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Kesälaitumilta

Tällä  viikolla  palasin  kesäloman  jälkeen  työpöydän  ääreen.  Kesä  oli  todella  virkistävä.
Teimme  useita  pieniä  retkiä,  joista  yksi  ulottui  Naantaliin  saakka.  Ystävien  tapaaminen, 
uiminen,  puistojumppa,  kesäteatteri,  metsäretket  ja   lähiseudun 
nähtävyyksiin  tutustuminen  virkisti.  Heinäkuussa  vietimme 
pienimuotoisesti  50-vuotispäivääni  lähisuvun  kesken.  Mika 
saavutti saman mittarinlukeman jo toukokuussa, joten silloinkin oli 
täytekakku  pöydässä.  Yhdessä  olemme  ihmetelleet  miten 
nopeasti elämä kiitää ja miettineet miten voisi parhaiten käyttää 
jäljellä olevan ajan täällä maan päällä. 

Mikä muuttui?

Viime kirjeessä kysyin mistä te haluaisitte lukea, ja sainkin hyviä aiheita, joista kirjoittaa. Kiitos 
kaikista viesteistä! Yksi aihetoiveista kuului näin: ”Minua kiinnostaisi kuulla mitä hyvää Jeesus 
on saanut aikaan japanilaisessa kristityssä? Kuinka suuri on muutos, kun ihminen kääntyy 
pakanuudesta  Jeesuksen  seuraajaksi?” Tässä  kirjeessä  koetan  vastata  tähän  jotakin,  ja 
ensisijaisesti annan japanilaisten kristittyjen itse kertoa kokemuksistaan.

Löytyi aito rakkaus ja ilo

Kun japanilaiset kristityksi kääntyneet kuvailevat mitä heidän sisällään muuttui kun heistä tuli  
Jeesukseen uskovia, puheessa toistuu usein sanat “aito”, “rakkaus” ja “ilo”. He kertovat näin:

 “Kun kohtasin todellisen Jumalan, rakkaus kosketti  minua. Nyt elän aitona itsenäni.  
Olen vakuuttunut siitä, että kaikki tapahtuu Jumalan suunnitelman mukaan.”

 “Kun tulin uskomaan Jeesukseen,  pystyin hänen kauttaan ensimmäistä kertaa ihan 
sydämen pohjasta nauramaan ja kokemaan iloa ja rakastamaan. Voin olla Jeesuksen 
edessä pahana ja heikkona, omana itsenäni.” 

 “Vaikka  kohtasin  uskoni  vuoksi  vastustusta,  en  välittänyt  siitä,  koska 
halusin  pitää  kiinni  sitä  ilosta,  minkä  Jumala  antaa  ja  otin  vastaan 
kristillisen kasteen.” 

Jumalan täydellinen rakkaus auttaa löytämään uuden suhtautumisen itseen: 
 “Minun ei  tarvitse enää niin  kovasti  yrittää saada hyväksyntää ja arvostusta toisilta  

ihmisiltä, koska Jumala rakastaa minua sellaisena kuin olen.”
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 “Siitä on jo monta vuotta, mutta nyt kun ajattelen, niin silloin elämässäni tapahtui 180 
asteen  käännös.  Esimerkiksi  se,  että  ennen  kuin  minusta  tuli  kristitty,  en  pitänyt 
itsestäni ja minulla oli toisinaan jopa itsetuhoisia ajatuksia. Kun vastaanotin Jumalan 
rakkauden, pystyin viimeinkin rakastamaan ja arvostamaan myös itseäni. Se, mitä en
uskonut voivan tapahtua minulle, tapahtui. Olen todella kiitollinen Jumalalle.” 

Toivo ja rauha

Sanat “toivo” ja “rauha” myös toistuvat usein kristityksi kääntyneiden japanilaisten 
kertomuksissa. Monen lempikohta Raamatussa onkin Jeremia 29:11 “Minulla on 
omat  suunnitelmani  teitä  varten,  sanoo  Herra.  Minun  ajatukseni  ovat  rauhan  
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

 "Olin ajatellut, että olen yksin tässä maailmassa, mutta se ei ollut totta. Jumala elää ja 
rakastaa minua. Hän pelasti minut. Hän antoi minulle toivon."

 “Nyt kun kristityksi kääntymisestäni on kulunut jo 30 vuotta, edelleen vaellan sitä tietä, 
ja minulla on runsas toivo sydämessäni.”

 "Tajusin  selvästi  olevani  syntinen,  ja  että  minun  syntini  veivät  Jeesuksen  ristille. 
Uskoin, että Jeesus kuoli ja ylösnousi ja tunnustin, että hän on Jumala. Silloin minulle 
annettiin  sellainen  rauha,  joka  oli  aivan  erilaista  kuin  mitä  olin  kokenut  tässä 
maailmassa."

Täyskäännös

Jotkut kuvaavat hyvin suurta muutosta elämässään kristityksi kääntymisen myötä. Eräs mies 
kertoi  menettäneensä  kaiken  omaisuutensa  taloaan  myöten  Koillis-Japanin  suuressa 
maanjäristyksessä  ja  tsunamissa  maaliskuussa  2011.  Vapaaehtoisena  palomiehenä  hän 
joutui  näkemään  tsunamin  aiheuttamia  tuhoja  läheltä.  Sen  jälkeen  hän  koki  pitkään 
sydämessään  ikään  kuin  tyhjän  kohdan.  Hän  yritti  täyttää  sitä  monin  eri  tavoin,  mm. 
pelaamalla  ja  polttamalla  tupakkaa.  Häntä  puhutteli  kristittyjen  lähettämän avustuspaketin 
sisältä  löytämänsä  vihkonen,  jossa  kerrottiin  kristillisestä  uskosta.  Kun  hän  kohtasi 
Jeesuksen,  hän  vapautui  riippuvuuksistaan:  “Elämäni  todella  muuttui!  Olen  iloinen  ja 
kiitollinen Jumalalle!” 

Mikään ei muuttunut

Jotkut japanilaiset kristityt sanovat että “mikään ei muuttunut kasteen jälkeen”. Silloin mietin, 
että olisiko tässä takana odotus, että kastehetkellä olisi kokenut jotakin hienoa, eikä sellaista 

tapahtunutkaan.  Tai  on  saattanut  olla  toive,  että  oma elämä muuttuisi 
paljon  synnittömämmäksi  tai  helpommaksi,  mutta  vajavaisen  ihmisen 
kompastelu  lankeemusten  maassa  vaan  jatkui,  eivätkä  vaikeudet 
väistyneet. 
 Tai  sitten voi  olla niin,  että Jumala on kasvattanut kristityssä hengen 
hedelmää  niin  hiljalleen,  ettei  hän  itse  sitä  kasvua  ole  huomannut. 
Japanilaiset puhuvat itsestään yleensä niin kauniin vaatimattomasti, että 
olisi vaikea kuvitella jonkun luettelevan miten hän on muuttunut hyvään 
suuntaan.
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Kylväjävertauksen  mukaisesti  joskus  käy  niin,  että  hyvin  alkuun  lähtenyt  uskonelämä 
todellakin  kuolee.  Usko  voi  nääntyä  nälkään  jos  se  lakkaa  saamasta  ravintoa  Jumalan 
Sanasta. Usko voi myös tukahtua kaikenlaisiin sen kanssa kilpaileviin asioihin, tai siihen, että 
uskonsa vuoksi joutuu pilkan kohteeksi tai muutoin kärsimään sen vuoksi, että tekee niin kuin 
Raamattu sanoo. Tämäkin on osa lähetystyön todellisuutta. 

 "Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä,  
joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen  
iloiten  vastaan  mutta  joka  kestää  vain  
hetken,  koska  häneltä  puuttuvat  juuret.  
Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa  
ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja  
rikkauden viettelys tukahduttavat sen." (Matt. 13:20-22) 

Jotta  näin  ei  kävisi,  on  pysyttävä kuuloyhteydessä  Jeesukseen ja  juuret  syvällä  Jumalan 
sanassa. “Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen  
yhteydessään.  Juurtukaa  häneen,  rakentakaa  elämänne  hänen  varaansa  ja  vahvistukaa  
uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.” (Kol. 2:6-7)

Osa jyvistä putosi hyvään maahan

“Kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja antaa 
satoa - kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää”. (Matt. 13:23) 

On ollut ilo nähdä se, että kristillinen usko elää Japanissa. Siellä on kristittyjä, jotka haluavat 
jakaa evankeliumia muillekin. Eräs väsymisensä kautta Jeesuksen löytänyt nuori mies sanoi:  
- “Haluan auttaa niitä japanilaisia, jotka ovat väsyneitä, eivätkä tiedä elämänsä tarkoitusta.”

Minulla on se vaikutelma, että japanilaisten kristittyjen innokkuus evankeliumin jakamiseen on 
lisääntynyt  viimeisen  parin  vuoden  aikana.  Siinä  verkkopalvelussa,  jossa  vastailen 
kysymyksiin,  selvästi  aikaisempaa  useammin  japanilaiset  kristityt  ovat  vastanneet  ei-
kristittyjen kysymyksiin. Monet heistä myös osaavat vastata niihin todella hyvin, Raamatun 
mukaisesti  ja  viisaasti.  Jotkut  käyvät  kadulla  laulamassa  hengellisiä  lauluja  ja 
keskustelemassa  ihmisten  kanssa.  Eräs  japanilainen  nainen  antaa  joka  kuukausi  pienen 
lahjoituksen Bible Toolbox-sivuston ylläpitoa varten. Hän kirjoitti, että hän ei pelkästään itse 
opi sivustostamme, vaan ne opetukset ovat käytössä, kun hän vie evankeliumia eteenpäin. 

Japanissa ihailin myös sitä, miten seurakuntalaiset aivan luonnollisen tuntuisesti ja ahkerasti  
kantavat  vastuuta  kirkon  siivouksesta,  kirjanpidosta,  taloudesta,  pyhäkoulun  ja  nuorten 
toiminnan  vetämisestä,  rakennusten  ylläpidosta,  musiikista,  toiminnan  suunnittelusta, 

tiedottamisesta  jne.  He  tekevät  kukin  mitä  parhaiten  osaavat 
vapaaehtoistyönä,  usein  pitkän  ja  raskaan  työviikon  ohella.  On 
suurta  Jumalan  vaikutusta  kristittyjen  sydämissä  se,  että  he  tällä 
tavalla  vuodesta  toiseen  palvelevat  omilla  paikoillaan  niin,  että 
seurakunnat  toimivat  ja  voivat  ottaa  vastaan  etsijöitä  ja  tukea 
kristityiksi kääntyneitä.
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Rukousaiheita
 Kiitos, että Sanan siemeniä on jo pitkään kylvetty Japaniin, ja että se on saanut tuottaa 

satoa siellä Taivaan Valtakuntaan!
 Kiitos  japanilaisista  kristityistä,  jotka  haluavat  jakaa  Sanaa  eteenpäin  ja  palvelevat 

seurakuntiensa monissa tehtävissä. Anna heille kaikkea mitä he siinä tarvitsevat,  ja 
anna heille se ilo, että he saavat nähdä työnsä hedelmiä. 

 Pyydämme,  että  japanilaiset  kristityt  juurtuisivat  syvälle  Jumalan  Sanaan,  eivätkä 
luopuisi uskosta ja rohkeudesta, vaikka kohtaavat painetta siihen. Anna japanilaisten 
keskuudesta nousta hyviä evankeliumin julistajia, pappeja ja Raamatun opettajia. 

 Puhuttele niitä, joiden elämässä jokin tukahduttaa uskon kasvua. Vedä meitä kaikkia 
luoksesi Sanan ääreen ja vahvista uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme.

Siunausta, iloa ja valoa!   

”Toivon Jumala täyttäköön teidät 
kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, 
niin että teillä olisi runsas toivo 
Pyhän Hengen voimassa.”  (Room. 15:13)

t. Tiina 
puh. 040-5889385
sähköposti: etunimi.suku-nimi@sley.fi  
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Haluatko 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 ja oma kotiseurakuntasi. 
 Viitenumero- ja osoitteenmuutos-asioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula puh. 050 321 8614 
 tai anna-liisa.markkula@sley.fi
- Mobile Pay -numero: Sley Latva-Rasku Tiina Japani: 92825
- Taivaallinen lahja -sivuston kautta lahjoittaminen: www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku 
- Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä: 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


