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Valo loistaa

Miten nopeasti moni asia muuttuikaan - ja aivan maailmanlaajuisesti. Virusepidemian myötä 
meidän kaikkien  arki  on  varmasti  ainakin  jossain  määrin  erilaista  kuin  ennen.  Useimmat 
viettävät todella paljon aikaa kotona, monien mieltä painaa huoli taloudesta tai terveydestä ja 
kaikki ovat joutuneet miettimään miten olisi hyvä ja viisasta toimia. Ympäri maailmaa tulee 
vakavia uutiskuvia ja kuolemasta on tullut yhtäkkiä päivittäinen puheenaihe. Kaikki tämä on 
varmasti vilkastuttanut myös rukouselämää, ja rukoushan voittaa aina murehtimisen 7 – 0!  

Pääsiäisen sanoma loistaa kaiken tämän hämmennyksen keskellä 
ihmeellistä valoa. Me olemme kuitenkin pohjimmiltaan mahtavassa 
turvassa,  sillä  meidän  syntimme  on  sovitettu.  Olemme  tässä 
maailmassa  läpikulkumatkalla  oikeaan  kotiimme,  rakastavan 
Jumalan luo.  Elämämme kaikkineen on hyvän Jumalan kädessä. 
"Vaikka  minä  vaeltaisin  pimeässä  laaksossa,  en  minä  pelkäisi 
mitään  pahaa,  sillä  sinä  olet  minun  kanssani;  sinun  vitsasi  ja 
sauvasi minua lohduttavat." (Ps. 23:4)

Muutoksia, ohjeita ja opettelemista
 

Omaan työhöni tämä tilanne on vaikuttanut ensinnäkin sen, että siirryin toimistolta tekemään 
töitä kotiin,  jossa miehenikin työskentelee. Työkavereita alkaa vähitellen olla ikävä,  mutta 
koska kokoukset ovat siirtyneet videopalavereiksi nettiin, kasvot eivät pääse unohtumaan.  

Kun  olin  kertomassa  lähetystyöstä  Seinäjoen  seurakuntakeskuksessa  10.3.,  minulla  oli 
sellainen  aavistus,  että  tämä  taitaa  olla  viimeinen  tilaisuus  pitkään  aikaan,  jossa 
kokoonnutaan yhdessä johonkin rakennukseen lähetystyön äärelle. Sen jälkeen kalenteriin 
alkoi tulla peruutuksia – ensin kouluvierailu, sitten rippikoululaisten ilta, lähetysilta jne.

Sitä  mukaa  kun  kalenterini  tyhjeni  puhetilaisuuksien  osalta,  niiden  sijaan  alkoi  tulla 
lähettitovereiltani ja muilta työtovereilta pyyntöjä opastaa miten käytetään internetin erilaisia 
välineitä kun halutaan jakaa evankeliumia ja hoitaa seurakuntalaisten hengellistä elämää. 
Kun ihmiset eivät voineet enää tulla kirkkoon, työtovereilleni tuli tarve muuntautua internet-
lähetystyöntekijöiksi.  Niinpä  normaalin  internet-työni  lisäksi  olen  kirjoittanut  monta  ohjetta 
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alkaen joskus aivan perusasioista,  mutta joissain tapauksissa tein ohjeita käyttää sellaisia 
välineitä,  joita  en  ollut  vielä  itsekään  käyttänyt,  joten  ensin  piti  opetella  ja  kokeilla  itse.  
Neuvoja  on  tullut  kirjoitettua  kuvien  kera  niin  japaniksi  kuin  suomeksi.  Siinä  tuli  mieleen 
sellainenkin  ajatus,  että  “Tätä  olisi  pitänyt  tehdä  enemmän  jo  aiemmin!”  Yksi  lähetys-
työntekijän  tehtävistä  kun  on  tehdä  itsensä  tarpeettomaksi:  kalastamisen  lisäksi  opettaa 
muille virvelin, nuotan ja verkon käyttöä.  

Suomi-kirkon kotisivuremontti

Helmikuussa, kun vielä oli ihan tavallista 
arkea,  siirsimme  Mikan  kanssa  Tokion 
Suomi-kirkon  kotisivuston  toimimaan 
teknisesti uudemmalla alustalla. Uudistin 
muutoinkin  samalla  koko  sivuston 
ulkoasun  nyt  kun  tuo   seurakunta  on 
siirtynyt  toimimaan  uudessa  toimi-
paikassa.  Valmistelujen  jälkeen  teimme 
kotisivuremontin  niin,  että  sivusto  oli 
mahdollisimman  vähän  aikaa  poissa 
käytössä,  eli  yhdessä  Japanin  yössä. 
Aloitimme  Suomen  aikaa  iltapäivä 
neljältä  ja  saimme  yö-kahdelta  perus-
asiat niin valmiiksi, että sivusto palveli jo 
tarkoitustaan  kun  Japanin  aamu  oli 
valjennut.  Sen  jälkeen  olen  vähitellen 
muokannut sivustoa eteenpäin Japanista 
tulleiden toiveiden mukaan. 

Pian sen jälkeen jouduin laittamaan punaisin kirjaimin Suomi-kirkon kotisivulle ensimmäisen, 
isomman tapahtuman peruutuksen ja maaliskuun alkupuolella ilmoituksen, joka kertoi,  että 

sanajumalanpalvelusta  lukuun  ottamatta  kaikki  muu  seurakunnan 
toiminta on tauolla epidemian vuoksi. En olisi ikinä arvannut, että sitä 
seuraavalla  viikolla  myös  Suomessa  seurakuntien  toiminta  supistuu 
samalla tavalla, ja lopulta myös sanajumalanpalvelukset täytyi lopettaa. 
Tämä tapahtui  Suomi-kirkon osalta viime sunnuntaina. Silloin  Suomi-
kirkon lähetystyöntekijä Hiroaki Yoshimura tallensi ensimmäistä kertaa 
saarnansa Facebook-live-videona,  ja  se  onnistui  oikein  hyvin.  Iloitsin 
tästä uudesta avauksesta. 

Uskolle ruokaa kotonakin

Työtoverini Ken Takaki on kääntänyt taas alkuvuoden aikana japaniksi useita opetustekstejä,  
jotka olen vienyt Bible Toolbox-sivustolle luettavaksi. Yksi niistä on näinä aikoina erityisen 
ajankohtainen: “Kodin hartauselämä”. Näinä aikoina, kun kirkkoihin ei voida kokoontua, on 
tärkeää  kiinnittää  huomiota  siihen  miten  elämme  kristittyinä  kotona  ja  hoidamme  siellä 
uskonelämäämme. Hiljainen viikko saakoon viedä meidät avatun Raamatun äärelle, ja vaikka 
lukemaan  päivittäin  hyvää  hartauskirjaa  tai  kuuntelemaan  mahdollisuuksien  mukaan 



evankeliumia. Näin kertaamme niitä tapahtumia, kun Jeesus, meidän veljemme, kulki kaikkein 
raskaimman tien, koska rakasti meitä niin paljon. Pääsiäistä ei ole peruttu, vaan sunnuntaina 
saamme kodeissamme juhlia suurta voittoa ja Herramme ylösnousemusta!

 “Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas 
ja hän rakasti meitä niin suuresti,

että hän teki meidät, 
rikkomustemme tähden kuolleet, 

eläviksi Kristuksen kanssa.
 Armosta teidät on pelastettu.
Jumala herätti meidät yhdessä 
Kristuksen Jeesuksen kanssa 

ja antoi meillekin paikan taivaassa"
Ef. 2:4-6

 

Siunattua Pääsiäisen aikaa sinulle!
t. Tiina       

Rautatienkatu 17 A 19, 33100 Tampere
www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku 
sähköposti: tiina.latva-rasku@sley.fi 

• Lähetystyön rukouskalenteri löytyy osoitteesta  
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020   
Paperisena sen voi tilata sähköpostilla: 
sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645

• Netistä osoitteesta www.sley.fi/verkossa/ löytyy paljon hyvää hengellistä ravintoa 
- saarnoja, raamattuopetuksia, lapsille videopyhäkouluja

• Hyviä päivähartauskirjoja  voi tilata vaikkapa täältä: 
https://kauppa.sley.fi/tuote-osasto/kirjat/hartauskirjat/ 

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 lähetys-
kannatuksena TAI kirjoita viestikenttään: Tiina Latva-Raskun rengas ja 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
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