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Tampereella 5.9.2020

Syysmuutto
Terveisiä muuttojen keskeltä! Olen Mikan kanssa muuttamassa lähiviikkoina vuokraasunnosta omaan kotiin. Ennen sitä tuon kerrostaloasunnon seinät ja lattiat kaipaavat uusia
pintoja, joten vapaa-aika kuluu nyt maalauksen, tapetoinnin ja muun remontin merkeissä.
Muuttomatka on vain muutama sata metriä ja osoitteessa kadun nimikin pysyy samana.
Sleyn Tampereen toimistokin muuttaa. Rakennus, joka on tullut
elinkaarensa päähän, puretaan, ja minä ja Sleyn nuorisotyötä tekeväiset
siirrämme tavaramme viereiseen Tampereen Luther-taloon. Nyt koronaaikana teen kuitenkin edelleen etätyötä kotoa.

Lähettipäivillä
Syyskausi työssä alkoi lähetystyöntekijöiden kokoontumisella Karkun evankelisella opistolla.
Siellä olivat mukana myös uudet lähetyskurssilaiset. Oli varsin virkistävää nähdä nuoria
aikuisia, jotka haluavat lähteä lähetystyöhön. Heidän kysymystensä kautta muistui elävästi
mieleen tuo elämänvaihe: - “Mitä teitte asunnolle? - Jouduitteko irtisanoutumaan työstä?
- Miten vanhempanne ja ystävänne suhtautuivat? - Kaduitteko koskaan sitä että lähditte
lähetystyöhön?” Niin, monia asioita olen elämässä katunut, mutta tätä en.
On suurta Jumalan armoa, että Hän yhä vieläkin herättää palvelijoissaan halun lähteä kauas
tai lähelle jakamaan ilmaista, ansiotonta armoa. Rukoillaan tälle vasta alkaneelle lähetyskurssille siunausta. Pyydetään, että kurssilta valmistuneet kohtaavat tulevassa työssään
paljon niitä, jotka ottavat vastaan sanoman syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksessa.
Suurinta tuhlaustahan on se, jos armo jää käyttämättä.
”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin:
ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! (2. Kor. 6:1)

Hyviä uutisia Suomi-kirkosta
Elokuun alussa Tokion Suomi-kirkosta kantautui iloinen uutinen. Siellä oli vietetty hieno juhla,
kun erään seurakuntalaisen vaimo oli liittynyt pyhän kasteen kautta Taivaan tien kulkijoihin.
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Juuri ennen lähtöämme Japanista tämä herttainen iäkkäämpi
pariskunta vei meidät autoretkelle maaseudulle. Nyt on aivan
erityisen mukava katsoa siltä matkalta otettuja kuvia, kun tietää,
että meillä kaikilla on sama päämäärä.
Tälle rouvalle oli avautunut tie Vapahtajan luokse miehensä
sairauden kautta. Hänen kristitty miehensä oli sairastunut niin
vakavasti, ettei jaksanut kulkea yksin pitkää junamatkaa kirkkoon. Vaimo toimi aluksi vain
autonkuljettajana kirkkomatkalla, mutta vähitellen hän alkoi itsekin osallistua tilaisuuksiin,
ruokapiiriin ja myyjäisiin. Näin hän tutustui seurakuntalaisiin ja heistä tuli hänelle läheisiä.
Viime syksynä hän otti vastaan kutsun kasteopetukseen. Koronan aiheuttaman viivästyksen
jälkeen nyt oli kasteen aika. Kasteopetukseen osallistui toinenkin henkilö, mutta hän ei ollut
vielä valmis kääntymään kristityksi. Hänenkin puolestaan voimme rukoilla.
Suomi-kirkon työntekijät, Hiroaki ja Päivi Yoshimura eivät päässeet koronarajoitusten vuoksi
käymään kesälomalla Suomessa, mutta Martti ja Päivi
Poukka lomittivat heitä tekemällä ja lähettämällä Suomikirkon elokuun jumalanpalvelukset videotallenteina Suomesta
käsin. Tuolloin olin itsekin kesälomalla, joten kirjoitin heille
vain ennen lomaani ohjeet miten videot ladataan Youtubepalveluun ja miten niistä tiedotetaan, jotta kiinnostuneet
löytävät ne. Hienosti tämä oli sujunut.

Bible Toolbox-sivusto
Kristillisen uskon perusasioita ja raamattuopetuksia tarjoava sivustomme sai Japanista hyvää
palautetta, kun eräs Bible Toolbox:n lukija tiedusteli mahdollisuutta antaa kolehtia sivuston
ylläpitämiseen, koska hän on niin kiitollinen hyvistä opetuksista. Tällaiset viestit rohkaisevat.
Opetustekstien kääntäjät ovat taas ahkeroineet. Kesäloman jälkeen olen vienyt sivustolle
Uuden Testamentin kirjeiden luku-luvulta selityksiä ja teemoittaisia opetuksia japaniksi,
englanniksi, viroksi, venäjäksi, burmaksi ja ruotsiksi.

Kysymysten virrasta
Viimeisen kuukauden aikana olen vastaillut 40 kysymykseen - muun muassa
maailmanlopun ajankohdasta, kristinuskon pyhistä paikoista, lähetyskäskystä,
Daavidista, vertauksesta epärehellisestä taloudenhoitajasta, Raamatun
suhtautumisesta orjuuteen, Idän tietäjistä, Taivaasta ja siitä onko Raamattuun tallennettu
Jeesuksen opetukset hänen alkuperäiselle viestilleen uskollisesti.
Joku kysyi mitä pitäisi tehdä jos haluaa tulla kristityksi, mutta ei halua, että kukaan saa tietää
siitä. Hän kirjoitti: "Haluaisin tulla kristityksi. Olen yläkoululainen tyttö. Jätän tässä selittämättä
miksi haluan kristityksi, mutta kiinnostuin, kun luin yhtä sivustoa. En tiedä tästä uskonnosta
juuri mitään, mutta siellä sivustolla näkyy olevan “uskon alkeiskurssi". Onko niin, että jos käyn
sen kurssin, niin voin tulla kristityksi?"
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Olen kiitollinen, jos yhä jaksatte rukoilla näiden kyselijöiden puolesta, ja että Herra antaisi
minulle viisautta ja oikeita sanoja vastata heille, ja että he löytäisivät tiensä hyvän kristillisen
seurakunnan yhteyteen. Tämä sama rukouspyyntöhän on toistunut kirjeissäni vuodesta
toiseen samanlaisena. Rohkaisuna rukoukseen Roomalaiskirje 8:26:
"Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja.
Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin."

Siunattuja alkusyksyn päiviä!
t. Tiina
Rautatienkatu 17 A 19, 33100 Tampere
sähköposti: tiina.latva-rasku@sley.fi

_________________________________________________________________________________

Olen kertomassa lähetystyöstä lähiaikoina mm. seuraavissa tilaisuuksissa, jos Jumala suo:
ke 16.9. klo 13
su 20.9. klo 9:30
ke 23.9. klo 18:30
to 1.10. klo 14

Päiväpiiri, Tampereen Luther-talo, Pellavatehtaankatu 19
Raamattu- ja lähetysluento, Hervannan kirkko
Evankelisten opiskelijoiden ilta, Tampereen Luther-talo
Kangasalan seurakunnan lähetyspiiri, Kahvila Seurahuone, Myllystenpohjantie 2

_________________________________________________________________________________

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 ja oma kotiseurakuntasi.
Viitenumero- ja osoitteenmuutos-asioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula puh. 050 321 8614
tai anna-liisa.markkula@sley.fi
- 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
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