
Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä”

Tiina Latva-Raskun lähettikirje  2/2017 19.4.2017 Tampere

Kevään  tunnelmat  ovat  vaihdelleet  kuoleman  varjon  maasta  Pääsiäispäivän  iloon. 
Herra salli isäni nukkua pois 21.3. pitkän sairauden uuvuttamana. Toisen Korinttolaiskir-
jeen viides luku on lohduttanut näkymällä Taivaan Kodista: 

"Me tiedämme, että vaikka tämä meidän 
maallinen telttamajamme puretaankin, 

Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, 
joka ei ole ihmiskätten työtä." 

Jumalan luona meitä odottaa täydellinen ja ikuinen asunto, jota ei koskaan pureta eikä  
haudata. Ylösnoussut Vapahtajamme on mennyt tekemään meille sijaa (Joh. 14:3). 

Isän viimeisen päivän vietimme läheisten kanssa terveyskeskuksen saattohuoneessa. 
Tuollaisena päivänä turhuudet menettävät merkityksensä. Mutta sitten oli asioita, jotka 
tuntuivat siinäkin tilanteessa tärkeiltä. Mitä ne olivat? - Ehtoollinen, lupaus syntien an-
teeksiantamuksesta  Jeesuksen  nimessä  ja  veressä,  ylösnousemuksen  ja  jälleen-
näkemisen toivo. Virret ja hengelliset laulut, rukous. Se, että tulee paikalle tapaamaan 
läheisiään, ja auttaa ja palvelee siinä missä osaa ja voi. Kiittäminen, lohduttaminen, 
toisten  tukeminen.  Toivon,  että  tämä  näköala  pysyisi  kirkkaana  tavallisen  arjenkin 
keskellä. 

Kutsumus tehdä lähetystyötä vain vahvistui  näiden kokemusten myötä.  Niin suoma-
laiset kuin japanilaiset ovat Jeesuksen verellä ostettuja ja Jumalalle rakkaita, siksi työtä 
on edelleen tehtävä, kun on vielä armon aika. “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman  kaikessa  maailmassa,  todistukseksi  kaikille  kansoille;  ja  sitten  tulee 
loppu.” (Matt. 24:14)
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- Mihin kristillisessä uskossa tähdätään? 

Tätä kysyi eräs japanilainen internetissä. Hän sanoi, ettei oikein ymmärrä mikä on kris-
tittyjen päämäärä. Tähän oli helppo vastata, koska Raamattu sanoo sen selkeästi: Se 
on sielujen pelastus. “...sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.” (1. 
Piet.  1:9).  “Juoksen  kohti  maalia  saavuttaakseni  voittajan  palkinnon,  pääsyn 
taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.” (Fil. 3:14)  ...”voimallaan 
Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen...” (1. Piet. 1:5)

Evankeliumia monella kielellä 

Sitten viime kirjeen Bible Toolbox-sivustomme (bibletoolbox.net) on saanut eniten lisäyksiä 
japanin-  ja  swahilinkielellä.  Ken Takakin japaniksi  kääntämä 1. Pietarin kirjeen luku- 
luvulta kommentaari löysi tiensä sivustolle. Swahiliksi sinne on käännetty ja viety nyt 
mm. “Vastauksia elämän suuriin kysymyksiin” eli 50 kysymystä ja vastausta kristillisestä 
uskosta. Kenian Matongon seminaarissa opiskeleva tansanialainen Oscar Ulotu kään-
tää ahkerasti Bible Toolboxin muitakin opetustekstejä swahiliksi. Vähitellen Bible Tool-
boxiin on alkanut tulla lukijoita sellaisista maista, joissa puhutaan swahilia, mm. Tansa-
niasta, Keniasta, Ugandasta ja Burundista. 

Maaliskuussa  tätä  monikielistä  raamattuopetussivustoa  käytiin  lukemassa  enemmän 
kuin koskaan ennen: 8407 kertaa (keskimäärin n. 270 käyntiä/päivä). Pääsiäisviikonlop-
puna  sivustolla  käytiin  joka  päivä  yli  400  kertaa.  “Miksi  Jeesus  kuoli  ristillä?”  oli 
kysymys, joka erityisesti kiinnosti silloin lukijoita. Saamme pyytää, että vastaus tähän 
kysymykseen  selviäisi  mahdollisimman  monelle  ja  että  Herra  johdattaisi  sivustolla 
vierailevia eteenpäin, kristillisen seurakunnan yhteyteen.  



Oikealla oleva kuva on otettu Tokion Suomi-kirkon pääsiäismes-
susta,  jossa  kastettiin  2,5  kk:n  ikäinen  Sora-poika  Jumalan 
lapseksi. Hänen äitinsä on kristitty. Pyydetään heidän elämäänsä 
siunausta - ja koko seurakunnalle. Kasteessa saadaan mahtavat 
lahjat. Pietari kertoo siitä Apostolien teoissa (2:38-39) näin: "Kään-
tykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, 
jotta syntinne annettaisiin teille anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi 
Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lap-
sianne, ja myös niitä, jotka ovat etäällä - keitä ikinä Herra, meidän 
Jumalamme, kutsuu.”

Saamme kulkea Ylösnousseen Vapahtajan seurassa. 

Siunausta Kevääseen! 
      t. Tiina

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

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Keskustoimiston käyntiosoite Malminkatu 12 A (Helsinki) • Vaihde (09) 251 390
Pankki Danske Bank FI13 8000 1500 7791 95 • Nordea FI75 1573 3000 0333 23 • Y-tunnus 0242525 - 6

Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

Rukousaiheita:
- Kiitos syntien anteeksiantamuksesta ja ylösnousemuksen toivosta
- Kiitos elämästä ja terveydestä ja siitä, että saamme palvella Jumalaa ja 
lähimmäisiämme kukin paikallamme
- Pyydämme, että Jumalan armo ei jäisi turhaksi, vaan evankeliumi Jeesuksesta 
otettaisiin vastaan niin Japanissa kuin Suomessakin
- Japanilaisille kristityille kestävyyttä uskossa ja voimia toimia kirkkonsa hyväksi 
ja Jumalan valtakunnan etenemiseksi vaativan työelämän ohella
- Kaikkivaltiaan johdatusta lähetystyöntekijöiden työhön ja muuhun elämään

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.

http://www.sley.fi/latva-raskut
mailto:sley@sley.fi

