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KOHTI TAVALLISTA ARKEA 
Kevään poikkeustilanteesta olemme Suomessa palaamassa vähitellen tavalliseen arkeen, vaikka 
maailman tilanne näyttää yhä synkistyvän. Voimme kuitenkin iloita väliaikaisesta helpotuksesta ja siitä, 
että nyt on mahdollista käydä messussa paikan päällä (tämä riippuu tietysti asuinpaikasta). 
 
USKOSTA VANHURSKAUTETTU 
Käänsin editoiden Pasi Hujasen Habakukin kirjan selityksen japaniksi. Pasi kirjoittaa mm.: 
”Habakuk koki, että Jumala salli pahan vallita. Miksi hän ei estänyt sitä (1:2)? Jumalahan oli luvannut 
auttaa kansaansa ja olla sen tukena (5 Moos 20:4, Ps 18:41, 33:16-19, Jes 59:1-2, Jer 42:11). 
Samojen kysymysten äärelle olivat joutuneet myös Job (Job 6:28-30) ja psalmirunoilija Asaf (Ps 73): 
miksi jumalattomat saavat toimia Jumalan estämättä?” (…) ”Odottaminen (2:3) on meille nykyajan 
kiireisille ihmisille usein vaikeaa. Me emme pysty kuitenkaan nopeuttamaan Jumalan aikatauluja, siksi 
on syytä opetella odottamaan, rukoiltava kärsivällisyyttä ja luottamusta Jumalan lupauksiin (katso 
Room 4:13-22).” (…) ”Habakukilla on Paavalille ja Lutherille paljon merkinneet sanat: "Vanhurskas on 
elävä uskostansa" (Hab 2:4, KR-1933 = Room 1:17, katso Gal 3:11)). Habakukilla tämä lohdutus 
merkitsi sitä, että Jumalaan uskonsa säilyttävät israelilaiset selviytyvät myös babylonialaisvallan 
aikana. Kansa ja ihminen, joka menettää uskonsa, katoaa melskeissä, mutta uskonsa säilyttäneet 
kestävät.” 
 
LYHYT KIRJE, PAINAVA VIESTI 
Käänsin japaniksi myös Erkki Koskenniemen selityksiä 2. ja 3. Johanneksen kirjeestä. Nämä kirjeet 
ovat lyhyitä mutta niiden sanoma on toisiaan täydentävä ja hyvin ajankohtainen. Erkki selittää 
seuraavasti: ”Toinen ja Kolmas Johanneksen kirje piirtävät eteemme kaksi erilaista tilannetta. 
Ensimmäisessä seurakunta on oikealla tiellä ja kiertolaiset väärällä. Toisessa seurakunta on väärällä 
tiellä ja kiertolaiset oikealla.” (…) ”Ensiksikin opimme, että vääriä opettajia ei tosiaankaan pidä suosia. 
Karkeissa tilanteissa tämä on helppo ymmärtää. Emme ota luoksemme Jehovan todistajia emmekä 
mormoneja emmekä tarjoa kotiamme heidän tukikohdikseen. Kirkkoherran vastuualueeseen kuuluu 
edelleen, ettei muitakaan Jumalan sanasta poikkeavia opettajia kutsuta jumalanpalvelukseen 
saarnaajiksi. Emme osta heidän kirjojaan, emme tilaa heidän lehtiään, vaan kaiken kaikkiaan 
sanoudumme heistä irti. Harhaoppi ei ole kevyt asia. Lutherin mukaan juuri se tekee Jumalan nimen 
pilkatuksi meidän keskellämme.” (…) ”Toiseksi opimme, että virka-asema ei tee ketään 
voittamattomaksi. Seurakunnan paimenella ja piispalla on suuri tehtävä varjella apostolista oppia. Jos 
hän tästä poikkeaa, hän menettää valtuutuksensa. Silloin hänen kielloilleen ei tule panna painoa. On 
suosittava seurakunnan ulkopuolella olevia ja sieltä tulevia oikeita opettajia senkin uhalla, että joutuu 
lahkolaisen ja harhaoppisen kirjoihin. Tärkeää ei siis ole ihmisen asema seurakunnassa, vaan 
sitoutuminen apostoliseen uskoon. Väärässä oleva kirkkoherra on edelleen väärässä, oikeaa uskoa 
tunnustava tavallinen seurakuntalainen oikeassa sanoi kuka hyvänsä mitä hyvänsä. Ja tuossa meillä 
riittää sekavassa ajassamme pohtimista.” 



 
eEvankeliumijuhla: JUHLA, JOTA EI PERUTA 
Tämän vuoden Sleyn valtakunnallinen Evankeliumijuhla pidettiin internetin välityksellä 26.-28.6. 
Yleensä Evankeliumijuhlilla olemme juhlakentällä tai sen lähistöllä ja keskustelemme sekä tuttujen että 
uusien ihmisten kanssa. Puheitakin välillä kuunnellaan ja Siionin kannelta lauletaan. Mutta tällä kertaa 
istuimme kotimme olohuoneen sohvalle ja seurasimme juhlaohjelmia joko televisiosta tai tietokoneelta. 
Vaikka emme voineet tavata muita juhlavieraita kasvokkain, pääsimme silti aika hyvin tuttuun 
juhlatunnelmaan. Siihen autoi ohjelman rakenne, jossa on huomioitu jokavuotiset tapahtumat: 
jumalanpalveluksia, juhlapuheita, raamattutunteja, siikkarilauluja, konsertteja, lasten ja nuorten 
ohjelmia, lähetystyöntekijöiden kuulumisia ja lähetyslättyjä. Ainakaan minä en ole ikinä ehtinyt seurata 
juhlien aikana niin monta ohjelmaa kuin tällä kerralla. Toivottavasti palataan ensi vuonna normaaliin 
Evankeliumijuhlaan, mutta samalla toivotaan, että eEviksestä saatuja hyviä kokemuksia ja uusia 
mahdollisuuksia hyödynnettäisiin jatkossakin. Esimerkiksi juhlien joitakin osia voisi striimata ja jakaa 
internetin kautta, jotta mahdollisimman monet ihmiset pääsisivät mukaan yhteiseen Jumalan kansan 
juhlaan. Mainostin etukäteen japanilaisille eEviksestä, erityisesti Japanin-lähetysohjelmasta. Jotkut 
heistä seurasivat innolla vaikka he eivät osaakaan suomea. eEvis on edelleen katsottavissa 
seuraavan linkin kautta: https://www.evankeliumijuhla.fi. Jakson ”lauantain klo 11-15” kohdalta 1 (tunti) 
:11 (minuuutti) :51 (sekunti) alkaen Sleyn Japanin-lähetystyön juhlaohjelma, jossa on Lähetysjohtaja 
Ville Auvisen johdanto, Venäjän ja Viron aluekoordinaattori Pekka Jauhiaisen tekemä videokooste 
(taustalla kuuluu musiikkilähetti Miki Ozawan laulu), Japanin evankelisluterilaisen kirkon presidentti 
Jooji Oshiban tervehdys ja Aasian aluekoordinaattori Anna-Kaísa Takakin puhe erään japanilaisen 
naisen tiestä kristityksi.  
 
KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA 
- Eri syistä kärsivät ihmiset turvautuisivat Vapahtajaan ja saisivat sopivalla hetkellä sopivan avun. 
- Pyydämme esirukousta käännöstyöni ja perheemme puolesta: vaimoni Anna-Kaisa (Aasian 
aluekoordinaattori) ja lapset Akira, Maria ja Joshia. 
- Kiitämme esirukouksista ja taloudellisesta tuesta Sleyn internet-lähetystyölle. 
 
INFOA 
Sleyn rukouskalenteri vuodelle 2020 https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri_2020 
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 nyt tullut mahdolliseksi myös MobilePaylla: numero 60091 
 
Toivotan teille kaikille siunattua, turvallista ja virkistävää kesää. 
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 
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. 
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