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Uusi työkausi

Sleyn  hallitus  vahvisti  minulle  uuden  kolmivuotisen  työkauden:  1.6.2016  –  31.5.2019. 
Niinpä, jos Herra suo, näiden kirjeiden tulo jatkuu. Samoin jatkuu japanilaisten kutsuminen 
internetin ”teillä ja aitovierillä” Luojansa yhteyteen. Tätä on hyvä jatkaa, koska tiedän, että 
teitä on siellä monta esirukoilijaa ja Taivaallinen Isämme on osoittanut uskollisuutensa.

Kaikista kielistä, kansoista ja maista
Taivaassa  Jeesukselle  lauletaan:  "Olet  verelläsi  ostanut 
Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista 
ja maista." (Ilm. 5:9)

Lähetystyötä tehdään, jotta kaikki  kielet ja kansat ja kuulisivat 
sanoman  syntien  anteeksiantamuksesta  Jeesuksen  ristintyön 
tähden. Kun evankeliumia julistetaan, sitä kautta Jumalan Henki 
hiljaa vakuuttaa ihmisen sydämelle, että tämä on totta ja koskee 
sinuakin.  Niin  alkaa  kaiken  heikkouden  keskellä  Jeesukseen 
turvautuminen ja hänen avuksi huutamisensa. Se vaihtuu kerran 
kiitokseen Taivaan Kodissa. 

Monella  kielellä  kristillisestä  uskosta  kertova  Bibletoolbox.fi-sivusto 
vetää  yhä  enemmän  lukijoita  puoleensa.  Tammikuussa  sivustolla 
käytiin  noin  4000  kertaa.  Nuo  kävijät  olivat  Japanista,  Suomesta, 
Virosta,  Ruotsista,  Norjasta,  Saksasta,  Alankomaista,  Belgiasta, 
Englannista,  Italiasta,  Espanjasta,  Portugalista,  Kanadasta,  USA:sta, 
Armeniasta,  Venäjältä,  Israelista,  Meksikosta,  Perusta,  Ugandasta, 
Tansaniasta,    Keniasta,  Sudanista,  Etelä-Sudanista,  Intiasta,  Hong 
Kongista, Etelä-Koreasta, Malesiasta, Singaporesta ja Australiasta. 

Vaikka Bible Toolboxista voi perusasioita oppia lukemalla, me sivuston tekijät emme halua, 
että  kukaan  jää  vain  netin  varaan.  Bible  Toolboxin  opetustekstit  kertovat  kasteen, 
ehtoollisen, oman Raamatun lukemisen ja seurakuntayhteyden merkityksestä. Neuvomme 
paikalliseen seurakuntaan ja keneltä voi kysellä lisää omalla kielellään.
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Internetistä voi hakea tietoa kirjoittamalla hakupalveluun sanan tai 
lauseen mistä asiasta haluaa lukea. Bible Toolboxia on päädytty 
lukemaan hakemalla mm. tällaisilla, japaniksi kirjoitetuilla lauseilla:

”Miksi  Jeesus  kuoli  ristillä?”  ”kristillisen  uskon  ydin”
”Mistä  evankeliumista  aloittaisi  lukemisen?”  ”Mitä  on  synti?”
”Mitä jos minua ei ole kastettu?” ”Mikä muuttuu kasteen jälkeen?”  
”Haluaisin kasteelle mutta  epäröin”  ”Voinko itse kastaa itseni?”  
”Mistä  tiedän  pelastunko?”  ”Mitä  ihmiselle  tapahtuu  kuollessa?”  
”kuolema pelottaa” ”synnit anteeksi” ja ”Jeesus vapauta minut”.

Evankeliumia lapsille
Viime viikolla tuli  tietooni, että mainio sähköinen lastenraamattu  Bible App for Kids on 
käännetty  japaniksi.  Se sisältää  40 Raamatun kertomusta  ja  siinä  on mukana hauskaa 
pelimäistä vuorovaikutteisuutta.  Se on saanut  suuren suosion lasten keskuudessa. Ihan 
pienetkin oppivat sitä käyttämään. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi Apple- ja Android-laitteille 
osoitteessa: www.bible.com/kids  japaniksi: onehopejapan.net   

Suomeksi  sitä  ei  ole  vielä  käännetty, 
mutta  valittavana  on  neljätoista  muuta 
kieltä, esim. venäjä, arabia, farsi ja turkki. 
Tätä  oikein  “rummuttaen”  suosittelin 
sosiaalisessa mediassa kaikissa mahdol-
lisissa japanilaisten kristittyjen ryhmissä. 
Lastenraamatut ovat aina olleet lähetys-
työssä  hieno  väline.  Niiden  kautta 
perheet kuulevat evankeliumin.

Kysymysten ja vastausten virrasta
Kysymys oli pitkä, mutta lyhyesti sanottuna: masennuksen vuoksi väliaikaisesti työelämästä 
pois joutunut henkilö kertoi etsineensä pitkään uutta työtä, mutta ei ollut päässyt mihinkään.  
Hän  oli  tullut  siihen  johtopäätökseen,  että  ei  koskaan  enää  saa  työtä,  koki  itsensä 
hyödyttömäksi, oli väsynyt ja harkitsi päättävänsä päivänsä. Hän kysyi antaako Jumala sen 
anteeksi. 

Vastasin myös pitkästi ja kerroin mikä on hänen arvonsa Jumalan silmissä. Hän on mittaa-
mattoman arvokas, korvaamattoman tärkeä Jumalan luoma ihminen. Jumalan Poika rakasti  
niin paljon, että kulki hänenkin tähtensä kuolemaan. Liitin loppuun linkin Miki Ozawan laulu-
videoon Lupaus (約束), jossa hän laulaa: ”Silloinkin kun tie näyttää häviävän näkyvistä, kun 
et voi tehdä mitään ja olet menettänyt kaiken, älä pelkää, usko ainoastaan. Jeesus johdat-
taa sinun tiesi. Hän ei ikinä jätä sinua, eikä hylkää. Hän tekee työtään sydämessäsi.” (Hepr. 
13:5). Kysyjä kiitti “voimallisesta viestistä”. - Rukoillaan hänen puolestaan.
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Tapaammeko?

Maalis-huhtikuussa  olen  mukana  mm.  Ilmajoen  seurakunnan  lähetyslounaalla  13.3., 
Hervannan srk:n lähetysillassa 14.3., Viitasaaren srk:n lähetystilaisuudessa 10.4. ja Ulvilan 
srk:n lähetystapahtumassa 23.4. Tervetuloa näihin, jos mahdollista! 

Rukousaiheita : 

 Kiitos siitä, että saamme hyvän osan Taivaan Kodissa vain ja ainoastaan 
armosta, uskon kautta, Jeesuksen ristintyön perusteella! Kiitos, että 
uskokin on Sinun lahjaasi. Auta meitä elämään näin suuren armon arvon 
mukaisesti ja jakamaan suurta lahjaasi lähimmäisillemme.

 Kiitos uudesta työkaudesta!
 Tuomme eteesi kaikki raamattuopetus-sivuston lukijat ja etsivällä mielellä 

olevat. Johdata heidät luoksesi!
 Pyydämme raamattuopetus-sivuston kääntäjille sitkeyttä, aikaa ja halua 

käännöstyön jatkamiseen ja että löytyisi lisää kääntäjiä
 Pyydämme uskon lahjaa japanilaisille ja siunausta Japanin kristityille
 iloa ja terveyttä kaikille lähetystyön tukijoille ja tekijöille

Siunattua kevättä ja Pääsiäisen aikaa!
terv. Tiina
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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 seura-
kuntasi lähetyskannatuksena. Jos haluat henkilökohtaisen viitenumeron, saat sen Sleyn toimis-
tosta 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 13.1.2015-
31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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