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Sansan radiolähetystyö Japanissa – Keikon kirjelaatikko
Sansan ulkomaantyön painopiste on Aasiassa. Sansa on tukenut Keikon kirjelaatikko –ohjelmaa vuodesta 2012.
Seurakunnan tuki käytetään ohjelmien tuotanto- ja radiointikuluihin.

Japani-faktoja – millaisessa yhteiskunnassa ohjelmia kuunnellaan
väkiluku: 127 milj. (heinäkuu 2015 arvio)
uskonnot: shintolaisuus 79 %, buddhalaisuus 67 %, kristinusko 1,5 %, muut 7,1 % (monet harjoittavat sekä shintolaisuutta että buddhalaisuutta, siksi kokonaisprosentti on yli 100). Lähde: CIA World World Fact Book
Ikääntyvä ja vähenevä väestö ovat ohjelmantekijöille merkittävimmät asiat Japanin yhteiskunnassa. Yli 65-vuotiaita
on väestöstä 26,5 %, maailman maista eniten (Suomessa 20 %). Syntyvyys on alhainen eikä maahanmuuttoa juurikaan
ole. Väkiluvun arvioidaan pienenevän noin miljoonalla vuodessa tulevien vuosikymmenien aikana. Tutkijat varoittavat, että jo seuraavien 10 vuoden aikana satoja kylä- ja asuinyhteisöjä häviää kokonaan. Kristillisissä seurakunnissa
vaikutukset näkyvät jo, sillä seurakunnat ovat yleensä muutenkin pieniä.

Yhteistyökumppanina FEBC
FEBC (Far East Broadcasting Company) on erityisesti Aasiassa toimiva, monikansallinen kristillinen mediaverkosto.
FEBC on perustettu v. 1945. Se kertoo 60 radioaseman kautta Jeesuksesta – erityisesti heille, joille ilosanomaa on
muuten vaikea kertoa, esim. köyhille, lukutaidottomille, syrjässä asuville ja poliittisesti vainotuille. Radio-ohjelmat
valmistetaan kulttuurilähtöisesti. FEBC tekee myös humanitaarista työtä yhteistyökumppaneidensa kautta.
Sansa on tehnyt yhteistyötä FEBCin kanssa vuodesta 1974. Sansan pitkäaikainen lähetystyöntekijä ja tutkija, FT Eila
Murphy työskentelee FEBCin työyhteydessä.
FEBC on ainoa järjestö, joka tuottaa kristillisiä radio-ohjelmia Japanissa. Ohjelmia voi kuunnella radion, internetin
ja kännykän kautta. Niitä ostetaan myös paljon cd-levyillä.

Keikon kirjelaatikko
Valmistus: Tokiossa
Tuottaja: Keiko Yoshizaki (kuva)
Radiointi: ma-pe klo 21.30-21.40, 10 min., FEBCin keskiaaltoasemalta Jejusta, Etelä-Koreasta, jonka kuuluvuus kattaa
koko Japanin. Kuunneltavissa myös internetissä febcjp.com
Ohjelman formaatti on pysynyt samana alusta alkaen: Keiko lukee ohjelmassa yleensä yhden
kuuntelijakirjeen ja vastaa siihen sekä rukoilee kuuntelijan puolesta. Moni kuuntelija tulee
näin kosketetuksi, koska monien elämässä on samanlaisia tilanteita.

Ohjelmantuottaja Keiko Yoshizaki
Vuonna 1944 kristittyyn pastoreiden sukuun syntynyt rouva Keiko Yoshizaki on ollut FEBCin
palveluksessa vuodesta 1970. Hän teki erilaisia ohjelmia kunnes v. 1979 häntä pyydettiin
aloittamaan sielunhoidollinen Kirjelaatikko-ohjelma. Kuuntelijat olivat toivoneet jotain sen
kaltaista. Vuonna 2005 hänet valittiin FEBC-Japanin johtajaksi ja 2014 hän jäi siitä tehtävästä
eläkkeelle. Hän on tehnyt Kirjelaatikko-ohjelmia koko ajan vuodesta 1979 lähtien ja tekee
edelleen eläkkeellä. FEBCin palveluksessa ollessaan hän on suorittanut eri yliopistoissa teologian-, raamatun- ja sielunhoidontutkintoja.
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Keiko Yoshizaki kertoo vuodesta 2015
Monet kuuntelijat kokevat saaneensa ohjelman kautta siunausta. Jotkut palasivat
seurakunnan yhteyteen, jotkut löysivät tiensä sinne ensimmäistä kertaa, jotkut paranivat tai tulivat lohdutetuiksi, jotkut päättivät mennä kastekouluun. Tämä ei tapahdu helposti. Se saattaa viedä monta vuotta.
Monilla ei ollut mitään kosketusta uskontoihin ennen kuin he kuulivat FEBC:n ohjelmia. Kun he alkoivat lukea Raamattua ja Pyhä Henki sai koskettaa, heidän silmänsä
avautuivat. Kun he kuulevat toisten kirjoittamia kirjeitä radiossa, he ymmärtävät,
että muutkin kärsivät, ja he saavat itse lohdutuksen.
Keiko Yoshizaki

Japanilaiset kuuntelijat kirjoittavat

* Hyvä rouva Keiko, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa. Olen buddhalainen poika enkä ole koskaan käynyt kirkossa.
Löysin kuitenkin ohjelmanne viime marraskuussa. Ennen sitä kävi näin: Mennessäni lukion ensimmäiselle, luokassa oli
ihan vieraita poikia ja jopa pahoja poikia. Luokkahuonekin oli usein sekaisin. Opiskelu ei enää innostanut. Koenumerot
putosivat ja aloin olla poissa koulusta päivän viikossa. Koko elämä oli vaikeaa
ja juuri silloin törmäsin FEBCiin ja kristinuskoon. Olen radiofani ja etsin erilaisia radiokanavia. Sitä kautta löysin myös teidän kotisivunne, jossa voi
kuunnella ohjelmia. Raskas taakkani alkoi vähitellen kevetä. Olin vähemmän
poissa koulusta – nyt enää päivän kuukaudessa. Olin laihtunut todella paljon,
mutta ohjelmien kuuntelun myötä painoni alkoi nousta ja nyt painan jo 41
kg. Kalpeuden sijaan kasvoni näyttävät terveiltä. Tiedän, että kaikki nämä
siunaukset tulivat Jeesukselta Kristukselta. Hän teki elämästäni valoisaa – kiitos teille kaikesta!
* Elämäni on muuttunut kuluneen vuoden aikana. Rouva Keiko Yoshizakin
avulla sain mahdollisuuden muutokseen. Hän luki kirjeeni Keikon kirjelaatikko –ohjelmassa. Olin kirjoittanut mm.
näin: ”En pysty uskomaan Jeesukseen, vaikka haluaisin. En ymmärrä, miten voisin uskoa.” Ohjelmassa Keiko sanoi:
”Ota ensimmäinen askel ja rukoile: ’Auta minua, Herra, sillä en pysty uskomaan.’” Tein niin ja rukoilin juuri noin.
Hämmästyksekseni minussa on sen jälkeen tapahtunut suuri muutos. Kuuntelin ohjelmia säännöllisesti, avasin Raamatun ohjelmaa kuunnellessani, lauloin mukana ohjelman laulua. Lopulta tulin johdatetuksi seurakuntaan, jossa olin
käynyt jonkin aikaa monia vuosia aikaisemmin. Sydämeni kovuus suli, ja nyt saan Herralta ylenpalttisia siunauksia.
Kuuntelen joka päivä Keikon kirjelaatikkoa. Päiväni ovat täynnä kiitosta!
* Haluan pyytää teiltä neuvoa uskonnon vaihtamisessa. Olen buddhalainen pappi.
Kristitty ystävä tutustutti minut seurakuntaan. Aloin käydä seurakunnassa vaikka
omatuntoni soimasi minua siitä. Totta puhuen, näinä kymmenenä vuotena, jotka
olen ollut buddhalainen pappi, elämäni on ollut yhtä tuskaa, mutta Buddhalta ei
ole tullut apua. Nyt taitaa olla aika miettiä nämä uskontoasiat uudelleen. Kuuntelen FEBCin ohjelmia ja etsin pelastusta. Auttakaa minua! Haluan tulla kristityksi jonain päivänä. Jos se ei ole mahdollista nyt, niin toivoisin, että minut kastetaan viimeistään kuolinvuoteellani.
* Kirjoitan kiittääkseni teitä sydämestäni. Kerron, miten löysin FEBCin. Mieheni
masentui syvästi pari vuotta sitten. Elämästäni tuli todella vaikeaa. Hän joutui
sairaalaan. Kerroin kristitylle ystävälleni tilanteesta. Hän asuu kaukana, mutta
puhelun aikana hän kertoi minulle Jeesuksesta. Sitten hän lähetti kirjan, jossa mainittiin myös kristillinen radioasema.
Eräänä iltana talvella olin todella alamaissa, ja halusin lohdutusta. Kiersin asunnon eri huoneita pienen radion kanssa,
jotta olisin saanut FEBCin taajuuden kuulumaan. Asumme vuoristoseudulla, jossa ei ole yhtään seurakuntaa. Sitten
yhtäkkiä kuulin kauniin virren ja sanan ”Jeesus”. Tajusin, että tämän täytyy olla FEBC. Ohjelma oli juuri loppumassa,
ja te rukoilitte Isä meidän –rukouksen. Se oli ensimmäinen raamatunkohta, jonka olin koskaan kuullut. Te pelastitte
elämäni. Ilman FEBCiä minäkin olisin sairastunut masennukseen.
___________
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