	
  
	
  

Lähetysterveiset Internetistä
Ken Takakin lähettikirje Huhtikuu/2015
ken.takaki@sley.fi
MKSI INTERNET-LÄHETYSTYÖTÄ TARVITAAN?
Työni on tehdä tunnetuksi japaninkielisille Jeesus Kristus ainoana Vapahtajana.
Lähetystyötä tehdään ulkomailla ja monin keinoin. Messu, seurakunnan kokoontuminen
armonvälineiden lähteelle, on sen tärkein työmuoto. Internet-lähetystyö ei korvaa messua vaan
kutsuu uusia ihmisiä seurakuntayhteyteen. Lähetystyöntekijät liikkuvat maanpäällä tietyillä alueilla.
Sen sijaan internet-lähetystyön kenttä kattaa virtuaalisesti koko maailman. Maissa, joihin kristityn
on vaikea päästä, internet (mikäli sitä voidaan käyttää siellä) on korvaamaton keino, jolla voidaan
välittää evankeliumia. Sitä varten tarvitaan paikalliselle kielelle käännettyä luterilaista kirjallisuutta.
Historiasta tiedämme, että uskonpuhdistajien käännöstyö tuotti uskon kauniita hedelmiä monissa
maissa. Kuljemme tätä tietä eteenpäin.
RAAMATUN SELITYKSEN JA HARTAUSTEKSTIN JAKELU INTERNETIN KAUTTA
Olen lähettänyt sähköpostin kautta japaniksi kääntämiäni luterilaisia hartaustekstejä
(”Voimattomalle Voimaa”). Eräs luterilainen lukija kirjoitti minulle, että hän usein menettää toivonsa
elää tässä maailmassa, mutta Sanan selitys lohdutti häntä syvästi. Olen pitänyt kolmea blogia
(esim. http://kentakaki.blogspot.com/), olen kääntänyt, editoinut ja jakanut luterilaista opetusta
internetin kautta.
BIBLETOOLBOX-PROJEKTI (http://bibletoolbox.net)
Olen mukana Erkki Koskenniemen ideoimassa ja Sleyn Internet-lähetti Tiina Latva-Raskun
koordinoimassa BibleToolBox-hankkeessa. Tämän projektin yhtenä tavoitteena on tarjota internetin
kautta monella kielellä luterilaisen opin mukaista raamattuopetuksen materiaalia. Käänsin mm.
Lutherin Vähän katekismuksen Tunnustuskirjojen alkutekstistä.
JAPANILAISTYÖ SUOMESSA (HELSINGIN LUTHER-SALI)
Japaninkieliset toiminnat ovat jatkuneet Helsingin Luther-salissa. Tiistain raamattupiirissä käy
japanilaisia äitejä ja lapsia. Kylväjän entinen Japanin-lähetti Anita Ström ja japanilainen kristitty Mio
Orpo vetävät piiriä, jossa minäkin saan opettaa Raamattua. Torstain perhepiirissä Mio auttaa ja
neuvoo japanilaisia äitejä, jotka tarvitsevat apua. Japanilainen kristitty Rika Teerikangas pitää
lauantain lastenkerhoa. Toimin näiden piirien yhteyshenkilönä Sleyn puolesta.
JAPANILAISEN KASTE (PYHÄN SYDÄMEN KAPPELI)
Loppiaisena kastettiin eräs raamattupiiriläinen Pyhän sydämen kappelissa. Hän oli käynyt
Japanissa kristillistä koulua. Mutta sen jälkeen tuli tauko. Suomeen muutettuaan hän kävi Anitan
raamattupiirissä, jonka kautta Raamatun sanoma taas tuli hänelle tutuksi, tällä kertaa koskettavalla
tavalla. Hänelle järjestettiin viime vuoden syksynä kastekoulu, jonka opettajina toimivat Anita
Ström, Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen ja minä. Yleisesti voi sanoa, että aikuisen japanilaisen on
hyvin vaikea ottaa kaste. Esteitä on paljon. Siksi iloitsen jokaisesta japanilaisen kastetoimituksesta
todella suuresti.
JAPANINKIELINEN PÄÄSIÄISJUHLA (HELSINGIN LUTHER-SALI)
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Pääsiäisviikon tiistaina 7.4. pidimme Helsingin Luther-salissa japaninkielisen pääsiäisjuhlan
raamattupiirin muodossa. Alussa oli nyyttikestitarjoilu ja sitten pidin raamattutunnin Kristuksen ristin
kuolemasta ja ylösnousemuksesta keskusteluineen. Anna-Kaisa Takaki piti pyhäkoulun. Mari-Kaisa
Auvinen lauloi tilaisuuden lopussa. Iloksemme monet raamattupiiriläiset pääsivät kuulemaan
pääsiäisen sanomaa toisin kuin aiemmissa juhlissa. Mukana oli uusi japanilainen äiti, joka ei ollut
aiemmin käynyt Luther-salin piireissä. Raamattupiirijuhla oli hyvä kokeilu koska jokainen sai
keskittyä Raamattu kädessä Sanan tutkisteluun.
SLEN ESILÄHETYSKURSSI (KARKUN EVANKELINEN OPISTO)
Olin mukana Sleyn Esilähetyskurssin Aasia-viikonloppuna (17.-19.2015). Kerroin Raamatun
opettamisesta japanilaisille ja pidin raamattutunnin. Koska osa kurssilaisista oli teologeja, selitin
Raamatun alkutekstin hienoudesta, joka elävöittää Sanomaa. Japanissa aloin käydä
raamattupiirissä kristityn ystäväni kutsumana 1980-luvun lopulla. Se oli ensi kosketukseni ja
askeleeni kristinuskoon. Sanan lukeminen ja tutkiminen raamattupiirissä vaikutti ja synnytti
minussakin lopulta uskon.
ROVASTI MARTTI LAITISEN JAPANI-MINILUENTOSARJA (YOUTUBE)
Sleyn entinen Japanin-lähetti, rovasti Martti Laitinen on pitänyt tänä keväänä Pyhän sydämen
kappelissa Japani-aiheisia miniluentoja sunnuntain messun jälkeen. Tallensin neljä luentoa videolle
ja julkaisin YouTuben kautta Internetiin. Niitä pitäisi löytyä hakusanoilla: Martti Laitinen Japani.
Esim. https://www.youtube.com/watch?v=UWQBURsJ78g.
KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA
- Japanilaiset tulisivat tuntemaan Vapahtajan, joka kuoli ja on ylösnoussut heidänkin puolestaan.
- Käännöstyöni ja jakelutyöni puolesta ja lukijoitteni puolesta.
- Japanin-lähetyksen ystävät, mm. internet-lähetystyötä tukevat seurakunnat.
- Luther-salin japaninkielisten piirien vastuunkantajat ja osallistujat.
SANA
“Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken
lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella,
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa
ahdistuksessa ovat.” (2. Kor. 1:3 - 4)
Siunattua kevään jatkoa ja kesän odotusta Kristuksen 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 tai anna.poukka (at) sley.fi
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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