	
  

Valoa kohti
Ken Takakin lähettikirje kevät 2017
Rakkaat lukijat, kyselijät, tukijat ja esirukoilijat Kristuksessa!
KÄÄNNÖSTYÖ
Olen luterilainen japanilainen ja teen lähetystyötä internetin kautta. Nyt on otollinen hetki levittää
ilosanomaa monilla eri kielillä koko maailmalle. Tätä varten Sley ylläpitää Bible Toolbox-sivustoa. Tälle
sivustolle lisättiin tänä talvena mm. Ensimmäisen Pietarin kirjeen raamattupiirioppaan japaninnokseni
(https://www.bibletoolbox.net/ja/seisho/peteronodaiichinotegami).
JAPANILAISPIIRIT
Helsingin Luther-kirkko avattiin viime vuoden toukokuussa. Tässä kirkossa on monipuolista toimintaa.
Kirkko tarjoaa myös japanilaisille kokoontumispaikan. Joka tiistai (alkaen klo 14) on Anita Strömin vetämä
japaninkielinen raamattupiiri. Noin kahden viikon välein kokoontuu Rika Teerikankaan vetämä perhekerho
ja lauantain pyhäkoulu (Pyhäkoulu menee toistaiseksi tauolle). Näiden piirien kautta olen saanut tutustua
uusiin japanilaisiin. Iloitsemme siitä, että raamattupiiri sai uuden japanilaisen kävijän, joka on aidosti
kiinnostunut kristinuskosta ja Raamatusta. Toinen raamattupiiriläinen on rukoillen kutsunut hänet mukaan.
KATEKISMUS
Viime lähetyskirjeessäni mainostin älypuhelimeen ladattavaa ilmaista ohjelmaa, jolla Martti Lutherin Vähä
katekismus voidaan lukea monilla eri kielillä, myös suomeksi ja japaniksi (japaninnos on omani).
Uskonpuhdistuksen juhlavuotta oikein juhliaksemme suosittelen lämpimästi Tunnustuskirjojen, erityisesti
katekismusten, lukemista, kertaamista ja uskonnäkemyksemme tarkistamista.
Ohjelman nimi: Luther's Small Catechism (By Concordia Publishing House)
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cph.catechism&hl=fi (Android-versio)
https://itunes.apple.com/us/app/luthers-small-catechism/id733691341?mt=8 (iOS-versio)
JOONA JA LÄHETYSKUTSUMUS
Viime syksynä ja tänä keväänä sain pohtia ja kirjoittaa Joonan kirjasta lähetystyön näkökulmasta. Joonan
kirjan 1. luvussa Herra kutsui Joonan profeetaksi julistamaan parannusta Niinivelle. Mutta Joona ei
halunnut. Hän saattoi muistaa vedenpaisumuskertomuksen, jossa Herra kutsui Nooan julistamaan
Jumalan sanaa ja kehottamaan ihmisiä parannukseen. Mutta he pilkkasivat Nooaa ja pysyivät
epäuskossa. Onnettomuus tapahtui kuten Herra sanoi. Ihmiset kuolivat lukuun ottamatta Nooan perhettä
sekä valittuja eläimiä. Kuka haluaisi mennä sellaiseen paikkaan, jossa hän tulee pilkattavaksi ja joutuu
kuolemanvaaraan? Joona on esimerkki siitä, että Herra kutsuu lähetystyöhön tavallisia ihmisiä, jotka
pelkäävät vaaroja ja ihmisten pilkkaa. Joona yritti paeta Herraa. Kaikkitietävä ja Kaikkivaltias Herra nosti
suuren myrskyn juuri sitä laivaa vastaan, johon Joona oli piiloutunut. Pelastaakseen oman henkensä
laivurit tekivät kaiken ja rukoilivat turhaan omia jumaliansa. Mutta Joona jatkoi nukkumista kuten Jumalaa
pakeneva ihminen ei huomaa itse olevansa hädässä eikä välitä muiden ihmisten hädästäkään. Laivuri
herätti Joonan huutamaan avuksi Jumalaa. Lopulta turvauduttiin arvan heittoon Jumalan neuvon
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

	
  

	
  

saamiseksi. VT:ssa arpaa käytettiin esimerkiksi Aakanin synnin paljastuksessa (Joos. 7) ja kuningas
Saulin valinnassa (1. Sam. 10), joissa arpa osui joko synnintekijään tai Herran valittuun. Nyt arpa osui
Joonaan koska Herralta mikään ei voi pysyä salassa. Joona sanoi laivureille pelkäävänsä Herraa. Joona
kertoi monimutkaisesta Jumala-suhteestaan. Joona kyllä uskoo, mutta pakenee toisaalta Herran kutsua.
Laivurit kokivat hädän keskellä hengellisen herätyksen. He kutsuivat Joonan Jumalaa Herraksi ja pyysivät
Häneltä syntien anteeksiantamusta. Ensin laivurit pyrkivät pelastamaan Joonan hengen, mutta lopulta
joutuivat heittämään hänet mereen. Myrsky lakkasi. Rukous on kuultu. Laivan pakanoista tuli Herraa
pelkääväisiä. He uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Tämä on esimerkki siitä, että Jumalan
sana saa aikaan herätyksen ja moni kääntyy elävän Jumalan puoleen hädän keskellä. Joonan
pakomatkasta tuli yllättäen ”lähetysmatka” vaikka hän itsekin on kampaillut lähetyskutsumuksensa
kanssa. Samanlaisia voi tapahtua meidänkin elämässämme.
	
  
Siunattua kevääntuloa ja paastonaikaa 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 Sanasta, joka ilmoittaa meille Kristuksessa armollisen Jumalan.
Oikeaa taitoa käännöstyölle ja Bible Toolboxin projektille.
Johdatusta Helsingin Luther-kirkossa kokoontuville japanipiireille.
Jokainen kristitty löytäisi sopivan palvelutehtävänsa Jumalan valtakunnan työssä.

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.
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