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Kevään lämpö saapui viimein yhdessä humauksessa ja herätti valko- ja sinivuokot kukoistamaan.
Kevätflunssan täpärästi väistyessä pääsin kertomaan lähetystyöstä ja evankeliumista muutamille
alakoululuokille ja lasten lähetystapahtumaan. Lapsille on hauska jutella näistä asioista, kun heiltä tulee
välitöntä palautetta ja yllättäviä kommentteja.
Japaninkielistä internet-lähetystyötä olen tehnyt viime aikoina neljällä saralla:
 kysymyksiin vastailu
 seurakuntien kotisivuihin liittyvät tehtävät
 uusia ihmisiä tavoittavista seurakunnan tapahtumista tiedottaminen japaninkielisessä sosiaalisessa mediassa
 monikielisen raamattuopetus-sivuston bibletoolbox.net rakentaminen ja sen
sisällöistä tiedottaminen ja keskustelu japanilaisessa sosiaalisessa mediassa.
Arjen yllätyksenä tätä kirjettä kirjoittaessa tietokoneeni näyttöruutu meni
yhtäkkiä kauttaaltaan kauniin vaaleansiniseksi. Sen jälkeen elvytysyrityksistä huolimatta kone ei enää käynnistynyt. Niinpä yli 6 vuotta
kestänyt yhteistyöni tuon Japanista hankitun kannettavan tietokoneen
kanssa päättyi. Hyvin se kesti runsasta käyttöä ja moneen kertaan
reissaamista Japanin ja Suomen välillä ja sen jälkeen vielä monet matkat
Suomen sisällä. Mika sai siirrettyä kaikki tiedostot sen sisuksista uuteen
koneeseen, joten mitään isompaa harmia tästä ei tullut.
Yokosukan seurakunnan kotisivut ja ihmeellinen johdatus
Sain pastori Sumilta pitkän, ystävällisen sähköpostiviestin. Hän kirjoitti, että vaikka hän on ollut
eläkkeellä viime vuoden huhtikuusta saakka, hän oli nyt olosuhteiden pakosta joutunut yllättäen
uudelleen täysitoimiseksi papiksi. Yokosukan seurakunnan pastori oli jäänyt eläkkeelle, eikä
pappispulan vaivaamalla Japanin ev.lut. kirkolla ollut täksi vuodeksi osoittaa tuolle pienelle laumalle
pappia. Niinpä pastori Sumia oli pyydetty hätiin ja hän oli lupautunut toimimaan tuon srk:n paimenena
ensi vuoden huhtikuuhun saakka. Hän jäänee sitten ensi vuonna kolmannen kerran eläkkeelle.
Sumi-sensei kertoi, että hänen seuraajansa Itabashin seurakunnassa oli ottanut hyvin aktiivisen otteen
Itabashin srk:lle aikoinaan tekemiimme kotisivuihin ja sitäkin myötä jumalanpalveluksissa kävijöiden
määrä oli noussut. Pastori Sumi oli sitä kautta ymmärtänyt asian merkityksen ja haluaisi nyt pitää
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Yokosukan kirkon kotisivut hyvin ajantasalla. Mutta hänelle oli sanottu, että niitä voi muokata vain
edellisen pastorin koneelta, joka oli mennyt rikki. Kuitenkin, kun Sumi kuuli, että me olimme tehneet
tuon sivuston, hän arvasi, että kyllä päivittäminen varmaan onnistuu miltä tahansa tietokoneelta ja että
minulta löytyy siihen käyttäjätunnus ja salasana. Niinpä hän heti kirjoitti viestin.
Lähetin hänelle tarvittavat tunnukset ja
vaihdoin Yokosukan srk:n sivustolle
valmiiksi uuden pastorin yhteystiedot,
valokuvan ja muut tiedot ajantasalle.
Koska pastori Sumi oli tottunut
käyttämään samalla systeemillä tehtyjä
Itabashin srk:n kotisivuja, hän osaa
helposti päivittää nyt myös uuden
seurakuntansa sivustoa. Hänellä oli vieläkin tallella tekemäni pieni kotisivujen päivitysopas. Pastori
Sumin kanssa ihmettelimme tätä johdatusta. Kuka tahansa muu pastori olisi todennäköisesti uskonut
sen virheellisen käsityksen, ettei tuon srk:n kotisivuja voi enää muokata. Tuntui hyvältä nähdä tämäkin
Raamatun kohta todeksi: "Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan." (1. Kor. 15:58)
Herra siunatkoon pastori Sumin palvelun tästä eteenkin päin Yokosukassa.
”Enemmän kuin kuolemaa, pelkään sitä, että en pääse Taivaaseen”
Kokeilin mainostaa Bible Toolbox -raamattuopetussivuston opetustekstejä japanilaisissa kristinuskoon
liittyvissä sosiaalisen median ryhmissä. Kristittyjen lisäksi niissä on mukana myös paljon ei-kristittyjä,
jotka ovat kiinnostuneita kristillisestä uskosta. Tätä kautta Bible Toolbox saikin paljon lisää lukijoita,
joten olen ottanut tämän mainostuksen säännölliseen ohjelmaani. Monet kiittävät ja jakavat tekstejä
eteenpäin omille kavereilleen. Hyviä keskustelujakin syntyy opetustekstien pohjalta.
Kerran laitoin linkin Bible Toolboxin ”Vastauksia etsiville”-osion vastauksiin kysymyksiin: "Mitä ihmiselle
tapahtuu kuollessa?" ja "Mistä apua, kun pelkään kuolemaa?" Michiko -niminen nainen kirjoitti palautteeksi: ”Myös minä uskon Jumalaan. Mutta tiedän olevani koko elämäni ajan Jumalan näkökulmasta
Jumalan lain rikkoja. Siksi paljon enemmän kuin kuolemaa, pelkään sitä, että en pääse Taivaaseen.”
Vastasin ja laitoin vielä linkit Bible Toolboxin teksteihin: ”Miten pääsen taivaaseen?” ja ”Mistä tiedän,
olenko pelastettu?” Pastori Pasi Palmu kirjoittaa siellä vastauksena ensimmäiseen kysymykseen näin:
”Kerran eräs rikas mies kysyi Jeesukselta, miten saisi ikuisen elämän. Mies oli elänyt hyvin.
Jeesus käski hänen myydä omaisuutensa, antaa rahat köyhille ja seurata sitten häntä. Mies
synkistyi – vaatimus oli liikaa. Jeesuksen opetuslapset olivat ymmällään: ”Kuka sitten voi
pelastua?” Jeesus vastasi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki
mahdollista.” Tämä on kristinuskon vastaus. Meitä sitoo itsekkyys. Rakastamme itseämme
enemmän kuin muita. Myös ponnistelumme pelastuksen saavuttamiseksi on itsekkyyttä - jotta
minä pelastuisin! - Onko meillä siis mitään toivoa?
Kristinuskon vastaus eroaa kaikkien muiden uskontojen vastauksesta. Keskus ei ole ihminen
eikä se, mitä ihmisen on tehtävä. Katse kääntyy Jeesukseen Kristukseen. Hän teki sen, mihin
kukaan meistä ei pysty. Hän otti omakseen hävityn asiamme Jumalan edessä ja sovitti
pahuutemme ristillään. Jumalan sydämessä on nyt täydellinen anteeksiantamus. Evankeliumissa
se ilmoitetaan meille. Omistamme sen uskolla. Uskossa Jeesukseen pelastumme taivaaseen.
Kun minut on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, tiedän elämäni kuuluvan Jumalalle.
En yritä itse vastata elämästäni Jumalalle, vaan suostun siihen, että Jeesus vastaa minusta.
Taivaaseen pääsystä voi olla varma, koska Jeesuksesta ja hänen työstään voi olla varma.
”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä,
vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8–9)”
Michiko-san vastasi: ”Tosi suuret kiitokset! Kun luin tekstejä ja Raamatun kohdat, kyyneleet virtasivat
ihan valtoimenaan. Ymmärsin, että se, että olen pienestä pitäen uskonut Kristukseen, on ollutkin

Jumalan minussa aikaansaamaa, eikä oman ponnisteluni tulos. Todella: Aamen! Näin se on. Kiitos!”
- Selkeä luterilainen, Raamatun mukainen opetus saa aikaan kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja asioiden
selkiämistä. Tämä on näkynyt muissakin palautteissa.
Tervetuloa Valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan Virroille!
Heinäkuun alussa kannattaa suunnata Virroille mikäli se vaan on mahdollista.
Valtakunnallinen evankeliumijuhla tarjoaa 1. - 3.7. huikean viikonlopun Hyvän
Sanoman äärellä. Lapset ja nuoret on hyvin huomioitu omalla ohjelmalla ja luvassa
on myös upeita konsertteja. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Järjestäjinä
toimivat Sley, Virtain seurakunta ja Virtain kaupunki. Lähetystyö on siellä monella
tavalla esillä lähetysnäyttelyn, ulkomaisten puhujavieraiden ja lähetystyöntekijöiden kautta. Lauantaina klo 17:45 kerron juhlakentällä jotakin aiheesta
”Buddhalaisuudesta kristinuskoon”. Todennäköisimmin minut tapaa lähetysnäyttelyssä, mutta muutoinkin olen paikalla koko viikonlopun. Nähdäänkö siellä?

•

•

Rukousaiheiksi jätän kaikki kirjeessä mainitut henkilöt ja asiat. Kiitetään kaikesta hyvästä.
Pyydetään siunausta Etelä-Japanin maanjäristyksen seurauksista kärsiville. Pyydän johdatusta
työhön ja että Bible Toolboxin kääntäminen eri kielille vilkastuisi, ja virkistävää kesälomaa.
Uusi rukouskalenteri on ilmestynyt. Se löytyy osoitteesta www.sley.fi/rukouskalenteri
tai sitä voi tilata Liisa Räsäseltä, puh. (09) 251 39 223 tai liisa.rasanen@sley.fi

Siunattua Kevättä ja Kesää!
t. Tiina
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi

www.sley.fi/latva-raskut

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta: Sley / Sinikka Ahvenainen, PL 184, 00181,
Helsinki tai 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 2015-2016: 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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