	
  
	
  

LUTHER-VIESTI 10 VUOTTA!
Ken Takakin lähettikirje kevät/2016 (ken.takaki@sley.fi)

KOTIMATKALLA
Sley julkaisee vuosittain ”Kotimatkalla”-nimisen kirjan, joka käsittelee sen toimintaa ja historiaa.
Tänä vuonna ilmestyvää 121. vuosikertaa varten kirjoitin omasta työstäni artikkelin: ”Lähettinä
keskustoimistossa – japaninlähetystyötä internetin kautta ja välityksellä”. Se on eräänlainen
yhteenveto Sleyn internet-lähetystyöstä, jossa olen saanut olla mukana alusta asti.
Vuoden 2006 alussa aloitin kääntää japaniksi ja lähettää sähköpostin kautta sekä japanilaisille että
japania osaaville suomalaisille Lutherin hartauskirjaa ”Jakokivi-kokoelma”. Jatkan vieläkin tätä
Lutherin ja luterilaisten hartauskirjojen jakelua eli ”Luther-viestiä”. Lukijakunnassa on sekä kristittyjä
(luterilaisia ja ei-luterilaisia) että ei-kristittyjä. Alla on erään lukijani palaute Luther-viestistä.
”Kuulin, että Luther-viesti on täyttänyt 10 vuotta. Arvelen, että tämä jatkuva työ ei aina ollut
helppoa. Luulen myös, että sinä ja vaimosi olette varmasti käyneet läpi erilaisia sanoin
pukemattomia ajatuksia ja ahdistuksia, joista kerroitte vain Herralle. Jaettu Lutherin ja luterilaisten
käännöstekstit kertovat aina evankeliumista. Havaintoni mukaan käännöstyötäsi on tukenut
perheenne yhteinen usko Herraan niin kuin VT:n Joosuan tapauksessa. Lukiessani Luther-viestiä,
en ole koskaan kokenut sitä minua tuomitsevana enkä alas painavana. Tämä on ihmeellistä.
Uskoon liittyvissä asioissa Jumala on ollut todella laupias minua kohtaan. Hän on ruokkinut
jatkuvasti minua, vaikka olen pysynyt tähän asti eräänlaisena ”talvimaastona”, joka odottaa
kevätkukoistusta. Olen ollut epävarma. Olenko tuottanut tarpeeksi parannuksen hedelmiä? Tein
parannuksen epätäydellisesti. Vastasin Jumalan kutsuun epätäydellisesti. En pystynyt täysillä
ottamaan vastaan Herran täydellistä rakkautta. Luther-viestin sanoma syntien
anteeksiantamuksesta, Jumalan rakkaudesta, luottavaisin mielin rukoilemisesta on huojentanut,
rohkaissut ja lämmittänyt masentunutta mieltäni. Arjen erilaisissa tilanteissa olen joutunut
toistuvasti syyttämään itseäni. Luther-viesti opetti, että minäkin olen armahdettu. Uskon sen ja olen
siitä erityisen kiitollinen. Asperger-henkilönä minulla on taipumus ymmärtää asiat kirjaimellisesti.
Uskoon liittyvät ihmisten puheet voivat olla minulle yhtä hyvin lääkkeenä kuin myrkkynä. Ne
myrkyttivät minua monesti. Koin nimittäin niitä puheita vaatimuksena ja syytöksenä siitä, että en ole
tarpeeksi tehnyt parannusta enkä ole kasvanut uskossa. Toisinaan myrkky oli niin voimakas, että
olin välillä harkinnut jopa kristinuskosta luopumistakin. Mutta kun luin Luther-viestiä, sydämeni
puhdistui ja voimani elpyi. Kiitos siitä, että olet nähnyt vaivaa tässä työssä. Toivon, että
sähköpostin kautta jaetut Luther-viestit julkaistaisiin kirjanakin, jos Herra suo.”
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JAPANINKIELINEN PÄÄSIÄISJUHLA RAAMATTUPIIRISSÄ (HELSINGIN LUTHER-SALISSA)
Pääsiäisen jälkeisen viikon tiistaina eli 3. pääsiäispäivänä 29. 3. pidimme pienimuotoisesti
Helsingin Luther-salissa japaninkielisen pääsiäisjuhlan raamattupiirin yhteydessä. Tarkoituksena oli
myös mainostaa tämän raamattupiirin toimintaa. Tällä hetkellä monet entiset piiriläiset ovat
lopettaneet. Ainakin neljä perhettä palasi Japaniin. Yksi muutti muualle Eurooppaan. Muutama
työllistyi. Kaikki tämä tapahtui viime syksyn aikana. Siksi meillä oli aluksi epäilys siitä, tuleeko
ketään juhlille arkipäivän iltapäivällä. Mutta se oli siunattu hetki. Lapsemme entinen japanilainen
viulun opettaja ja hänen ystäväpariskuntansa soittivat koskettavaa musiikkia. He ovat SibeliusAkatemiasta valmistuneita ammattimuusikoita ja jäivät myös pääsiäisen sanoman tutkisteluun.
Perhekerhostakin tuli äiti ja lapsi. Muutamia uusia ja tuttuja tuli juhlaan. Sain myös uuden Lutherviestin lukijan. Kannatti siis järjestää tämäkin kerta. Jeesus elää!

KIITOSAIHEITA
- Japanipiirien toiminta ja japaninkielinen pääsiäisjuhla
- Saamme kertoa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta ilman esteitä.
- Perheeni saama esirukoustuki
ESIRUKOUSAIHEITA
- Japanilaiset tulisivat tuntemaan Vapahtajan, joka kuoli heidänkin puolestaan
- Luther-viestini ja blogini lukijat
- Japanin-lähetystyön ystävät ja internet-lähetystyötä tukevat seurakunnat
- Japaninkielisten piirien vastuunkantajat ja osallistujat
- Perheeni terveys
Siunattua kevättä ylösnousseen Vapahtajamme seurassa!
Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)
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 anna.poukka@sley.fi
Uudenmallisten yhteiseurooppalaisten tilinumeroiden mukaan yllämainitun Sleyn lahjoitustilin
muoto on: IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH
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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