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Kesä ja Pori

Alkukesän vehreys saa hyräilemään virttä 572:  “Taas kukkasilla kukkulat,  oi  Herra,  kaikki  
vyötät...”  Luonnosta  nauttimisen  lisäksi  kesään  kuuluu  oleellisesti  hengelliset  kesäjuhlat. 
Valtakunnallinen Evankeliumijuhla kutsuu tällä kertaa Poriin 28.-30.6. teemalla “Valo voittaa”. 
Minulla on alkanut nyt kesäkuussa uusi kolmivuotinen työkausi. Tähän uuteen “pelikauteen” 
minut siunataan Evankeliumijuhlassa Porin Isomäki Areenalla sunnuntaina klo 13. Sitä ennen 

olen  mukana  evankeliumijuhlan  uudessa  “Elävässä 
kirjastossa”  jäähallin  3.  kerroksessa  lauantaina  klo 
13-14.  Sieltä  voi  lainata,  ei  kirjoja,  vaan 
lähetystyöntekijän  20  minuutin  ajaksi  jututettavaksi. 
Sen  jälkeen  olen  tavattavissa  myös  Lähetys-
basaarissa  klo  18-19.  Heinäkuussa  minulla  alkaa 
kesäloma, jolta palaan 7.8.

Evankeliumit elokuvina suomeksi ja japaniksi 

Kristityt  tekevät koko ajan uusia välineitä sitä varten,  että Raamattu saisi  lisää lukijoita ja 
kuulijoita.  Yksi  uusi  tällainen  väline  on  LUMO-elokuvat.  Ne  ovat  internetissä  vapaasti 
katsottavissa olevat neljä elokuvaa, jossa Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen 
evankeliumit  luetaan  sanasta  sanaan  ääneen  ja  samalla  tapahtumat  näytellään  elokuvan 
tavoin. Nämä “kuvitetut evankeliumit” on käännetty useille kymmenille kielille, myös japaniksi 
ja suomeksi. Olen jakanut japaninkielisessä sosiaalisessa mediassa linkkejä niihin. Elokuvat 
ovat  yhdysvaltalaisen  LUMO:n  tuotantoa.  Suomenkielisestä 
käännösprojektista vastasi Raamatunlukijain Liitto, jossa Sley 
on yksi jäsenistä. 
 Suomeksi  LUMO-elokuvat  ovat  katsottavissa  Raamatun-
lukijain  Liiton  Youtube-kanavalla,  katso:  rll.fi/lumo/   
Tuosta  osoitteesta  löytyy  muitakin  erinomaisia  ideoita 
Raamatun  tutkimiseen  lapsille,  nuorille,  nuorille  aikuisille  ja 
raamattupiireille. 
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Likaisesta rievusta täydelliseen, puhtaaseen juhlapukuun

Eräs japanilainen kirjoitti tällaisen kysymyksen:  
 “- Jeesus sanoi: “Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi  
kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan." (Matt. 5:20)  
 Kysymykseni on: Tarkoittaako tuo sitä, että vaikka uskon, että Jeesus on kuollut puolestani,  
haudattu ja noussut kolmantena päivänä ylös ja elää yhä, niin “ellei minun vanhurskauteni ole  
paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten", en silti pääse taivasten valtakuntaan?”

Olen  kuullut  muutaman  suomalaisenkin  kauhistuvan  samaa  jaetta.  Vastaukseni  alkoi: 
"Raamattu  opettaa,  että  jokainen  ihminen  on  syvälle  syntiin  juurtunut.  Se  koskee  myös 
kirjanoppineita ja fariseuksia. Jesajan kirjan luku 64 jae 6 kertoo:  "Kaikki  me olimme kuin 
saastaiset, ja  niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me 
olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli." Miika (7:4) 

lisää: “Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita.” 

Se vanhurskaus, jonka Jeesus meille antaa, on "paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja 
fariseusten"  ja  pukee  meidät  paljon  paremmin  Taivaan  Juhlaa  varten  kuin  meidän  oma 
“tahrattu  riepumme”.  Jeesuksen  meille  antama  vanhurskaus  on  nimittäinen  täydellinen: 
"...sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään" 
(Hepr. 10:14). Niinpä oli sen ajan uskonnollisten kilvoittelijoiden suoritukset ihmisen silmillä 
mitattuna miten hyviä tahansa, kyllä ristillä ansaittu vanhurskaus voittaa sen mennen tullen.

Jeesus  vuodatti  verensä  ja  sillä  tavoin  pyhitti  meidät.  Viaton  otti  sijastamme  vastuun 
synneistämme ja kärsi niistä tuomion...  
 Miten  tuollaisen  "paljon  suuremman  vanhurskauden”  saa  omistaa?  Sen  kertoo 
Roomalaiskirjeen  3:22-25:  "Tämä  Jumalan  vanhurskaus  tulee  uskosta  Jeesukseen  
Kristukseen,  ja  sen  saavat  omakseen  kaikki,  jotka  uskovat. Kaikki  ovat  samassa 
asemassa,  sillä  kaikki  ovat  tehneet  syntiä  ja  ovat  vailla  Jumalan kirkkautta  mutta  saavat 
hänen  armostaan  lahjaksi  
vanhurskauden,  koska  Kristus 
Jeesus  on  lunastanut  heidät  
vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut  
sovitusuhriksi,  hänen  verensä  tuo  
sovituksen  uskossa  vastaan-
otettavaksi."   -  Niin  kauan  kuin 
suostut  siihen,  että  Vapahtajamme 
on  sovittanut  syntisi  Jumalan 
edessä,  Jeesuksen  täydellinen 
puhtaus luetaan hyväksesi. 

Silloin kun kysyjä on pohdinnoissaan näin pitkällä kuin mitä tämä kysymys osoitti, liitän usein 
vastauksen loppuun jakeen Apostolien teoista (22:16) siltä varalta, ettei kysyjä - tai joku joka 
lukee keskustelumme -  ole  vielä  kastettu  kristitty:  "Ja nyt,  mitä  viivyttelet? Nouse,  huuda  
avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.' 

Kysyjä vastasi: 
- “Kiitos vastauksestasi! Ymmärsin todella hyvin. Kiitos! Uskon kautta tullaan vanhurskaaksi.”



Pohjamudista

Tähän kysymykseen vastasin jo aikaisemmin keväällä, mutta kerron sen vielä tässä, koska 
haluan välittää palautteen sisältämät kiitokset kaikille teille, lähettäjilleni: 
 “ Kysymys kristityille: Olen ihmiselämän ihan pohjilla. Tuli mieleen, että mitähän sanottavaa  
Jumalalla on tällaisessa tilanteessa, joten luin Raamattua ja kuuntelin Youtubesta pappien  
puheita.  Ymmärsin  että  Jeesukseen  Kristukseen  uskominen  on  tärkeää.  Kun  siis  haluan  
uskoa Jeesukseen, mitä minun pitäisi tehdä? Ja mitä ei saa tehdä? Opastakaa!”

Japanilaisten kysymyksiin vastaillessa toistuu usein kristillisen uskon aivan perusasioiden ja 
niistä  kertovien  Raamatun  kohtien  kirjoittaminen,  seurakuntayhteyteen  rohkaiseminen  ja 
kasteen merkityksestä kertominen. Tähän kysymykseen vastasi minun lisäkseni 
joku muukin kristitty,  jonka jälkeen kysyjä kiitti:  “-  Nyt  ymmärrän Jeesuksen 
ristin  merkityksen,  pelastuin!  Olen  kiitollinen  kaikille  vastanneille  ja  minua  
rohkaisseille!” 

Kiitokseen aihetta!

Tokion  Suomi-kirkko-seurakunnan  uuden  kokoontumistilan  löytymisen  puolesta  rukoilleille 
kerrottakoon, että Herra on vastannut pyyntöihimme: Sopiva uusi vuokratila löytyi noin viiden 
kilometrin päästä nykyisestä, hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Pientä remonttia siellä täytyy 
tehdä, mutta seurakunnan toiminta saattaa muuttaa sinne jo kesäkuussa. Pyydetään, että 
Taivaallinen  Isä  johdattaisi  tuohon  pieneen  seurakuntaan  paljon  uusiakin  kävijöitä  ja  että 
nykyisillekin seurakuntalaisille uusi tila saisi tuoda iloa ja innostusta. 

Siunausta, iloa 
  ja Jumalan rauhaa kesäänne!  
 
t. Tiina       

www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku  
sähköposti:tiina.latva-rasku@sley.fi

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä tukemalla sitä taloudellisesti?
Tiina Latva-Raskun työn tukemiseksi voit lahjoittaa haluamasi summan 
Sleyn lahjoitustilille  IBAN: FI13 8000 1500 7791 95                  BIC: DABAFIHH

-  henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi 
lähetyskannatuksena (Oman viitenumeron saat Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi 
tai Sinikka Ahvenaiselta sinikka.ahvenainen@sley.fi )
- TAI kirjoita viestikenttään Tiina Latva-Raskun tukirengas + oma kotiseurakuntasi. 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. 
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.                                 Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100

Ilmoitathan yhteystietojesi muuttumisesta Sinikka Ahvenaiselle  puh. 050 348 4645
tai sinikka.ahvenainen@sley.fi tai postilla: Sley/Sinikka Ahvenainen, PL 184, 00181 Helsinki


