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Uusi vuosi alkoi lomautuksesta 
Sleyssä oli päätetty viime joulukuussa, että kotimaan työntekijät lomautetaan vähän yli 
puoleksi kuukaudeksi. Olen vakituisessa työsuhteessa oleva toimistotyöntekijä, jota lomautus 
koski. Lomautukseni alkoi vuoden vaihteessa ja päättyi tammikuun loppupuolella. Se sujui 
hyvin. Tietysti mietin ”kokopäivätyön hakijana” myös tulevaisuuttani. Olen ollut Sleyssä (osa-
aikaisessa) työsuhteessa melkein 15 vuotta. Kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut tehdä 
jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Tässä maailman ajassa kukaan ei voi olla varma 
huomisesta päivästä jo pelkästään epidemiankin takia. Mutta juuri sen tähden nyt kannattaa 
tehdä kaikki yhdessä joka päivä jotakin evankeliumin levittämiseksi tänäkin vuonna. Internet-
lähetystyössä toinen kääntää, toinen rukoilee, toinen vastaa uskon kysymyksiin, toinen auttaa 
taloudellisesti, toinen tiedottaa muille. Omasta puolestani aion jatkaa tätä työtä niin kauan 
kuin on mahdollista ja niin kauan kuin jaksan. ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän” (Matt. 
9:37) 
 
Editointi- ja käännöstyö 
Sleyllä on runsas materiaali Raamatun opetuksia, jotka on selitetty luterilaisen tunnustuksen 
mukaisesti. Ne on tarkoitettu suomalaisille lukijoille, jotka tietävät jo jotakin Raamatusta, 
ainakin sen verran kuin peruskoulussa opetetaan. Mutta tavalliset japanilaiset eivät saa 
koulussa opetusta Raamatun maailman tapahtumista. Siksi jonkinasteinen editointi on ollut 
tarpeen suomenkielisiä opetustekstejä kääntäessäni. Editoimani ja kääntämäni tekstit 
julkaistaan internet-sivustolla. Opetukset Raamatusta ja uskon elämään liittyvistä 
kysymyksistä tukevat meitä jokaista sekä etsijöitä että konkareita. Tarkoitukseni on tarjota 
sama mahdollisuus japaninkielisille sekä kristityille että ei-kristityille, jotka hakevat tietoa 
internetistä Raamatusta ja kristinuskon perusasioista. Tässä työssä korostan nimenomaan 
luterilaista näkökulmaa, jonka keskuksena on armollinen Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. 
 
Bible Toolbox 
Opetukset ja niiden käännökset julkastaan Bible Toolbox-nimisellä Sleyn internetsivustolla, 
joka sisältää luterilaisia raamattuopetuksia ja kristinuskoon liittyviä tärkeitä aiheita yhdeksällä 
eri kielellä: https://www.bibletoolbox.net/fi. Sivuston koordinaattori on Sleyn Japanin internet-
lähetti Tiina Latva-Rasku. Esim. japaninkielinen sivusto näyttää tällaiselta: ”Miksi kastamme 
lapsia?” https://www.bibletoolbox.net/ja/seisho/nazekodomonisenreiosazukeru  
Tiinalta saaman tiedon mukaan vuoden 2020 tämän sivuston kävijöistä 114 393 tuli 
Japanista, mikä on 63% kaikista sivustolla vierailleista. Seuraavaksi eniten kävijöitä tuli 
Tansaniasta: 16 445, mikä on 9% kaikista vierailjoista. 
 



Martti Lutherin Kirkkopostilla 
Vuoden 2006 alussa aloin ”harrastaa” internet-lähetystyötä lähettämällä säännöllisesti 
Lutherin lyhyitä tekstiä japaniksi käännettynä sähköpostin kautta lukijoille. Löysin Martti 
Lutherin Kirkkopostillasta merkintöni siitä, että seuraava tekstikohta oli lähetetty lukijoille 
7.1.2006. Saman vuoden kesällä tulin Sleyhyn jatkamaan tätä työnä. 
 
”Että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi 
toivon mukaan.” (Tiit. 3:7) 
Apostoli ei sano: "uskomme kautta", vaan: "hänen armonsa kautta", toisin sanoen: Kristus 
yksin on armossa Jumalan edessä, hän on kokonaan täyttänyt Jumalan tahdon ja ansainnut 
iankaikkisen elämän. Mutta kun hän ei tätä ole tehnyt itse tähtensä, vaan meidän edestämme, 
on kaikilla, jotka uskovat häneen, oleva hänestä niin suuri etu, että heidät hänen ja hänen 
armonsa kautta arvostellaan tehneiksi kaiken sen minkä Kristus on heidän edestänsä tehnyt. 
Katsohan, kuinka sanomattoman rikassisältöinen onkaan kristillinen usko, ja kuinka suuria, 
käsittämättömiä aarteita se tuokaan kaikille uskoville! 
(Martti Luther: Kirkkopostilla Uudenvuoden päivän epistolasaarnasta) 
 
Kiitos- ja esirukousaiheita 
- Rukolemme kaikkien ihmisten puolesta, että jokainen meistä heittäisi kaikki murheet 
Vapahtajan päälle, sillä Hän pitää meistä huolen (1. Piet. 5:7:n lupauksen mukaisesti). 
- Pyydän esirukousta käännöstyöni ja perheemme puolesta: vaimoni Anna-Kaisa (Sleyn 
Aasian aluekoordinaattori) ja lapset Akira, Maria ja Joshia. 
- Sleyn taloudellinen tilanne on vaikea. Kiitämme esirukouksista ja taloudellisesta tuesta 
internet-lähetystyölle. Jatkakaamme Jumalan valtakunnan ”etätyötä” yhdessä! 
 
Infoa 
Sleyn jumalanpalvelukset ovat verkossa: 
https://www.sley.fi/verkossa/jumalanpalveluksetverkossa/ 
Sleyn lähettien aikasemmat kirjeet ovat luettavissa: 
 https://mediakirjasto.sley.fi/ 
Kenin työn taloudellinen tuki: 
 https://www.taivaallinenlahja.fi/ken-takaki 
Kenin työn tukeminen on mahdollista myös MobilePaylla: 
 numero 60091 
 
Toivotan teille kaikille siunattua ja rauhallista paastonaikaa. 
Lähetysterveisin, Ken Takaki（高木賢） 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Ken Takakin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Ken Takakin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, 
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228 
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi 
siunatkoon. 
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