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Uskon ABC
Eräs japanilainen kysyi (vapaasti suomennettuna ja lyhennettynä) näin:
- “Kristinuskossa kai ajatellaan niin, että jos ihminen on kastettu ja uskoo, hän pelastuu.
Mutta eikö se tunnu teistä jotenkin liian helpolta, jos syntinen voi kuoleman lähestyessä vain
pyytää ja saada anteeksi ja asia olisi sillä selvä. Minusta tuntuu, että Jeesus sanoo: "Tehkää
konkreettisesti jotakin päästäksenne Taivaaseen". Miksiköhän ei voisi ajatella niin?”
Kesän monilla rippikoululeireillä käydään parhaillaan tällaisia Raamatun perusasioita läpi.
Olen iloinen siitä, että saan keskustella näistä milloin vaan internetissä japanilaisten kanssa.
- Ja niinhän se on, että pelastus yksin armosta Jeesuksen tähden, uskon kautta, on ihmisjärjelle täysin käsittämätön ja tuntuu huonolta ajatukselta. Mutta kun Pyhä Henki saa
vaikuttaa meissä Jumalan Sanan kautta, siitä tulee syntisen ainut mahdollisuus ja ihana
totuus.
Roomalaiskirjeen 3. luku kertoo tästä näin: Kaikki ihmiset "ovat synnin vallassa." ..."Kaikki
ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei
ainoatakaan"..."Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä
noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on."..."Nyt Jumala on
kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa"..."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 vastaanotettavaksi." Kun tällä perustalla seisomme
ja uskomme saa ravintoa Jumalan Sanasta, niin Jumala kyllä vaikuttaa
meissä sitäkin, että konkreettisesti palvelemme toisia.

Kalajoelle
Valtakunnallinen evankeliumijuhla juhlitaan tänä vuonna
29.6.-1.7. Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla. Tarjolla on
upea viikonloppu Jumalan Sanan opetusta, lukuisia
konsertteja,
tuoreita
välähdyksiä
lähetyskentiltä,
laadukasta lasten ja nuorten ohjelmaa ja paljon muuta
mukavaa.
Majoitusta voi tiedustella Kalajoen keskusvaraamosta
puh. (08) 4694 449 tai www.evankeliumijuhla.fi/majoitus/
Juhlien toteuttamisessa tarvitaan myös paljon talkoolaisia, joten mikäli pystyt ja jaksat, olisi hienoa, jos
haluaisit ottaa jonkin palveluvuoron. Lisätietoja puh. 044 728 1853 tapio.hillila@gmail.com tai
www.evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi/

Tavataanko?
Olen mukana näissä tilanteissa:
to 21.6. klo 18 Hämeenlinnan Luther-talo, Lukiokatu 1, Juhannusseurat
la 30.6. klo 19-20 Kalajoki valtakunnallinen evankeliumijuhla, lähetysteltta/”basaari”
su 19.8. klo 16 Alajärven seurakuntatalo, Alajärven evankeliumijuhla
- Kesälomani on 2.7. - 7.8.

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä?
Tiina Latva-Raskun työn tukemiseksi voit lahjoittaa haluamasi summan
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
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne
Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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