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KIITOS ESIRUKOUKSISTA INTERNET-LÄHETYSTYÖN PUOLESTA
Olen Suomessa asuva japanilainen teologi ja käännän luterilaisia opetustekstejä japaniksi mm. Bible
Toolboxia varten, jonka internetsivuston kautta SLEY tekee lähetystyötä yhdeksällä kielellä
(https://www.bibletoolbox.net/fi). Sivuston koordinaattorina toimii Japanin-internetlähetystyöntekijä Tiina
Latva-Rasku. Lähetin edellisen kirjeeni ennen pääsiäistä. Kiitos pääsiäistervehdyksistänne. On ilo tehdä
lähetystyötä yhdessä rukoillen lähettäjien kanssa ja Vapahtajamme hoidossa.
PERHEEN KUULUMISIA
Kesäkuun alussa meillä oli tyttäremme Marian lakkiaiset. Lukion juhla pidettiin Helsingin yliopiston
juhlasalissa. Yliopiston kansleri piti puheen fyysikon näkökulmasta ilmastonmuutoksesta ja uusien
ylioppilaiden vastuusta ihmiskunnan tulevaisuudesta. Riemuylioppilas kuvasi millaista oli maailma 50
vuotta sitten, jolloin hän valmistui ylioppilaaksi (esim. ihminen pääsi Kuuhun). Yhtäkkiä säpsähdimme, kun
hän lausui: ”Jeesus sanoo, että Totuus tekee teidät vapaiksi”. Tosin hän lainasi heti sen perään Karl
Marxin iskulauseen, ehkä tasapuolisuuden vuoksi. Joka tapauksessa se oli hieno todistus Totuudesta
nuorille aikuisille. Siirryimme sitten pieneen kotiimme, jossa jatkoimme juhlimista vieraittemme kanssa.
Saimme apua Marian kummeilta juhlan valmisteluun. Totesin kiitollisena monille, että Herra on auttanut
meitä tähän päivään asti. Kohta olimme uudestaan samassa juhlasalissa kun esikoisemme Akira
valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi. Hän opiskelee yleistä kielitiedettä ja on erikoistunut
liettuaan.
LUTHER-VIESTI JA BLOGIT
Olen jakanut luterilaisia hartaustekstejä sähköpostin kautta yli 13 vuotta. Teologinen kirjallisuus on tärkeä
asiasta kiinnostuneille, mutta hartauskirja antaa eväitä kaikille Kotimatkan kulkijoille. Sen lisäksi julkaisen
säännöllisesti blogissani SLEY:n raamattuopetuksia japaniksi. Aiemmin Bible Toolboxissa julkaistu
”Ensimmäisen Pietarin kirjeen raamattupiirioppaan” japaninnos on nyt kokonaan korjattuna blogissani.
UUSIA KÄÄNNÖSTEKSTEJÄ JAPANINKIELISESSÄ BIBLE TOOLBOXISSA
Tänä keväänä käänsin lyhyitä mutta sisällöltään tärkeitä tekstejä ja niitä on julkaistu Bible Toolboxissa:
Valtteri Tikkakoski: ”Ansaitsematon armo” (Matt. 20: 1-16), Miika Auvinen: ”Miksi osallistua
jumalanpalvelukseen?”, Erkki Koskenniemi: ”Mitä merkitsee ristiinnaulitseminen?”, Ari Lukkarinen:
”Jeesuksen ylösnousemus” (Mark. 16:1-8), Juha Heinonen: ”Armollinen itsetunto” (eli opetus Jumalan
armoon perustuvasta itsetunnosta). Pasi Hujasen Toisen korinttolaiskirjeen luentosarjan kääntäminen on
työn alla ja sitä jatketaan kesäloman jälkeen.
TOIMISTON MUUTTO
Olen työskennellyt SLEY:n keskustoimistolla. Toukokuussa se muutti 5. kerroksesta samassa
rakennuksessa olevan Helsingin Luther-kirkon tiloihin (Fredrikinkatu 42, PL 184, 00181 Helsinki). Syynä

on taloudellinen säästötoimenpide. Muuton yhteydessä käytiin läpi tähän asti tehdyt työt ja karsittiin
reippaasti dokumentteja ja materiaaleja, koska uusi toimistotila on edellistä paljon pienempi. Vein kotiin
suuren osan työkirjallisuuttani. Jatkossa työskentelen luultavasti enimmäkseen kotona.
VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA (PORI, ISOMÄKI) 28.-30.06.
https://www.evankeliumijuhla.fi Valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa päivystän Lähetysbasaarissa klo
17-18 (perjantai) ja klo 12-13 (sunnuntai) ja mahdollisesti muinakin aikoina. Sen paikka on ISOMÄKI
AREENA, D-HALLI. Lähetyskahvilassa voit herkutella lätyillä, pullilla ja pizzalla ja samalla tukea
lähetystyötä. Tervetuloa!
SANA: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. (Joh. 8:36)
”Niin muodoin on olemassa iso ero kastetun ja kastamattoman ihmisen välillä. Pyhän Paavalin opetuksen
mukaan kaikki, jotka on kastettu, ovat "Kristuksen päällensä pukeneet" (Gal. 3:27) ja ovat siis todella
uudestisyntyneet. Siksi heillä on nyt myös arbitrium liberatum eli, kuten Kristus sanoo, heidät on tehty
uudestaan vapaiksi (Joh. 8:36). Niinpä he eivät ainoastaan kykene kuulemaan sanaa vaan myös
suostumaan siihen - heikosti tosin - ja ottamaan sen vastaan. Koska me näet tässä elämässä saamme
vasta Hengen ensimmäiset hedelmät eikä uudestisyntyminenkään ole meissä kuin alullaan, jatkuu myös
valituissa, todella uudestisyntyneissä ihmisissä lihan sota Henkeä vastaan. Havaitaanhan kristittyjen
kesken isoja eroja: toinen on hengessä heikko, toinen vahva. Jokainen kristitty huomaa itsessäänkin
vaihtelua; joskus hän on hengessä rohkea, joskus arka ja pelokas, toisinaan palava rakkaudessa, väkevä
uskossa ja toivossa, toisinaan taas kylmä ja heikko.” (Tunnustuskirjat)
Toivotan teille kaikille siunattua ja virkistävää kesää. Valo voittaa!
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