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Kiitollin mielin kesästä
Kun palasin kesälomalta, mieleeni nousi elävästi mistä tunnelmista lähdin lomalle. Silloin oli
vietetty Karkussa Sleyn valtakunnallista evankeliumijuhlaa, jossa olin tällä kertaa vastuussa
lähetystyöhön liittyvien osioiden järjestelyistä. Kiitos teille, jotka olitte eri tavoin mukana ja
rukoilitte evankeliumijuhlan ja minunkin puolestani! Näissä tehtävissä sain nimittäin runsaasti
Jumalan apua ja johdatusta. Itse asiassa en muista koskaan elämässäni kokeneeni niin
paljon ihmeellisiä asioiden järjestymisiä kuin lähetyslettukahvilan, lähetysbasaarin,
kenttäkohtaisten lähetysinfojen, talkoolaisten löytymisen ja muiden kanssa.

Evankeliumijuhlan helteisinä päivinä noin 90 talkoolaista, monta lähettiä ja lähetysosaston
työntekijää oli eri tavoin kertomassa lähetystyöstä ja keräämässä sille varoja. Oli upeaa
nähdä miten Jumala on sytyttänyt niin monen ihmisen sydämeen halun tehdä vapaaehtoisesti
paljon työtä sen eteen, että evankeliumi olisi kuultavissa joka puolella maailmaa.
Kesäloman vietimme Mikan kanssa tuttuun tapaan kotimaassa eri puolilla retkeillen.
Virkistyimme erityisesti ystävien ja sukulaisten tapaamisesta, liikunnasta ja luonnon
havainnoinnista lintutorneilla ja metsissä.

Monikielinen raamattuopetussivusto kasvaa
Bible Toolbox-sivusto on täydentynyt muun muassa japaninkielisillä
Kolossalaiskirjeen ja Filippiläiskirjeen selityksillä ja 2. Korinttilaiskirjeen
selityksellä englanniksi ja Ilmestyskirjan selityksellä suomeksi.
Tällä viikolla sain sähköpostiini Apostolien tekojen luku-luvulta selityksen vironkielisen
käännöksen. Vein näitä tekstejä Bible Toolboxiin samaan aikaan kun lähettitoverini tapasivat
toisiaan Sleyn lähettipäivillä. Olin nimittäin niin pahasti altistunut koronavirukselle, että vaikka
miten harmitti, oli parempi jättää osallistuminen väliin. Altistumisesta huolimatta en vieläkään
ole saanut koronaa - tai sitten olen sairastanut sen oireettomana.

Uusia alkuja
Syksy tuo mukanaan sellaisia muutoksia, että Sleyn Aasian työn koordinaattori Anna-Kaisa
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Takaki jää eläkkeelle ja hänen seuraajanaan aloitti pastori Pentti Marttila, joka siirtyi
työyhteyteemme lähetysyhdistys Kylväjästä. Hän alkaa siis minunkin työtäni koordinoimaan.
Pyydämme siunausta sekä Anna-Kaisalle että Pentille uusiin kuvioihin!
Oli ilo palata tauon jälkeen vastailemaan japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta. Se
kun on ollut yksi varhaisimpia kutsumuksiani internet-työssä, ja tuntuu edelleen ”omimmalta”.
Syksyn seurakuntavierailut aloitan kesäseuroilla Porvoossa Tuomiorovastin pappilassa 21.8.
klo 15. Sitten olen menossa Nokian seurakunnan lähetysiltaan Kulmakivessä 30.8. klo 18
(kahvit klo 17:30) ja Ilmajoen evankeliumijuhlaan Koskenkorvan seurakuntakotiin 4.9. klo 12.

Mikin uusi levy
Kristitty muusikko Miki Ozawa on julkaissut nyt uuden CD-levyn Japanissa. Hän on kääntänyt
japaniksi Pekka Simojoen Hiljaisuuden lauluja -levyn kappaleet ja levyttänyt ne. Lauluja voi
kuunnella ja jakaa Mikin Youtube-kanavalta:
www.youtube.com/playlist?list=PL4jlP9VLtX5Y0IjZyYCwC108AJR_DscFQ

Niitä kuunnellessa taas muistaa että musiikki on suuri
Jumalan lahja ja myös evankeliumin jakamisen väline.
Jaan Mikin musiikkia internetissä niin kristittyjen kuin eikristittyjen kuultavaksi. "Laulakaa ylistystä Herralle,
valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli
maanpiirin." Jes. 12:5

Pappeja tarvitaan
Japanilaista yhteistyökirkkoamme uhkaa pappispula. Sleyn Japanin kentän
toimintakertomuksessa lähettitoverini Hiroaki Yoshimura kirjoittaa näin:
”Yhteistyökirkkomme Japanin Evankelis-luterilainen kirkko (JELK) on suuren
haasteen edessä johtuen jäsenmäärän vähenemisestä ja ikääntymisestä sekä
syvenevästä pappispulasta. JELK:llä on koko maassa 118 kirkkoa, yhdeksän
kappelia ja kolme lähetysasemaa. Pappeja on 69.” On tavallista, että yksi pappi hoitaa kahta
tai kolmea pientä seurakuntaa. Hiroaki kertoo, että vuosina 2022-2028 lähtee 17 pappia
eläkkeelle, mutta pappisseminaarista ei valmistunut ketään vuonna 2021, eikä valmistu
ketään myöskään vuonna 2022. Ennusteen mukaan pappeja valmistuu yksi vuonna 2023, ja
kaksi tai kolme vuonna 2024. Tässä on esirukouksen paikka. Voimme pyytää Jumalalta, että
moni japanilainen kristitty saisi pappiskutsumuksen ja kasvaisi seurakunnan paimeneksi.

Armoa ja rauhaa kaikille lukijoille!
"Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!" Psalmi 37:5

t. Tiina
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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
Voit käyttää 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
- Muut lahjoitusmuodot: Taivaallinen lahja -sivuston kautta: www.taivaallinenlahja.fi/tiina-latva-rasku
tai MobilePay 92825 (Tiina Latva-Rasku);
tai yleisesti Sleyn lähetystyölle puhelimella tekstiviesti LÄHETYS20 numeroon 16499
Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saa 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: Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi
kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja ulkomailla.
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