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Ihmeellinen armo

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 4/2016                                                                6.11.2016  Tampere

"Tie valmis on, voin löytää sen keskellä kysymyksien…"

Syys-lokakuussa vastasin noin 130 kysymykseen  kristillisestä uskosta 
Japanin  kielellä.  Aiheet olivat  tuttuun  tapaan  aivan  laidasta  laitaan: 
Raamatusta,  kasteesta,  pelastuksesta,  Jeesuksesta  jne.  Mukana  oli 
myös useita sellaisia kysymyksiä, jossa harkittiin kristityksi kääntymistä. 
Pääsääntöisesti ihmiset kyselevät aivan samoja asioita Japanissa kuin 
Suomessakin.  Tietyt  aiheet ovat  kuitenkin  selvästi  japanilaisia,  esim. 
“Miksi kristinuskossa vainajanpalvonta-alttarit on kielletty?” Olen ottanut 
tavakseni aloittaa vastauksen tuohon näin: “Siksi,  että Jumala, kaiken 
Luoja,  rakastaa  ihmistä.”  Herramme  on  kieltänyt  muiden  henkien 
puoleen kääntymisen ensinnäkin siksi, että se on turhaa. Me saamme 
pyytää apua ja johdatusta Häneltä, jolla on kaikki valta. Jesaja kertoo: 

"Ikimuistoisista ajoista ei ole tietoon tullut, ei korva ole kuullut, ei silmä nähnyt, että olisi muuta 
jumalaa kuin sinä, Jumalaa, joka auttaa niitä, jotka häntä odottavat." (Jes. 64:4)
 

Välillä tuli mukavaa keskustelua, jatkokysymyksiä ja hyvää palautetta. Joku kysyi: "Onko niin, että oikea 
kristitty on varma siitä, että on menossa Taivaaseen? Entä voiko pelastuksen menettää?" 
Pyysin häntä lukemaan Bible Toolbox-sivustolta (bibletoolbox.net) opetukset: "Miten pääsen Taivaaseen?" 
ja "Mistä tiedän,  olenko pelastettu?" Seuraavana päivänä kysyjä vastasi:  "Kiitos linkistä tosi  hyvälle  
sivustolle!  Ymmärsin,  että  saan  olla  vakuuttunut  siitä,  että  myös  minä  pääsen  Taivaaseen  sillä  
perusteella, että Jeesus teki pelastustyönsä ristillä varmasti myös minunkin tähteni. Olen kiitollinen.” 

Toinen pyysi selittämään sitä, että yksi Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, eli mitä Raamattu kertoo 
kolmiyhteisestä  Jumalasta.  Laitoin  hänelle  linkin  Bible  Toolbox-sivuston japaninkieliseen opetukseen 
kolminaisuudesta  ja työtoverini Hiroaki Yoshimuran saarnaan samasta aiheesta. Luettuaan ne kysyjä 
vastasi  helpottuneena:  "Kiitos!  Minulle  yritettiin  levittää  jotakin  harhaoppia  ja  siinä  tuli  puhetta  
kolminaisuudesta  ja  heidän  puheidensa  johdosta  huolestuin  siitä,  että  olenko  uskonut  väärään  
Jumalaan. Huomasin, että olen sen kummemmin ajattelematta hyväksynyt ajatuksen kolmiyhteisestä  
Jumalasta. Siitä lähtien minua on vaivannut tämä asia. Nyt oli helpotus  
ymmärtää, että olen uskonut oikeaan Jumalaan. Todella suuri kiitos!”

Miksi täällä ollaan?

Silmiin osui jostakin tieto, jonka mukaan 11% japanilaisista toivoo ettei 
olisi koskaan syntynyt ja 85% ihmettelee olemassaolonsa tarkoitusta. 
(näin kertoo: YWAM Tokyo ”Why Japan” youtu.be/EAtvixTnIZE ) 
 Kristittyinä uskomme, että elämälle löytyy todellinen tarkoitus ja merkitys 
ainoastaan  Jumalan  yhteydessä.  Luojamme  tietää  mitä  varten  Hän 
meidät loi. Kun  Hän saa tulla Herraksemme, meille annetaan tarkoitus 
elämämme jokaiseen päivään, ja tehtäviä, joilla on todellista, iankaikkista 
merkitystä.  Meillä  kaikilla  on  yhteinen  tehtävä  rukoilla  toistemme 
puolesta, ja jo se on valtavan tärkeää. 
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Saamme pyytää psalminkirjoittajan kanssa: 
"Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta, anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi." (Ps. 119:37)  

Sysäyksiä seurakunnan yhteyteen

Tokion  Suomi-kirkossa  järjestettiin  jokavuotiseen  tapaan  myyjäiset  ja  konsertti  lokakuussa.  Tuolloin 
leivonnaisten, lohikeiton ja sämpylöiden, kirpparitavaran ja musiikin myötä kirkkoon tulee paljon sellaisia 

ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ennen siellä käyneet. Konsertin 
yhteydessä he kuulevat Jeesuksesta, ja sekin on monelle uusi 
kokemus.  Lapsille  oli  järjestetty  oma  pelialue  kirkon  pihalle. 
Jospa  sitä  kautta  löytyisi  uusia  pyhäkoululaisia!  Myyntitulotkin 
tulevat  tarpeeseen,  sillä  osittain  niiden avulla  seurakuntalaiset 
kattavat  pienen  kirkkonsa  toiminnan  kuluja.  Iltapäivän 
konsertissa esiintyivät lähetystyöntekijä Hanna Penttinen (piano), 
Miki  Ozawa (laulu  ja  36-kielinen kannel)  ja  eräs  seurakunnan 
jäsen soitti huilua. 

Tuon  kuvan  tilanteessa  olisin  halunnut  olla  mukana  kuuntele-
massa  ja  muutoinkin  myyjäispäivän  vilskeessä.  Mutta  minun 
tehtäväni  oli  toinen:  tiedottaa  internetin  kautta  ihmisille  tuosta 

tapahtumasta  ja  innostaa  lähtemään  sinne  mukaan.  Sitä  varten  olen  jäsenenä  lukuisissa  eri 
japanilaisissa sosiaalisen median ryhmissä. Musiikkiin liittyvissä ryhmissä mainostin tuon tapahtuman 
konserttiosuutta,  ruokaan  ja  leivontaan  liittyvissä  ryhmissä  pidin  esillä  tapahtumassa  myytävää 
lohikeittoa,  karjalanpiirakoita ja  korvapuusteja,  ja  suomalaisuudesta kiinnostuneille  japanilaisille  koko 
tapahtuman tarjontaa.  Väkeä oli  riittänyt  mukavasti.  Teille jätän tehtäväksi rukoilla näiden kävijöiden 
puolesta, että konsertissa kuultu Sana itäisi ja että moni löytäisi elävän seurakuntayhteyden! 

Bible Toolbox

Lokakuun aikana Bible Toolbox-sivustolla on käyty keskimäärin 192 kertaa päivässä, eli vilske sivustolla 
on  lisääntynyt  edelleen.  Raamattuopetusten  kääntämisessä  eri  kielille  olen  joutunut  painimaan  nyt 
käännösten laadun ongelmien kanssa.  Tähän toivon teiltä esirukousta:  pyydetään,  että löytyisi  niitä, 
jotka osaavat ja haluavat tarkistaa sellaisia käännöksiä, joissa on puutteita.  Koetamme saada myös 
uusia  kääntäjiä  Keniasta,  Matongon  teologisesta  seminaarista.  Siellä  opiskelee  myös  Tansaniasta 

  Terveisin,  

       Tiina                                                                                  sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi
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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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