	
  

Evankeliumia kesällä
Ken Takakin lähettikirje kesä/2016
Tässä kirjeessä kerron lyhyesti kesän työstäni.
Bo Giertzin "Uskon ABC” vihdoin japaniksi internetissä
Ennen kesälomaa tein vihdoin valmiiksi kristinuskon perusoppikirjan ”Uskon ABC”, jonka kirjoittaja on
edesmennyt Göteborgin piispa Bo Giertz. Teksti on nyt luettavissa Bible Toolbox-sivustolla
(http://bibletoolbox.net/ja/kirisutokyoutoha). Käännöksessäni editoin jonkin verran tekstin ilmaisuja eri
syistä. Käännökseni pohjateksti on kirjan suomennos, koska en osaa ruotsia. Sen sijaan kirjassa
esiintyvät Raamatun ja Tunnustuskirjojen sitaatit olen kääntänyt alkukielistä eli hepreasta, kreikasta,
latinasta ja saksasta.
Kesä-heinäkuun Evankeliumijuhlat Virroilla ja Hämeenlinnassa
Virtain Evankeliumijuhlilla (2.7) puhuin aiheesta Buddhalaisuudesta kristinuskoon.
Videolinkki: https://www.youtube.com/watch?v=MEXTGqHv_bA (kohdassa 34 – 39 min.). Tiukan
aikataulun takia lyhensin puheeni. Alkuperäinen versio on julkaistu Sanansaattaja-lehdessä nro. 29, s. 5
Toimituksen antama otsikko on ”Kärsimyksen syitä ei tarvitse etsiä”. Siinä kirjoitin mm.:
”Jobin kärsimys johtui Jumalan sallimuksesta. Meidän ei kannata etsiä sen enempää kärsimyksen syitä.
Pikemminkin olisi kiinnitettävä huomio siihen hyvään tarkoitukseen, joka on kätkettynä kärsimyksessä.
Kärsimys koskettaa meitä kaikkia. Oletko itse kärsivä vai kärsivän lähimmäinen? Kärsivänä sinä olet nyt
Jumalan erityisen hyvässä hoidossa. Kärsivän lähimmäisenä sinulla on tärkeä tehtävä tukea kärsivää
rukouksin.”
Ym. tekstissä ”Jumalan hoito” tarkoittaa sitä, että kärsimyksen kautta Jumala vetää ihmisiä luokseen
entistä lujemmin. Viime aikojen koetuksessa olen alkanut lukea Raamattua ja Tunnustuskirjoja vähän
enemmän ja rukoilla muiden kärsivien ihmisten puolesta hiukan empaattisemmin kuin aikaisemmin.
Hämeenlinnan Evankeliumijuhlilla (30.7) kerroin siitä, mitä olen tehnyt 10 vuoden aikana Sleyssä. Tästä
aiheesta kirjoitin seikkaperäisesti Sleyn vuosikirjaan ”Kotimatkalla 2016”. Erityisesti olen kiitollinen hyvistä
ja luotettavista yhteistyökumppaneista. Lähetystyö on tiimityötä, jossa jokainen, lähettäjänä ja lähetettynä,
tekee tasapuolisesti arvokasta työtä Jumalan valtakunnan laajenemista varten.
Japanipiirit siirtyvät Helsingin Luther-kirkkoon
Luther-salissa toimineet japanilaispiirit siirtyvät nyt Helsingin Luther-kirkkoon. Siellä perhekerho (”Milk
Salon”) ja pyhäkoulu (”Kohitsuji-En”) jatkavat toimintansa. Perhekerhossa käy äitejä ja pieniä lapsia
(vauvoja), pyhäkoulussa alle kouluikäisiä lapsia sekä heidän vanhempiaan. Kerhojen vastuuhenkilö Rika
Teerikangas pyytää esirukousta kerhotoiminnan puolesta, että Herra johdattaisi japanilaisia vanhempia ja
lapsia näihin kerhoihin Hänen tahtonsa mukaan.
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Työhöni liittyvät nettiosoitteet
Sähköposti: ken.takaki@sley.fi,
Henkilöesittely:	
  http://sley.fi/yhteystiedot/henkilo/1404,
Bible Toolbox (japaninkielinen): http://bibletoolbox.net/ja,
Kenin blogit: http://kentakaki.blogspot.fi/2016/08/14112.html, http://kentakaki1.blogspot.fi,
http://kentakaki2.blogspot.fi,
Kenin Youtube-kanava, jossa on Sley-aiheisia videoita:	
  	
  
https://www.youtube.com/user/TAKAKIKEN/featured

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos virkistävästä kesälomasta Suomessa,
Evankeliumijuhlista, lähetystyön ystävistä ja esirukoilijoista.
Johdatusta Helsingin Luther-kirkon toiminnalle ja siihen kokoontuville
japanipiireille.
Siunausta käännöstyön ja Bible Toolboxin projektille ja niiden lukijoille.
Voimattomille Voimaa (myös perheelleni)
PS. Lähettäjänä lähetystyössä –viikonloppu on 21.-23.10.2016 Karkun evankelisella opistolla.
http://sley.fi/lahettajanalahetystyossa
Siunattua alkavaa syksyä toivottaen,

Ken
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
osite: Sley, PL 184,00181 Helainki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Ken Takakin 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 Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi
tai kirjoittamalla viestikenttään ”Ken Takakin rengas” + omakotiseurakuntasi
tai Ken Takakin renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 12517
Keräyslupa2015-2016:
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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