	
  

Ytimessä
Ken Takakin lähettikirje kesä 2017
Rakkaat lukijat ja esirukoilijat Kristuksessa!
KÄÄNNÖSTYÖ
Olen luterilainen japanilainen ja teen lähetystyötä internetin kautta levittämään evankeliumia koko
maailmalle. Sleyn ylläpitämää Bible Toolbox-sivustoa varten käänsin japaniksi raamattupiirioppaan
”Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille”. Uskon, että tästä selitysteoksesta jokainen Kristuksen
paluuta odottava kristitty saa toivon ja voiman raskaan arjen jaksamiseen.
JAPANILAISPIIRIT
Japaninkielisten piirien toiminta on jatkunut Helsingin Luther-kirkossa. ”Anitan raamattupiirissä” kävi
kerran yllättäen keski-ikäinen japanilainen mies. Hän on tunnustuksellinen luterilainen ja asuu tällä
hetkellä Saksassa. Lentokoneen aikataulumuutoksen takia hän sai yhden ylimääräisen päivän
vietettäväksi Helsingissä. Hän haki internetistä tiedon piiristämme ja uskalsi koputtaa kirkon ovea. Hän
iloitsi opetuksestamme, joka perustuu Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Hän innostui myös
Luther-kirkon modernista kirkkosalista ja tavoittavasta työstä ja lupasi käydä piirissämme silloin kun on
Suomessa työmatkalla. Lähetän nyt hänellekin luterilaisen hartauskirjan sähköpostin kautta.
EVANKELIUMIJUHLA HELSINGISSÄ
Sleyn valtakunnallinen evankeliumijuhla järjestetään tänä viikonloppuna Helsingissä.
https://www.evankeliumijuhla.fi Japanistakin on tulossa vieraita. Lauantaina Helsingin Luther-kirkossa
Sleyn vs. Aasian aluekoordinaattori Päivi Poukka pitää kasvatukseen liittyvän luennon japaniksi. Samaan
aikaan lastenohjelmassa on nukketeatteri (joka tulkitaan japaniksi tarpeen mukaan). Surullinen muutos oli
se, että Japanin Suomen-suurlähetystö ei ole enää sallinut uskontoihin liittyvien tapahtumien mainosten
jakamista heidän kauttaan. Vaikka monet japanilaiset tuttavamme viettävät nyt kesälomaa Japanissa,
toivotaan, että japanilaisiakin osallistuisi Evankeliumijuhlille.
KIVULIAS ELÄMÄ
Viime huhtikuussa kotona tiskatessani satutin alaselkääni. Vappuna toistui ”keittiötapaturma” vielä
pahemmin. Sietämätön kipu paheni pahenemistaan oikeassa jalassa, enkä voinut liikkua edes kyljelle.
Seuraavana aamuna minut vietiin ambulanssilla päivystyslääkärille. Siitä lähtien olen opetellut ”uutta
elämääni” ruumiillisen kivun kanssa. Eniten arkeani haitannut oire on oikean etureiden ihonpinnan
yliherkkyys. Heräsin monena yönä kipuun, vaikka olen ottanut lihasrelaksanttilääkettä. Liikkuminen tai
seisominen housut päällä on ollut kivuliasta. Jouduin tekemään kotona etätyötä toukokuusta lähtien. Olen
saanut apua perheeltä, lääkäreiltä, fysioterapeuteilta, hierojalta, esirukoilijoilta ja tietysti Taivaan Isältäni.
Huomasin vasta, että monilla muillakin on ollut samoja selkäongelmia. Tätä kirjettä kirjoittaessani
kipuoireet ovat vihdoin vähentymässä (lääkitys jatkuu). Lääkärit ovat lohduttaneet minua sanoen, että
kyllä tämä paranee vaikka se voi kestääkin vielä puoli vuotta tai jopa kaksi vuotta. Tein aikoinaan Jobin
kirjasta teologian maisterin loppututkielmani. Voin nyt hiukan entistä paremmin aavistaa, miten tuskallista
Jobin kärsimys oli. Esimerkiksi masennuksen tilassa vaarallisimpia oireita on itsetuhoajatuksesta
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kärsiminen. Kaiken onnettomuuden, sairastelun ja ihmissuhdeongelman keskellä Job toivoi itselleen
kuolemaa, vaikka hän ei tehnyt itsemurhaa. Pienmuotoisten vastoinkäymisteni kautta tiedän nyt hiukan
paremmin jotakin ihmisen elämän vajavuudesta. Opin tällä kertaa sitä, millaista on elämä jatkuvassa
kivussa. Se oli tärkeä elämänkokemus. Olen syvästi kiitollinen terveydenhuollon kautta saamista avuista
ja esirukoilijoista.
	
  
	
  
Virkistävää kesää toivottaen

Ken Takaki
Sähköposti: ken.takaki@sley.fi, Internet: https://www.taivaallinenlahja.fi/ken-takaki
KENIN TYÖHÖN LIITTYVÄT INTERNET-OSOITTEET
Sähköposti: ken.takaki@sley.fi
Bible Toolbox (japaninkielinen): http://bibletoolbox.net/ja
Kenin blogit: http://kentakaki.blogspot.fi, http://kentakaki1.blogspot.fi, http://kentakaki2.blogspot.fi
Kenin Youtube-kanava: https://www.youtube.com/user/TAKAKIKEN/featured	
  

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos Raamatusta, joka ilmoittaa meille Kristuksen tähden armollisen Jumalan.
Viisautta käännöstyölle ja Bible Toolboxin projektille.
Johdatusta Helsingin Luther-kirkon monikieliselle tominnalle.
Jokainen kristitty löytäisi sopivan palvelutehtävänsa lähetystyössä.
Selkäongelmasta ja oikean reiden ihon yliherkkyydestä paraneminen.
Valtakunnallinen Evankeliumijuhla Helsingissä.

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
Keräyslupa2017-2021:
Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi
kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön
kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

	
  

Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Pankkiyhteys Danske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

	
  

