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Lähetysrakkautta
Kävimme Mikan kanssa kaksissa lähetysmyyjäisissä joulun
alla. Joka puolella pöydät notkuivat värikkäinä kaikenlaista
sydämellä ja taidolla tehtyä – herkkuja, käsitöitä ja muuta.
Tuntuu, kuin siinä katselisi lähetysrakkautta yhdessä sen
näkyvistä muodoista.
Kiitollisena olemme myös vastaanottaneet mukavia kortteja,
paketteja ja muita muistamisia, joita on tupsahdellut
postista. ”Doomo arigatoo gozaimasu!” eli: Suuret Kiitokset!

Tapahtumien mainostusta internetissä
Oli hienoa mainostaa internetissä muun muassa Tokion Suomi-kirkon joulukonserttia, sillä
siellä oli tänä vuonna upeaa musiikkia tarjolla. Oopperalaulaja, sopraano Terttu Iso-Oja oli
Japanissa lomalla ja oli ystävällisesti lupautunut laulamaan siellä yhdessä rouva Ikawan
kanssa, joka on Suomi-kirkon jäsen ja myös konsertoiva laulaja. Yhdessä muun musiikin
kanssa konsertti oli ollut hyvin koskettava. Parisenkymmentä ei-kristittyäkin oli tullut paikalle.
Musiikki on hieno kanava kertoa evankeliumia!

Kristillisen uskon perusteet seitsemällä kielellä
Työryhmämme rakentama Bible Toolbox-sivusto (bibletoolbox.fi)
kertoo kristillisen uskon perusteet tällä hetkellä seitsemällä kielellä ja
se on vapaasti luettavana internetissä eri puolilla maailmaa. Sivusto
on laaja – se koostuu nyt yli 700 tekstisivusta. Olen vienyt sivustolle
opetuksia suomeksi, japaniksi, englanniksi, ruotsiksi, viroksi, venäjäksi ja swahiliksi.
Viime kirjeeni jälkeen Bible Toolboxiin on lisätty paljon käännöksiä, esim. japaniksi luku luvulta
etenevä selitys Markuksen evankeliumiin ja Ilmestyskirjaan, Lutherin katekismus ruotsiksi ja
useita Raamattuopetuksia eri teemoista viroksi. Useita uusia vironkielen kääntäjiä on tullut
mukaan työhön, mistä olen rukousvastauksena kiitollinen. Ken Takakin lisäksi opetustekstejä
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on kääntänyt eri kielille tämän vuoden aikana 24 vapaaehtoista! Yhdessä saa aikaan
enemmän kuin yksin. Ja siunaus voi moninkertaistaa pienetkin määrät.
Marraskuussa Bible Toolboxissa käytiin noin 2700 kertaa, joka tarkoittaa n. 90 käyntiä
päivässä. Lukijoista reippaasti yli puolet tulee Japanista. Se johtuu siitä, että - kiitos Kenin japaninkielisiä tekstejä on sivustolla eniten. Olen myös aktiivisesti mainostanut sivustoa
japaninkielisessä sosiaalisessa mediassa.

Kysymysten ja vastausten virrasta
Eräs japanilainen kysyi internetissä näin: “Onko täällä sellaista ihmistä, joka olisi nähnyt
Jeesuksen tai kuullut hänen äänensä? Luen joka päivä Raamattua. En ole kristitty, mutta
mietin menisinkö kasteelle. Tunnustan, että uskon Jeesukseen Kristukseen. Yöllä näin unen,
jossa ympärilläni kukkivat kauniit valkoiset kukat ja ylhäällä näkyi sininen taivas ja ikäänkuin
Jeesuksen hahmo ja temppelin näköinen rakennus. Aloin kiittää "Kiitos, että olet aina
siunannut minua!" Silloin Jeesus ojensi kätensä ja ikään kuin sanoi: "Tule minun luokseni" vaikka ääntä ei kuulunut. - - - Mitä minun pitäisi
tehdä? Haluaisin todella paljon tulla kristityksi, mutta
olen
huolissani
siksi,
että
perheessäni
ja
sukulaisissani ei ole yhtäkään kristittyä. He ovat
buddhalaisia. Jos perheessäni olisi kristittyjä, menisin
heti iloiten kasteelle. Onko mahdollista, että jatkan
Jeesukseen uskomista vaikka en kääntyisi kristityksi?
Olen myös kuullut, että jos ihminen näkee Jumalan,
hän kuolee? Jos sanon nähneeni Jeesuksen, voi olla,
että ihmiset eivät usko minua. Pyydän, neuvokaa!”
Poimin hänelle Raamatusta kohtia, jotka rohkaisevat uskomaan. Jeesus sanoo: “Minä seison
ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20) Jeesukselle todella
kannattaa avata sydämensä ovi. “Jumala on itse sanonut: -- Minä en sinua jätä, en
koskaan sinua hylkää.” (Hepr. 13:5) “- - älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä
arkana pälyile ympärillesi -- minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä
autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” (Jes. 41:10)
Pyysin häntä katsomaan Bible Toolboxista kasteen merkityksestä kertovia tekstejä ja toivotin
siunausta. Hän valitsi vastaukseni parhaaksi saamistaan, kiitti ja sanoi saaneensa siitä
rohkaisua. Rukoillaan hänelle johdatusta!

Rukous on tärkeää
”Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä
kaikkien pyhien puolesta.” (Ef. 6:18)
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Rukousaiheita:






Kiitos veljeksemme ja pelastajaksemme syntyneestä Vapahtajasta!
Kiitos armosta, joka on ainut, mutta varma toivomme!
Kiitos siitä, että Jeesukseen turvautuvilla on täällä aina
paras aika edessäpäin: Taivaan Juhla.
Pyydämme uskon lahjaa monille japanilaisille ja siunausta Japanin kirkoille
Pyydämme siunausta niille, jotka käyvät Tokion japanilaisessa Suomikirkossa ja että tuo seurakunta kasvaisi Herran tuntemisessa ja sinne
johdattuisi lisää niitä, jotka etsivät Jumalaa.
Iloa, terveyttä ja voimia kaikille lähetystyön saralla työtä ja vapaaehtoistyötä
tekeville

Te, joille on annettu sydämelle halu rukoilla enemmänkin lähetystyön puolesta, löydätte
uudesta rukouskalenterista ajankohtaisia esirukouspyyntöjä Sleyn eri lähetyskentiltä.
Rukouskalenteri löytyy Sleyn verkkosivuilta täältä: www.sley.fi/rukouskalenteri ja paperisena
sitä voi tilata Liisa Räsäseltä, puh. 09 251 39223 tai liisa.rasanen@sley.fi

Riemullista Vapahtajan
Syntymäjuhlaa!
Lämmin Kiitos tämän vuoden
yhteisestä taipaleesta!
terv. Tiina
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