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Bible Toolbox 
Bible Toolbox on Sleyn internetsivusto, joka sisältää luterilaisia raamattuopetuksia ja 
kristinuskoon liittyviä tärkeitä aiheita yhdeksällä eri kielellä: https://www.bibletoolbox.net/fi.  
Käännän Sleyn opetuksia japaniksi (tarpeen mukaan muokaten) ja jaan niitä internetin kautta: 
sähköpostitse, blogeissa ja Bible Toolboxissa. Monet käännöksistäni on luettavissa tämän 
sivuston japaninkielisellä sivulla. Uusin käännökseni on Sleyn Venäjän lähetti ja pastori Pasi 
Hujasen luennot Apostolien teoista. Se on nyt Bible Toolboxissa: 
https://www.bibletoolbox.net/ja/seisho/shitogenkouroku. 
 
Apostolien teot: ”… silloin, kun se minulle sopii …” 
Alla on lainaus Pasin opetuksesta Apostolien tekojen 24. luvusta:  
”Feliksin ja Paavalin kohdalla historia toistaa itseään. Herodes Antipas kuunteli mielellään 
Johannes Kastajaa, muttei uskaltanut noudattaa hänen sanomaansa (Mark 6:17 20); samoin 
Feliks kuunteli Paavalia, muttei halunnut elää hänen sanomansa mukaisesti. Ihminen luulee 
voivansa määräillä Jumalaa: "Minä tulen luoksesi silloin, kun se minulle sopii!" Mutta ihminen 
ei voi määrätä tulevaisuuttaan, hän ei tiedä mitään edes huomisesta, saati kaukaisemmista 
ajoista. (…) Jokainen ihminen on Jumalalle kallisarvoinen, jopa niin kallis, että hän antoi 
Jeesuksen kuolemaan ristille (Joh 3:16, Room 8:3¬2). Mutta samalla on muistettava, että 
Jumala vihaa syntiä, jopa niin paljon, että Jeesuksen oli kuoltava ristillä meidän syntiemme 
sovitukseksi. Taivaaseen pääsevät vain ne, joilla on sovitus synneistään eli ne, jotka luottavat 
Jeesukseen (1 Joh 5:9 12).” 
 
Hiroaki Yoshimuran saarna Turun Lutherin kirkossa 
Olen maininnut lähettikirjeissäni useasti työtoverini Hiroaki Yoshimuran saarnatoiminnasta 
Tokion Suomi-kirkolla. Tänä kesänä saimme tavata ystävämme Yoshimuran perheen 
kasvotusten sekä Helsingissä että Turussa. He pääsivät kahden vuoden tauon jälkeen 
Suomeen kesää viettämään. Hiroaki piti syyskuun alussa Turun Lutherin kirkossa suomeksi 
saarnan kohdasta Matt 11:25-30 (https://www.youtube.com/watch?v=TuKUM2Wlfpk). Alla on 
lainaus saarnan kasteopetuksesta: ”(…) juuri pyhyyden ja hurskauden mielen keskellä heti 
joudumme näkemään kylmän todellisuuden: meillä ei ole vielä kirkastettua ruumista vaan 
lihallinen ruumis, joka on täynnä Jumalan tahdon vastaisuutta. Se on hetki, jolloin kasteen 
tuoma uusi tila tuntuu kadonneen. Mutta se on vain tuntemus. Meillä on syntien 
anteeksiantamuksen armo. Se hajottaa kaiken tuntemuksen niin kuin aamuauringon valo 
hajottaa syvän sumun. Anteeksi saaneina näemme, että Jumalan armossa kasteen tuomaan 
tilaan ei mitään muutosta tapahtunut. Me saamme vain siinä pysyä. Näin Herra on jälleen 
tehnyt meidät iloisiksi ja rohkeiksi ja tekee samaa vastaisuudessakin, kunnes meidät puetaan 
katoamattomalla, kirkastetulla ylösnousemuksen ruumiilla.” 



 
Sirpa Turusen testamentti 
Pitkäaikainen Sleyn Japanin-lähetti, nuorisonohjaaja Sirpa Turunen on täysin yllättäen 
poisnukkunut viime heinäkuussa. Japanista Suomeen palattuaan Sirpa jatkoi Savonlinnan 
seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyötä eläkkeelle jäämiseensä asti. Hän ehti olla eläkkeelä alle 
kolme vuotta. Erään muistokirjoituksen mukaan ”Sirpan viimeinen päivä oli paahteinen, mutta 
kun Sirpan saattoauto poistui pihasta, yllätti räväkkä sadekuuro ja ukkonen ja taivaalle nousi 
kaunis sateenkaari.” Sirpan viime toukokuun haastattelusta välittyy lähetysrakkaus, joka 
kumpuaa Jumalan sanasta (”Mielenkiintoinen elämä Sirpa Turunen” 
https://www.youtube.com/watch?v=JurEn_J-FXM). Japanin vuosina valtavien ihmismäärien 
keskellä Sirpalle oli tärkeää yksittäisten ihmisten kohtaaminen. Hän kirjoitti: ”Haluan kertoa 
Vapahtajastani ja koko maailman Vapahtajasta, sillä sitä nimenomaista tehtävää varten minut 
on lähetetty tänne. Ja nämä pienet arkipäivän kohtaamiset antavat siihen oivan tilanteen. 
Itselläni on monia hyviä kokemuksia tilanteista, jolloin alkukuulumisten jälkeen keskustelu on 
aivan luonnollisesti siirtynyt kristinuskon asioihin, ja olen saanut tehdä työtäni parhaimmillaan: 
keskellä tavallista arkipäivää ja ihmisvilinässä. Rukoilen jatkuvasti sitä, että osaisin oikealla 
tavalla käyttää näitä arkipäivän tilanteita. Uskon, että niissäkin Jumala johdattaa ja myöskin 
antaa voimaa ja innostusta päivittäin.” Muistamme Sirpan sydämellisenä esirukoilijana. Silloin 
kun tapasimme, hän kysyi lastemme kuulumisia. Hän puolestaan kertoi iloisesti meille 
sukulaistensa nuorista. 
 
Kiitos- ja esirukousaiheita 
Kiitän virkistävästä kesästä. Olen kiitollinen myös kaikesta tuesta, joka aina tarvitaan 
lähetystyössä. Pyydämme esirukousta käännöstyöni ja perheeni puolesta: vaimoni Anna-
Kaisa (Sleyn Aasian aluekoordinaattori, osa-aikainen) ja lapset Akira, Maria ja Joshia.  
 
Rukouskalenteri on ilmestynyt netissä: https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web 
Sleyn jumalanpalvelukset ovat verkossa: 
https://www.sley.fi/verkossa/jumalanpalveluksetverkossa/ 
Sleyn lähettien aikasemmat kirjeet ovat luettavissa: 
 https://mediakirjasto.sley.fi/ 
Kenin työn taloudellinen tuki Sleyn sivuston kautta: 
https://www.taivaallinenlahja.fi/ken-takaki 
Kenin työtä voi tukea MobilePayllakin: numero 60091 
 
Toivotan teille kaikille siunattua ja rauhallista syksyn jatkoa. 
Lähetysterveisin, Ken (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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