
päättyy tänä keväänä 30.4. Keisarin istuimelle nousee Akihiton vanhin poika, kruununprinssi
Naruhito (kuvassa). Japanissa käytetään länsimaisen ajanlaskun lisäksi
ajanlaskua, joka määräytyy keisarin hallintovuosien mukaan. Japanissa tämä
vuosi on sekä Akihiton kauden vuosi 31 että Naruhiton kauden vuosi 1. Nyt
japanilaiset muistelevat Akihiton aikaa ja tekevät suunnitelmia miten viettävät
kymmenen erityistä kansallista vapaapäivää, jonka saavat kruunajaisten
aikoihin. Rukoilemme Japanin kansalle kaikkea hyvää ja erityisesti sitä
(kuva flickr.com -Michel Temer
parasta, eli että he löytäisivät yhteyden Luojaansa ja Vapahtajaansa.
[ CC BY 2 O]. via Wikimedia Commons)

Bible Toolbox - evankeliumia monella kielellä: bibletoolbox.fi
Bible Toolbox-sivustollamme kävi viime vuonna yli 153 000 ihmistä, joista
115000 tuli Japanista. Kiitos, kun olitte mukana mahdollistamassa sen, että
näin moni sai lukea kristillisen uskon perusasioita! Viime vuoden aikana vein
sivustollemme opetustekstejä japaniksi, venäjäksi, arabiaksi, ruotsiksi,
englanniksi, swahiliksi ja burmaksi. Viimeisin uutuus sivustolla on David Lingin
kääntämä Johanneksen evankeliumin luku-luvulta selitys burmankielellä.

Tavataanko?
Lähiaikoina olen mukana mm. seuraavissa tilanteissa:
su 24.2. klo 11:30 Ilmajoen seurakuntakeskus, messun jälkeen japanilainen lounas ja
lähetysjuhla osana Raamattu- ja lähetysviikonloppua
su 19.3. klo 18 Lähetysilta Hervannan kirkossa, kahvitus 17:30-

Siunattua vuotta 2019 kaikille teille
ja lämmin kiitos yhteisestä työstäl
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Jeesus sanoi:
"Kaikki ne, jotka
Isä minulle antaa,
tulevat minun luokseni,
ja sitä, joka
minun luokseni tulee,
minä en aja pois.
Joh. 6:37

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä tukemalla sitä taloudellisesti?
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"+ oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin,
jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos!
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100
Jumala lahjasi siunatkoon.

