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INTERNET-LÄHETYSTYÖN TAVOITE 
Olen Suomessa asuva japanilainen teologi. Työssäni levitän luotettavia luterilaisia hartauskirjoja ja 
raamatunopetuksia japaniksi käännettyinä ja tarpeen mukaan muokattuina internetiin. 
Nykymaailmassa monet ihmiset hakevat tietoja ensisijaisesti internetin kautta. Evankeliumin 
kuuleminenkin tapahtuu yhä useammin internetissä. Vaikka kristillinen lähetystyö on taukoamatta 
jatkunut pari tuhatta vuotta, edelleen on sellaisia maita ja alueita, joissa joko kristinusko on kielletty tai 
kristittyjä on hyvin vähän. Sellaisissakin olosuhteissa internetlähetystyö voi tavoittaa ja kutsua ihmisiä 
uskon tielle. Vapahtajamme lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) kannustaa meitä kristittyjä yhteiseen 
tehtävään. SLEY tekee lähetystyötä monissa maissa ja monella tavalla, mutta kaikki työ on rakennettu 
muuttumattomalle perustalle: Raamattu on Jumalan sana ja Tunnustuskirjat tarjoavat oikean ja 
turvallisen Raamatun tulkinnan, jonka ytimessä on armo ja totuus Kristuksessa.  
 
PERHEEN LOMAMATKA JAPANISSA VUODEN VAIHTEESSA 
Joulukuun kirjeessäni esitin rukousaiheeksi Japanin matkamme (16.12. 2019 – 2.1. 2020). Se oli 
kaikin puolin siunattu. Olemme helpottuneita eriryisesti siitä, että lapsemme on ollut varjeltu 
tattariallergiasta, joka voi olla kuolemanvaarallinen. Kiitämme kaikista esirukouksistanne. 
Matkustimme ensin Tokiosta Nagoyaan, jossa tavattiin kuopuksemme Joshian japanilainen 
kummipariskunta, Shuhei ja Miki Ozawa. Shuhei vihttiin vuosi sitten Japanin ev.-lut. kirkon pastoriksi 
ja hoitaa Nagoyan seudun seurakuntaa. Hänen vaimonsa Miki on kanteleen soittaja ja on tehnyt 
musiikkilähetystyötä SLEY:n kautta. Heillä on Taiga-niminen adoptoitu erityislapsi. Hän käy kirkon 
lastentarhassa. Matka jatkui Kyuushuu-saaren Kumamotoon, jossa tapasimme vanhoja ystäviä, jotka 
ovat kastekirkkoni, Tokion Koishikawan kirkon entisiä seurakuntalaisia. Palattuamme Tokioon saimme 
käydä sekä Suomi-kirkon että Koishikawan kirkon jumalanpalveluksissa. Iloitsin siitä, että sain tavata 
kasvokkain lukijoitani, joille lähetän sähköpostitse luterilaisia hartausteksteja. He antoivat minulle 
rohkaisevia palautteita. Internetlähetystyönkin kautta Jumalan sana on tehnyt työtään. Kävimme myös 
Fukushiman läänin kotiseudullani. Olimme yötä kuumanlähteen hotellissa. Kiipesimme vanhan Aizun 
linnan huipulle. Tervehdimme lyhyesti kotiovella tätiäni, koska hän oli huonossa kunnossa. Kävimme 
isäni kanssa syömässä susheja Tokiossa. Matkaamme mahtui monia muitakin mieleenpainuvia 
keskusteluja ja kohtaamisia. 
 
BIBLE TOOLBOX vuonna 2019 
”Bible Toolbox” on SLEY:n ylläpitämä luterilaisen internet-lähetystyön sivusto, joka tarjoaa monella eri 
kielellä kristinuskon perusasioiden selityksiä (https://www.bibletoolbox.net/fi). Suuri osa japaniksi 
kääntämistäni teksteistä julkaistaan tällä sivustolla. Bible Toolboxin kävijämäärät ovat vuosi vuodelta 
nousussa. Työtoverilta saamani tiedon mukaan kehitys on seuraava: 186500 (v. 2019); 153 400 (v. 
2018); 102 500 (v. 2017). Viime vuoden aikana sivustolla on käynyt keskimäärin 511 kävijää päivässä. 
Heistä noin 68 % on japaninkielisen sivuston kävijöitä: 129292 kävijää (v.2019).  
 
 



KENET VALITAAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN? 
Tammikuussa Bible Toolboxin japaninkieliseen osioon on lisätty raamattuopetus ”Tein ratkaisun - vai 
teinkö?” (kirjoittaja: Erkki Koskenniemi). Teksti käsittelee tärkeitä kysymyksiä: ”Onko uskon ratkaisu 
ihmisen teko vai Jumalan teko? Kokonaan ihmisen vai kokonaan Jumalan vai osalta toisen ja osalta 
toisen? Onko jotkut valittu etukäteen iankaikkiseen elämään? Onko jotkut etukäteen säädetty 
kadotukseen?” (…) ”Luther neuvoo erottamaan toisistansa kaksi tasoa, ja esimerkkikertomus 
valaiskoon asiaa:  Menen heikoille jäille, putoan avantoon ja huudan apua. Naapuritalossa asuva 
ystäväni kuulee huutoni ja nostaa minut ylös. Kiitän Jumalaa, mutta naapuri kehottaa kiittämään 
ennemmin häntä. Kiitän toki häntä, mutta näen hänen toimintansa takana Jumalan pelastavan armon. 
Aivan samoin on autuuden omistamisessa: Juna tuo saarnamiehen kirkkoon ja toisen auto liturgiksi, 
kirkossa ihminen puhuu, toinen kuuntelee. Omalla persoonallaan hän miettii, omilla jaloillaan kävelee 
sakastiin ja omilla huulillaan pyytää keskusteluapua. Itse hän ehkä polvistuu, itse tunnustaa syntinsä 
ja itse kiittää Jumalaa - mutta kaiken ihmistoiminnan takana me näemme Jumalan Pyhän Hengen, 
joka juuri näin saattaa uskomaan ne, jotka on säädetty iankaikkiseen elämään (Ap.t. 13:48).” (Erkki 
Koskenniemi)  
Tunnustuskirjat opettavat tästä aiheesta seuraavasti: ”Ihmisiä opetetaan tutkimaan iankaikkista 
valintaa Kristuksesta ja hänen pyhästä evankeliumistaan. Siinä meillä on elämän kirja; se ei sulje 
yhtään katuvaa syntistä ulkopuolelle, vaan houkuttelee ja kutsuu kaikkia köyhiä, taakan painamia ja 
murheellisia syntisiä tekemään parannuksen, tuntemaan syntinsä ja uskomaan Kristukseen. Se lupaa 
Pyhän Hengen puhdistamaan ja uudistamaan heitä ja antaa siis murheellisille, ahdistetuille ihmisille 
mahdollisimman kestävän lohdun: se ilmoittaa, että heidän pelastumisensa ei ole heidän omassa 
kädessään. Jos olisi, he menettäisivät autuutensa paljon helpommin kuin Aadam ja Eeva paratiisissa, 
jopa hetki hetkeltä, yhä uudestaan. Mutta pelastuksemme perustuu Jumalan armolliseen valintaan, 
jonka hän on meille ilmoittanut Kristuksessa. Ja Kristuksen kädestä meitä ei voi kukaan riistää (Joh. 
10:28; 2 Tim. 2:19).” (Yksimielisyydenohje 11. Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta) 
 
Toivotan teille kaikille siunattua paastonaikaa. 
Lähetysterveisin, Ken Takaki（高木賢） 

 

Uusi 2020 rukouskalenteri on ilmestynyt ja siihen voi tutustua täällä: 
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020 
Rukouskalenterin paperiversion voi pyytää SLEY:n Lähetysosaston sihteeri Sinikka Ahvenaiselta 
(sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645). 
Kenin työn taloudellinen tuki: https://www.taivaallinenlahja.fi/ken-takaki 
 
KIITOS- JA RUKOUSAIHEITA: 
- Kiitämme esirukouksista ja taloudellisesta tuesta SLEY:n internet-lähetystyölle. 
- Pyydämme esirukousta Rikan vetämälle japaninkieliselle äiti-lapsikerholle. 
- Pyydämme esirukousta käännöstyöni ja perheemme puolesta: vaimoni Anna-Kaisa (SLEY:n Aasian 
aluekoordinaattori) ja lapset Akira, Maria ja Joshia. 

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 
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. 
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi 
siunatkoon. 
Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100 
 


