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Tampereella 16.10.2021

Ruskan keskellä tapaamisten iloa
Syksyn edetessä on ollut suuri ilo nähdä ihmisiä vapaammin kuin ennen. Rokotusten avulla
olemme voineet suojata toisiamme tarttuvalta taudilta ja seurakunnissakin saa jo kokoontua
ilman väkimäärärajoitteita. Syyskuussa osallistuin hengellisten järjestöjen työntekijöille
suunnattuun parin päivän koulutukseen. Siellä tuntui lähes epätodelliselta kun sai pitkästä
aikaa istua kahvilla juttelemassa työkavereiden ja muiden järjestöjen työntekijöiden kanssa.
Noormarkun seurakunnan lähetystyön vastuunkantajien päivässä kerroin
internet-lähetystyöstä, ja siellä tuntui hyvältä olla hetki lähetystyön tukijoiden
kanssa. Kodeissa kokoontuva raamattupiirimme on käynnistynyt uudelleen ja
messussakin saa olla isolla joukolla. Kiitos Jumalalle kaikesta tästä!
Kahden vuoden tauon jälkeen tuntui juhlalta tavata myös työtovereitani Hiroaki ja Päivi
Yoshimuraa. Heidän luonaan Turussa käydessämme saimme rauhassa vaihtaa kuulumisia.
Samalla asensimme Mikan kanssa heidän tietokoneisiinsa tarvittavia ohjelmia ja tein niihin
työtä helpottavia asetuksia. Yoshimurat olivat kesällä Suomen kaudella, johon kuuluu
vierailut nimikkoseurakunnissa. Tänä aikana jumalanpalvelukset lähetettiin heidän seurakuntaansa Japaniin
videolähetyksinä Suomesta. Näitä videoita olivat tekemässä
Päivi ja Martti Poukka, Timo ja Mari-Liisa Havukainen
(kuvassa) ja Yoshimurat itse. Etäkokoontumisten kautta
seurakuntalaiset jakoivat kuulumisia myös tänä aikana.

Bible Toolbox
Monikieliselle raamattuopetusten sivustollemme olen vienyt viime aikoina useiden Raamatun
kirjojen luku-luvulta selityksiä, mm. suomeksi ja japaniksi oppaan Apostolien tekoihin
(kirjoittanut Pasi Hujanen, kääntänyt Ken Takaki), suomeksi ja englanniksi Jaakobin
kirjeeseen (kirj. Pasi Hujanen, käänt. Taisto Sokka) ja suomeksi Galatalaiskirjeeseen ja
Filippiläiskirjeeseen (kirj. Pekka Jauhiainen) ja 1. Tessalonikalaiskirjeeseen (kirj. Jari
Rankinen). Voimme rukouksessa pyytää, että Jumala siunaisi näidenkin tekstien lukijoita ja
vahvistaisi niiden kautta uskoa Jeesukseen.
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Yksi Jumala, Kaikkivaltias
Eräs japanilainen mietti mihin johtaa se, että on vain yksi Jumala. Hänen
kysymyksensä alkoi: "Yksijumalisuudessa Jumala on kaikkitietävä ja
kaikkivoipa, eikö niin? Siitä minulle nousee se ajatus, että silloin mikään
mitä maailmassa tapahtuu, ei ole järjetöntä - vai miten kristityt tästä
ajattelevat? Vaikka jokin tapahtunut asia tuntuu ihmisestä mielettömältä,
se on kuitenkin Jumalan antama ja välttämätön, ja jos näkisi
kokonaisuuden, ymmärtäisi, että mikään ei ole järjetöntä…"
Vastasin, että näin Raamattu tosiaan opettaa. Jumala on Kaikkivaltias ja tietää kaiken, eikä
mitään tapahdu Hänen sallimattaan. Maailmassa tapahtuu paljon sellaisia asioita, jotka
ylittävät isosti ihmisen ymmärryskyvyn. Jumala sanoo (Jes. 55:9): "Minun ajatukseni eivät ole
teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla
kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja
minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella." Ja vaikka emme välillä yhtään ymmärrä
miksi tapahtuu niin kuin tapahtuu: ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat”, kuten vanha käännös (Room. 28.) kertoo. Keskustelu jatkui kärsimyksestä.

Hän kysyi, opetetaanko kristinuskossa niin, että syntyisimme kuoleman jälkeen aina
uudestaan tänne maan päälle, ja sitä kautta ihmisten hyvät ja huonot osat täällä saisivat
selityksen. Annoin hänelle linkin tekstiin, joka käsittelee kärsimystä kristillisestä
näkökulmasta ja Heprealaiskirje 9:27 opetti taas kerran: "Jokaisen ihmisen osana on kerran
kuolla ja sitten joutua tuomiolle." Jaoin hänelle myös Hiroakin kirjoittaman artikkelin, jossa
hän kertoo millaista ylösnousemususkoa Raamattu opettaa, ja miten se eroaa siitä, mitä
Japanissa usein ajatellaan tapahtuvan kuoleman jälkeen. Tämänkin kyselijän puolesta
voimme rukoilla uskon syntymistä ja hyvän seurakuntayhteyden löytymistä.

Evankeliumijuhla 2022 ja lähetystyö
Sain kutsun ensi kesän valtakunnallisen evankeliumijuhlan lähetystoimikunnan
puheenjohtajaksi. Tällaisten suurten kesäjuhlien järjestäminen nojaa suurimmaksi osaksi
vapaaehtoisten työpanokseen, joten organisointia tarvitaan. Meistä kukaan ei tiedä ensi
kesästään, mutta jos jo nyt arvelet osallistuvasi ensi kesänä Karkun evankelisella opistolla
järjestettävään evankeliumijuhlaan 1.-3.7., ja olet alustavasti kiinnostunut kantamaan kortesi
kekoon sen hyväksi, että lähetystyö näkyy ja kuuluu evankeliumijuhlassa ja että lähetystyölle
kertyy siellä tuloja, laita rohkeasti viestiä minulle. Tämä ei vielä sido mihinkään, mutta silloin
tiedän, että voin kysyä sinua jossain vaiheessa esim. lähetyskahvilaan tai lähetyslettujen
paistoon, lähetysbasaarin tiskin taakse, tai mitä ikinä keksitäänkin lähetystyön hyväksi siellä
tehdä. Voit kertoa myös toiveitasi miten haluaisit lähetystyön näkyvän evankeliumijuhlassa
tai kertoa jonkun kokemuksen siitä miten lähetystyö on tullut lähelle jossain tapahtumassa.
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Kaikkeen tekemisiimme saamme pyytää:
"Herra, meidän Jumalamme,
ole lempeä meille,
anna töillemme menestys,
siunaa kättemme työt."
Ps. 90:17

Siunausten sateita syksyysi!
t. Tiina
puh. 040-5889385
sähköposti: etunimi.suku-nimi@sley.fi

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 osoitteenmuutosasioissa 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.
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