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Kiitosmieli
Lämmin kiitos taas esirukouksesta ja kaikenlaisesta muistamisesta ja tuesta! Yksin en voisi tätä työtä tehdä, mutta yhdessä
saamme jakaa Jeesuksen käskyn mukaisesti Pyhää
evankeliumia Japaniin ja muuallekin. Ja kun kerron näissä
kirjeissä työn iloja ja suruja, tiedän, että asioita kannetaan
rukouksissa Taivaallisen Isän eteen. Hän vastaa ajallaan ja
suuremmalla viisaudella kuin mitä itsellämme on. Tällä kertaa on
erityisen paljon kiitosaiheita.

主に感謝せよに感謝せよ感謝せよせよ。
まことに感謝せよ主に感謝せよは恵み深い。恵み深い。み深い。深い。い。
慈しみはとこしえに。しみ深い。は恵み深い。とこしえに感謝せよ。

詩編 118 編 1 節

Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä,
iäti kestää
hänen armonsa.
Ps. 118:1

Sain joulukuussa puhelinsoiton, jossa kerrottiin, että olin voittanut
arvonnassa kuukauden vapaat käynnit läheiseen kuntokeskukseen. Vuoden vaihteen tienoille sijoittamieni lomapäivien
vuoksi pääsin hyödyntämään arvontavoittoni oikein kunnolla. Innostuin käymään erilaisissa
jumpparyhmissä useamman kerran viikossa ja yllätyin miten mukavaa se
oli. Moinen kuntokuuri teki hyvää tällaiselle paljon tietokoneen ääressä
istuvalle ja tuntui Taivaan lahjalta. Kevätkausi jatkuu kuitenkin tutulla
yhdellä jumpalla viikossa ja kävelylenkeillä, eli ei minusta ainakaan vielä
tullut kuntokeskuksen asiakasta.
Vuoden alussa meillä kävi eräs japanilainen ystävämme, ja oli oikein mukavaa nähdä häntä
pitkästä aikaa. Vuoden alkuun kuului myös Sleyn työntekijäpäivät Karkun evankelisella
opistolla. Taas totesin, että minulla on mahtavan kiva työyhteisö. Kun vielä kuulin, että Tokion
Suomi-kirkossa alkoi kasteopetus tammikuussa, niin jo heräsi tällainen hitaampikin
kiittämään.

Bible Toolbox -sivusto
Viime vuoden aikana kristillisen uskon perusasioita kertovalla sivustollamme
käytiin noin 237 000 kertaa. Numerothan eivät ole lähetystyössä se
tähtäyspiste, mutta kyllä se silti tuntuu hyvältä, että kristillisen uskon perusasioita, Katekismusta ja selityksiä Raamatun kirjoihin ja teemoihin luetaan.
Raamattu kun sanoo, että Pyhien kirjoitusten tunteminen voi “tehdä sinut
viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa" (2. Tim. 3:15)
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Kävijäliikennettä seuraava ohjelma kertoo myös miten Bible Toolboxia on päädytty lukemaan.
Sykähdyttävää oli nähdä, että joku oli päätynyt lukemaan Bible Toolboxin arabiankielisiä
opetuksia hakemalla arabiankielellä "Kuinka tulla kristityksi?" ja "Miten Jeesus vastaa
rukouksiin?" Itse en toki osaa arabiaa, mutta käännöskone käänsi nuo hakulauseet.

Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta
Viime aikoina olen vastannut muun muassa erään
japanilaisen kysymykseen, jossa ihmeteltiin miten
Taivaallinen Isä saattoi antaa Poikansa kuolla kauhean
teloituskuoleman, jos kerran rakasti tätä. Lapsen
vanhempana hän ihmetteli tätä.
Kerroin mitä Jeesuksen kuolema merkitsee meille, ja
että Jeesus otti tämän osan vastaan vapaaehtoisesti.
Jeesus sanoi: "Kukaan ei sitä (henkeäni) minulta riistä,
itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja
valta ottaa se takaisin." (Joh. 10:18) Kysyjä vertaili kristinuskoa joihinkin järjellä helpommin
omaksuttaviin uskontoihin. Jeesuksen ristinkuolemassa kun on vaikea nähdä ihmissilmin
mitään huikeaa voittoa, vaikka sellainen se todella oli.
Tämän kyselijän kanssa keskustellessa tajusin taas elävästi miten sanoma Jeesuksen
rististä tuntuu monista aivan kummalliselta. Jumalan julistamaksi hulluudeksi sitä Raamattukin
nimittää. “Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne,
jotka uskovat.” (1. Kor. 1:21) Hänen evankeliuminsa on kuitenkin viisaampaa kuin meidän
paras järkeilymme. Jeesuksen ristintyön merkityksen avautuminen uskon silmin on lopulta
yksin Pyhän Hengen työ ja sitä saamme tällekin kyselijälle pyytää.

Piipahdus Suomi-kirkossa
Käyttämämme japanilainen kotisivutilan tarjoaja oli joutunut laajan, niin sanotun
“kyberhyökkäyksen” kohteeksi. Palvelimen heikkouksia hyväksi käyttäen tihutöiden tekijät
olivat ujuttaneet useille sivustoille - myös Suomi-kirkon sivutilaan jotakin haitallista koodia.
Suomi-kirkko ja lukuisat muut sivustojen omistajat tekivät yhteistyötä Japanin poliisin kanssa
antaen heidän kopioida sivustojensa tiedostot tutkimusta varten.
Meille tästä aiheutui varhainen herätys sunnuntaina klo 4:30, sillä Japanissa eletään talvisin
seitsemän tuntia Suomen aikaa edellä. Mahdollisia kysymyksiä varten päivystimme Skypeohjelman (ilmainen videopuhelu internetin kautta) päässä Mikan kanssa, kun poliisi tuli käymään
Suomi-kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen tiedostojen kopioimiseksi. Olin lähettänyt
tarvittavia tietoja jo etukäteen, eikä lisää kaivattu, joten lopulta työtoverimme Hiroaki
Yoshimura vain kierrätti meitä Suomi-kirkossa
kannettavan tietokoneen kameran avulla ja
saimme tervehtiä vanhoja tuttuja. Mika sai heti
kutsun vuoristoretkelle kaveriltaan Hoshinolta,
jonka kanssa hän on “valloittanut” monet
vuoret. Jäimme miettimään sopivaa ajankohtaa
käydä Japanissa.

Rukouspyyntöjä
- Kiitos Taivaalliselle Isälle hyvästä huolenpidosta, ja että itse saamme joka päivä elää armon
suojissa ja kertoa siitä muille.
- Pyydetään viisautta ja johdatusta kaikille lähetystyön asiaa edistäville.
- Pyydetään minulle oikeita sanoja vastata kyselijöille ja johdatusta Suomi-kirkon kotisivujen
uudistamisessa.
- Siunausta Suomi-kirkon toimintaan ja kaikille lähetystyöntekijöille Japanissa ja työtoverilleni
Ken Takakille.
- Pyydetään, että Bible Toolboxissa joidenkin kielten kääntäminen voisi käynnistyä uudelleen.
- Terveyttä ja tapaturmista toipumista monille sukulaisilleni, mm. äitini käden murtuman
paranemista.

Lähetystyöstä kertomassa
Olen mukana lähiaikoina mm. seuraavissa tilanteissa:
ti 10.3. klo 10-13
Hopeatiistai Seinäjoen seurakuntakeskuksessa
ma 30.3. klo 18
Lähetysviikon lähetysilta Hervannan kirkossa yhdessä Sansan ja Pipliaseuran kanssa. (Kahvitus alkaen klo 17:30)

Siunattuja talvisia päiviä!
t. Tiina
Rautatienkatu 17 A 19, 33100 Tampere
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 siirtää haluamasi summan
Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
BIC: DABAFIHH
Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena TAI kirjoita viestikenttään: Tiina Latva-Raskun rengas + oma kotiseurakuntasi.
Viitenumero- ja osoitteenmuutos-asioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi
tai puh. 050 348 4645.
Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100

