
Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390 • Y-tunnus 0242525 - 6
www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

Rauha ristiin katsomalla

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 1/2017                                                                   2.2.2017 Tampere

“-- Kiittäkää Herraa, 
huutakaa avuksi hänen nimeään, 

kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!” 
(Ps. 105:1)

Alkuvuoden askeleita
 

Lämmin kiitos ystävällisistä korteista, viesteistä ja muistamisista joulun aikaan ja muulloinkin! 
 Välipäivät saimme viettää lomaa ja se olikin tarpeellinen katko työntäyteiseen arkeen. Vuoden alku 
laittaa aina mietteliääksi ja pyytämään johdatusta siihen miten tätä työtä tekee ja miten elämänsä 
päivät käyttää.  
 Mika  junailee  edelleen  työpäivisin  Tampereelta  Seinäjoella  omassa  ohjelmistoalan  firmassaan. 
Koska tekemiimme japaninkielisiin sivustoihin täytyi nettiympäristön muutosten vuoksi tehdä joitain 
teknisiä asennuksia, vietimme yhden päivän ratkoen näitä haasteita.  Silloin tuntui mukavasti siltä 
kuin olisi palannut ajassa taaksepäin – aikaan, jolloin rakensimme sivustoja yhdessä Japanissa. 

Koska  tietokoneen  naputtelu  ei  kohota  kuntoa  ja  istumisen  haitallisuudesta 
varoitellaan, tänä vuonna tarkoitus olisi  liikkua entistä enemmän. Lehtiartikkelin 
neuvojen  mukaan  kokeilen  juoksuharjoituksia,  joilla  pitäisi  tapahtua  jotakin 
edistymistä. Katsotaan miten käy. 
 Kaikki työpäivät eivät onneksi ole toimistopäiviä. Joulukuussa kiertelin esim. pari 

päivää  alakouluilla  kertoen  lähetystyöstä.  Hyvä  työyhteisökin  on  jaksamisen  kannalta  merkittävä 
asia.  Meillä  on  tapana  kokoontua  klo  10  lukemaan  hartauskirjasta  päivän  kappale  ja  viedä 
ajankohtaiset  huolet  rukouksessa Isompiin Käsiin.  Usein saamme kiittääkin Taivaallista Isäämme 
vastauksista ja hyvästä huolenpidosta.

Miten japanilaisesta tulee kristitty?

Jumala  on  tehnyt  meidät  ainutlaatuisiksi  persooniksi  ja  Herramme kutsuu  meitä  eri  tavoin  sille 
ikiaikaiselle  tielle,  jossa  Kristus  kantaa  meitä  vapaaksi  ostamiaan  kohti  Taivasta.  Myös  jokaisen 
kohtaamani japanilaisen tie kristityksi on ollut erilainen.

Eräs ihan polun alkupäässä oleva kirjoitti loppuvuodesta näin: 
“Kysymys kristityille: Olen oikeastaan uskonnoton, vaikka olen muodolli-
sesti  buddhalainen.  Lapsesta  saakka  minua  on  kuitenkin  viehättänyt 
Raamatun kertomukset,  erityisesti  1.Moos.  kirja.  Nyt  aikuisena pelkäs-
tään se, että katson kirkon katolla olevaa ristiä, saa sydämeni ihmeelli-
sesti rauhoittumaan. Koska sellaista rauhaa en koe buddhalaisilla temp-
peleillä  tai  shintopyhätöissä,  minusta  tuntuu,  että  kohtaloni  on mennä 
johonkin kirkkoon.” Hän kysyi onko tämä liian kevyt ja outo syy kolkuttaa 
kirkon ovea. - Jeesuksen ristintyö toi rauhan meidän ja Jumalan välille, 
joten kyllä tuo, mitä hän koki, oli mielestäni ihan hyvä syy alkaa tutkia 
näitä asioita.

Monen  japanilaisen  kristityn  elämässä  on  ollut  ensin  jokin  kosketus 
kristilliseen uskoon - usein jo lapsena, esim. kristillisen lastentarhan tai 



koulun kautta. Sitten saattaa kulua vuosia tai vuosikymmeniäkin ennen kuin tuo sydämiin kylvetty 
Jumalan Sana on alkanut itää ja nousta pintaan, joskus ihmeelliselläkin tavalla. Tokion Musashinon 
kirkossa kastettu nuori mies kertoi, että hänelle vain “tuli sellainen olo, että täytyy etsiytyä kristilliseen 
kirkkoon ja ottaa kaste”. Toki on niitäkin japanilaisia kristittyjä, jotka ovat kuulleet kristillisen sanoman 
ensimmäisen kerran vasta aikuisena.

Bible Toolbox

Käännätämme  edelleen  monikielistä 
kristillistä  sivustoa  bibletoolbox.fi eri 
kielille.  Tällä  viikolla  työpäivä  muuttui 
juhlapäiväksi,  kun  sähköpostilaatikkoon 
kilahti  tarkistettu  arabiankielinen  kään-
nös  sivuston  osioon  “Vastauksia  etsi-
ville”.  Koko  iltapäivän  vein  arabian-
kielisiä tekstejä sivustolle. Se olikin aika 
vekkulia  puuhaa.  Arabiankielessä  kun 
kirjoitussuunta  on  oikealta  vasemmalle 
ja  kysymysmerkkikin  katsoo  toiseen 
suuntaan.  Päivän  päätteeksi  avasin 
arabiankielisen  Bible  Toolboxin  kaikille 
luettavaksi.

Viime vuoden aikana kristillisen uskon perusasioita kertovalla sivustollamme käytiin 59  300 kertaa. 
74%  käynneistä  tapahtui  Japanista.  Liikenne  sivustolla  lisääntyi  niin,  että  alkuvuodesta  Bible 
Toolboxia luettiin noin 130 kertaa päivässä ja loppuvuodesta noin 190 kertaa päivässä. Nyt mennään 

jo  reippaasti  yli  200 
lukukerran  päivävauh-
dissa.  Täytyy  myön-
tää,  että  sivustoa 
suunnitellessamme  en 
uskonut,  että  se  saisi 
näin paljon lukijoita. 

Tämän sivuston tarkoi-
tus on paitsi evankeliumin julistaminen ja kristillisen uskon perusasioiden opettaminen, myös se, että 
sitä kautta ihmiset löytäisivät seurakuntayhteyden. Tammikuussa kuulin, että Tokion Suomi-kirkkoon 
oli ohjautunut Bible Toolboxin kautta eräs mies kyselemään asioista lisää. Viime vuoden aikana Bible 
Toolboxin  kautta  oli  menty  1722  kertaa  Suomi-kirkon  kotisivuille  lukemaan  työtoverini  Hiroaki 
Yoshimuran  saarnoja.  Rukoillaan,  että  ne  lukijat,  jotka  asuvat  Suomi-kirkon  lähellä,  saisivat 
rohkeuden ja halun lähteä jumalanpalvelukseen.

Paluu alkuun

Facebookissa mainostan säännöllisesti Bible Toolboxin japaninkielisiä opetustekstejä. Kerran laitoin 
linkin artikkeliin: “Entä kun eteen tulee erämaa?” Siinä puhutaan tilanteesta, jossa on petytty omaan 
kuivettuneeseen uskonelämään. Erkki Koskenniemi kirjoittaa siinä näin: 

“Silloin,  kun  omat  voimat  ovat  kerta  kaikkiaan  loppu,  on  tilaa  sille 
Jumalalle, joka rakastaa sellaista joka ei millään tavalla ansaitse Jumalan 
rakkautta.  On  tilaa  Raamatun  Jumalalle,  hänelle,  joka  antoi  itsensä 
syntisen maailman elämäksi. On aika vähitellen käsittää edes hiukan sitä, 
mitä  Jumalan  armo  tarkoittaa”….”Varsinaisesti  Kristuksen  armo  löytyy 
sitten, kun tajuamme, ettei meistä ole uskojiksi. Silloin omat työt sulavat, 
mutta  Jumalan  työt,  Raamattu,  kaste,  ehtoollinen  ja  rippi  paljastuvat 
kallioksi, joka kestää.” 
(Artikkeli löytyy suomeksi osoitteesta: sley.fi/luennot/ESITYS/EramaaEK.htm )
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Monet kävivät lukemassa tuon artikkelin japaniksi ja eri tavoin osoittivat 
tykänneensä lukemastaan. Eräs heistä kiitti “mahtavasta artikkelista” ja 
kertoi,  että  lukiessaan  hän  ikään  kuin  sai  palata  uskonelämänsä 
alkuaikoihin.

Meillä on Jumala, joka tekee  jumalattoman vanhurskaaksi  (Room. 4:5). 
Pelastumisemme  on  yksin  Jeesuksen  ristintyön  ansiota,  johon  me 
emme voi lisätä yhtään mitään.  Myös  se usko, jonka kautta Jumala 
pelastaa  meidät,  on  Hänen  lahjansa  (Joh.6:29).  Se  usko  saa  myös 
aikaan iloa, elämää ja toisten palvelemista, sen voiman mukaan minkä 
Jumala antaa. Jatketaan tämän ilosanoman levittämistä! 

Siunausta kaikille teille!

    t. Tiina

sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi     www.sley.fi/latva-raskut

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta: Sley / Sinikka Ahvenainen, PL 184, 00181, 
Helsinki, puh. 050-348 4645, sinikka.ahvenainen@sley.fi

Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. 
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Tiina Latva-Raskun työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 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
 TAI Tiina Latva-Raskun tukirenkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 13516

           

                                                        Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon!

Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta 
julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

Rukousaiheita:

• Kiitos terveydestä ja varjeluksesta ja hyvästä työyhteisöstä!

• Kiitos siitä, että arabiankielinen Bible Toolbox saatiin avattua!

• Pyydetään, että Herra johdattaisi myös arabiankieliseen Bible Toolboxiin lukijoita, ja synnyttäisi 

ja vahvistaisi sitä kautta uskon Jeesukseen

• Yhä useammalle japanilaiselle uskon syntymistä Vapahtajaan ja seurakuntayhteyden löytymistä

• Japanin kristityille varjelusta uskossa, sekä rohkeutta ja viisautta kutsua läheisiään Hyvän Sanoman 
äärelle

• Johdatusta, kun vastailen japanilaisten kysymyksiin, ja raamattuopetussivuston käännättämiseen
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