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Syksyn säveliä
Virkistävän ja rauhallisen kesäloman jälkeen syksy toi mukanaan nopeatahtisen,
vilkkaan arjen. Elokuun lopulla tapasin Turussa työtoverini Hiroaki ja Päivi Yoshimuran,
jotka olivat kesälomalla Suomessa. Heidän kanssaan lähettelemme vuoden aikana
paljon sähköpostia seurakunnan sivustoon ja tapahtumista tiedottamiseen liittyen, joten
tuntui hyvältä nähdä heitä vaihteeksi kasvokkain ja jutella rauhassa kuulumisia.
Tokiossa sijaitsevan japanilaisen Suomi-kirkon syksyyn kuuluu monenlaisia haasteita
aina uuden kokoontumistilan etsimisestä lähtien.
Juuri nyt lähetystyöntekijät Päivi ja Martti Poukka ovat Japanissa kuukauden mittaisella
lähetysmatkalla ja auttavat muun muassa Suomi- ja uskonpuhdistus-aiheisen tapahtuman järjestämisessä Suomi-kirkossa 9.10. Tapahtumassa on mm. kantelekonsertti, kasvatustieteen tri Päivi Poukan pitämä luento, lohikeitto- ja sämpylätarjoilu, kahvila ja kirpputori. Siellä kuullaan myös lähetystyöntekijä Hanna Penttisen pianoesitys ja hengellisiä
lauluja Martti Poukan esittämänä. Tällaiset tapahtumat tuovat aina uusia uteliaita
kasvoja kirkkoon tutustumaan ja kuulemaan evankeliumia usein ensimmäistä kertaa.
Myytävistä ruoista ja tavaroista saadaan myös varoja toimintaan.
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Ajattelen, että juuri näin internet-lähetystyö palvelee parhaiten – opettamalla perusasioita ja toimimalla tienviittana seurakunnan yhteyteen.
Vapaaehtoinen ahkera kääntäjämme Tanja Shadrunova sai valmiiksi Johanneksen
evankeliumin luku-luvulta selityksen käännöksen venäjäksi ja se on nyt luettavissa Bible
Toolbox-sivustolla. Myanmaristakin on löytynyt hyvä kääntäjä ja olen jo
saanut ensimmäiset burmankieliset käännökset. Toivon, että jouluun
mennessä voisin avata burmankielisen Bible Toolboxin, ja että silloin
sivustolla olisi jo myös arabiankielelle käännetty selitys Johanneksen
Myanmarin lippu
evankeliumiin.

Japaninkielinen raamattupiiri Helsingissä
Tiedoksi niille, joilla on japaninkielisiä tuttavia pääkaupunkiseudulla: Helsingin Lutherkirkon (Fredrikinkatu 42) alakerrassa kokoontuu japaninkielinen raamattupiiri tiistaisin
klo 14-16. Pääoven oikealla puolella on toinen pieni ovi, jonka kautta pääsee alakertaan
kun soittaa ovisummeria. Piirin päävetäjä on eläkkeellä oleva Japanin lähetti Anita
Ström. Helsingin Luther-kirkossa on myös paljon englanninkielistä toimintaa, mm.
sunnuntaisin klo 11 messu, johon kokoontuu mm. kasvava joukko maahanmuuttajia.
www.lutherkirkko.fi/international/

Tavataanko?
Tulevan parin kuukauden aikana olen mukana ainakin näissä tilanteissa:
la 30.9. klo 13 Jyväskylä, Japanilainen kattaus, Lutherin kirkko, Kansakoulunkatu 5
la 7.10. klo 10-13 Jalasjärven seurakuntatalo, Lähetys-brunssi
ti 10.10. klo 13 Tampere, Pyynikin lähetyspiiri, Aleksanterin kirkon krypta
ti 24.10. klo 13 Tampere, Härmälän lähetyspiiri, Peltolammin srk-keskus
pe 27.10. klo 13 Tampere, Hervannan lähetyspiiri, Hervannan kirkon kulmahuone
to 9.11. klo 14 Porvoon seurakuntakoti, Lundinkatu 5, Raamattu- ja lähetyspiiri
la 11.11. Sastamala, Esilähetyskurssi, Karkun evankelinen opisto
ti 14.11. klo 18 Porvoon Gammelbackan seurakuntakeskus, Monisärmäiset naiset-piiri
la 18.11. klo 13-16 Kauhajoen seurakuntakeskus, Japanilainen iltapäivä

Tervetuloa näihin!

"Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo" (Ap.t. 15:11)
Jumalan rauhaa, iloa ja voimia! t. Tiina
sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi

www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku

Jos osoitteesi muuttuu tai et enää halua lähettikirjeitä, ilmoitathan muutoksesta: Sley / Sinikka
Ahvenainen, PL 184, 00181, Helsinki, puh. 050-348 4645, sinikka.ahvenainen@sley.fi

Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Tiina Latva-Raskun työtä sinulle sopivalla summalla
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
- TAI Tiina Latva-Raskun tukirenkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 13516
Kiitos! Jumala lahjasi siunatkoon!
Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä
yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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