	
  
	
  

Lähetysterveiset internetistä
Ken Takakin lähettikirje 2015 joulukuu

KIITOS MUISTAMISESTA!
Kiitos teille, jotka olette lähettäneet minulle joulukirjeitä ja rohkaisevia viestejä.
Kiitos myös teille, jotka olette tukeneet rukouksin projektiamme Jumalan lähetystyössä.

INTERNET JA ME
Tehtäväni on toteuttaa luterilaista lähetystyötä japaniksi internetin kautta.
Uskonpuhdistus on alusta asti aina hyödyntänyt teknologiaa yhtenä keinona
evankelioimiseen. Teknologian kehitys on muuttanut elämämme arkea. Älypuhelin on
liittänyt monet ihmiset internetiin aamusta iltaan. Internetin kautta yhä enemmän
haetaan tietoa, tutustutaan erilaisiin ihmisiin, vaihdetaan ajatuksia ja harhaillaan
virtuaalisessa viidakossa. Internet on mukava oleskelupaikka, josta löytyy kaikenlaisia
tuttuja ja uusia viihteitä, turhaa ja hyödyllistä. Lähetystyön kohde on Kristuksessa
lunastetut koko maailman ihmiset, joista yhä useampi käyttää internetiä päivittäin. Siksi
on luonnollista laajentaa lähetystyön muotoa ajan tasalle. Toisaalta lähetystyön
päätavoite, Raamatun mukaisen Jumala-kuvan opettaminen, ei saa koskaan muuttua.
Siksi on toivottavaa, että internetistä löytyisi myös uskoa ravitseva vaihtoehto:
luotettavaa raamattuopetusta, hartaustekstejä ja kristillisiä vastauksia ajankohtaisiin
kysymyksiin. Sley tarjoaa nyt näitä internetin kautta monilla eri kielillä:
http://bibletoolbox.net/fi/tervetuloa-oppimaan-raamattua.
Olen mukana tässä Bible toolbox-projektissa japaninkielen kääntäjänä.

JAPANINKIELINEN JOULUJUHLA 12.12.
Pidimme japaninkielisen joulujuhlan Helsingin Luther-salilla, tällä kertaa Rika
Teerikankaan vetämän lauantain kristillisen lapsikerhon kanssa. Osallistuimme
joulukuvaelmaan ja lauloimme joululauluja ja ylistyslauluja. Sleyn lähetysjohtaja Pekka
Huhtinen kertoi japaniksi pienille lapsille lyhyesti, mitä risti merkitsee meille kaikille.
Tässä toteutui hienosti luterilaisen lähetystyön lähtökohta: Sanoman pitää olla selkeä ja
helppotajuinen niin, että lapsetkin jaksavat kuunnella ja ymmärtävät. Juhla oli todella
lämminhenkinen. Mukana oli ainakin 40 ihmistä, sekä tuttuja että uusia kasvoja.
Eräs kävijä oli turisti, joka oli tullut Suomeen 4 päiväksi ja oli tavannut lentokoneessa
neiti Takumin, joka on Rikan kerhon aktiivinen tukija. Neiti Takumin kutsusta hän
uskalsi käydä katsomassa juhlaamme. Kerroimme Jumalan johdatuksesta,
kristinuskosta ja mainostin hänelle yllä mainittua Bible toolbox-sivustoa.
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USKO JA EMPATIA
Maailmanlaajuinen terrolismi on osoitus siitä, että äärimmäisen hädän ja vihan
täyttämänä ihmisen omatunto voi todellakin täysin kovettua. Luterilaisen perisyntiopin
mukaan samanlaisia vaaroja on kaikilla ihmisillä joskin eri mittakaavassa. Lisääkö vai
vähentääkö Raamatun tutkistelusi uskoa Pyhään Kolmiyhteiseen ja empatiaa (eli
myötätuntoa) muita ihmisiä kohtaan? Joulun Lapsen seimen äärellä on hyvä tutkia
itseämme. Terve hengellisyys mitataan arkielämässä, lähimmäisten kanssa
kulkemisessa.
”Monta kertaa vuoden mittaan saatte kuulla rakkaudesta: meidän on
palveltava toinen toistamme. Mutta laupeus on vielä suurempi apu, kun otamme osaa
lähimmäisen surkeuteen ja kurjuuteen. Jos esimerkiksi naapurini sairastaa, niin minun
ei ole häntä vain autettava, vaan minun tulee myös sääliä hänen kurjuuttaan ikään kuin
itse sitä kärsisin. (---) Heidän (eli Kristittyjen) tulee osoittaa laupeutta nähdessään hätää
ja olla iloissaan, kun jollekulle käy hyvin. Niinpä Paavali sanoo: "Iloitkaa iloitsevien
kanssa ja itkekää itkevien kanssa." (Room. 12:15) Älkäämme olko pölkkyjen ja kivien
kaltaisia, jotka eivät sääli muiden ihmisten onnettomuutta, vaan jopa siitä iloitsevat
eivätkä soisi muilla mitään olevan.” (Huonepostilla, Martti Lutherin kotisaarnoja)
KIITOS- JA RUKOUSAIHEITA
- Kiitän kuluneesta syksystä, joulusta, Jumalan huolenpidosta ja esirukoustuesta.
- Pyydän johdatusta käännösprojektiimme.
- Esirukouspyyntö masennuksesta kärsivän perheenjäsenemme puolesta.
TIEDOKSI
Sleyn lähettien uusi rukouskalenteri on ilmestynyt: www.sley.fi/rukouskalenteri.
Sen saa myös paperisena Liisa Räsäseltä (liisa.rasanen@sley.fi tai puh. 09 25139223).
Siunattua joulua ja armorikasta Uutta vuotta 2016 Kristuksen seurassa!
Lähetysterveisin,
Ken Takaki (高木賢)
(ken.takaki@sley.fi / Pursimiehenkatu 5 A 15, 00150 Helsinki)
LÄHETYSKANNATUS/ Takaki Ken:
Lähetyskannatus/ Ken Takakin työn tukemiseksi Sleyn tilille 800015-779195 tiedonannolla ”Ken Takakin
lähetysrengas” ja oma seurakuntasi tai Ken Takakin yleisviitenumerolla 10078 89200 31001 12517, tai
henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin kannatuksesi näkyy automaattisesti myös seurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleyn toimistosta Anna Poukalta puh. 09 251
39 220 tai sähköpostitse tai anna.poukka (at) sley.fi
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 13.1.2015- 31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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