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Japanilaisia Suomessa
Kesän aikana sain tavata Suomessa useita japanilaisia ystäviä ja uusiakin tuttavuuksia tuli.
Kesäkuussa tapasin Tokion Suomi-kirkon ruokapiirin ja käsityöpiirin vetäjän, Hirokon. Jälleennäkemisen hetki oli iloinen. Ruoka- ja käsityöpiirien mainostuksen vuoksi viestittelemme
säännöllisesti sähköpostitse, mutta emme olleet nähneet toisiamme kahteen vuoteen. Teen
piirien mainokset internetiin Hirokon lähettämien kuvien ja tekstien pohjalta. Näiden harrastuspiirien kautta Suomi-kirkolle tulee jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ennen
käyneet kristillisessä kirkossa. Piirien hartauksissa ja lauluissa he kuulevat sanoman
Jeesuksesta. Olen hyvin iloinen yhteistyöstä Hirokon kanssa.
Valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa Sastamalassa oli mukana useita japanilaisia vieraita.
Niinpä sain toimia hiukan tulkkinakin siellä. Musiikkilähetystyöntekijä Miki Ozawa konsertoi
pappisseminaarissa opiskelevan miehensä Shuhein kanssa
Suomessa. Miki ja Shuhei siunattiin valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa lähetystyöhön omaan maahansa. Miki palaa Sleyn palkkiotoimiseksi lähetiksi oltuaan muutaman vuoden välillä kristillisen
maatalouslukion palveluksessa. Miki on laulaja ja laulun opettaja ja
myös taitava nuorisotyöntekijä. Hän alkaa uudelleen pitää tavoittavia
hengellisiä konsertteja Japanissa. Siinä hän tulee tekemään
yhteistyötä musiikkilähettimme, Hanna Penttisen kanssa. Ilokseni
Miki kertoi, että hän käyttää Bibletoolbox.net -sivuston japaninkielisiä
Raamatun opetustekstejä ahkerasti. Joka tiistai hän käy läpi sieltä
yhden osion nuorten kanssa.

Säikähdys
Viime kirjeessä kirjoitin, miten mukavaa on, että Tokion Suomi-kirkon johtokunnan
puheenjohtaja kirjoittelee artikkeleita ja lisäilee valokuvia kyseisen seurakunnan kotisivuille.
Siitä ei mennyt montaakaan viikkoa, kun sain viestin, että hän oli saanut vakavan sydänkohtauksen ja sen jälkeen vielä aivoinfarktin. Rukouspyynnöt sinkoilivat viesteissä. Leikkausten
ja neljäkymmenen päivän sairaalassaolon jälkeen Hoshino pääsi kotiin. Kesäkuun lopusta
alkaen hän on pystynyt osallistumaan jälleen Suomi-kirkon messuun. Heti ensimmäisenä
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sunnuntaina näkyi jo hänen viemiään uusia kirjoituksia ja kuvia srk:n kotisivuilla. Hän kertoi
saaneensa Psalmien lukemisesta lohdutusta ja rohkaisua sairaalassa.

Työhuone!
Tähän saakka työpisteeni Suomessa on ollut kotiin tekemässäni työhuoneessa. Pidemmän päälle pelkät viherkasvit
olivat kuitenkin liian hiljaista seuraa ja aloin kaivata
työyhteisöä. Heinäkuusta lähtien sainkin opiskelijatyöntekijän äitiysloman ajaksi käyttööni työhuoneen Sleyn ns.
nuorisotoimistolta Tampereelta. Sinne ei ole meiltä kuin 400
metriä, mutta tuntuu paljon mukavammalta kun voi
konkreettisesti lähteä töihin ja tulla töistä.
Virkistävää on myös välillä käydä ihan muualla. Kesällä
kävin kertomassa lähetystyöstä parilla rippileirillä. Kesälomani pidin myöhään ja siitä on vielä
jäljellä 12. - 13.8. ja viikko 34. Lomalla olemme Mikan kanssa retkeilleet, liikkuneet ja viettäneet
aikaa ystävien kanssa.

Kysymysten ja vastausten virrasta
Vastailen edelleen japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta ja Raamatusta. Joku kysyi:
”Löytyykö Raamatusta Jeesuksen aikoinaan sanomia sanoja vai onko se kirjoitettu vähän niin
kuin novellin tapaan?” -- Annoin kysyjälle linkin netissä luettavaan Johanneksen evankeliumiin,
jossa on punaisilla kirjaimilla kirjoitettu Jeesuksen sanat ja tavallisen värisillä muu teksti, ja
kerroin, että tuolta erottuu nopeasti suorat lainaukset siitä mitä Jeesus on sanonut.
Mutta kysymys olikin syvemmästä asiasta. Hän vastasi, että kun hän silmäili Uutta testamenttia,
hänelle tuli sellainen ensivaikutelma, että se olisi Jeesuksen opetuslasten omin päin sepittämää
tarinaa, ja että onkohan jossakin säilynyt Jeesuksen aitoja sanoja. Vai onko Raamatussa
tosiaan luettavissa Jeesuksen sanoja, joita kukaan ei olisi muokannut?
Kerroin, että Jeesus opetti, että "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa."
(Luuk. 21:33). Ja että Jeesuksen seuraajat eivät olleet oman muistinsa varassa kirjoittaessaan
asioita ylös. Jeesus sanoi: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni,
hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." (Joh.
14:26). Vanhat luterilaiset opettajat ovat sanoneet, että Raamatulla on sellainen ominaisuus,
että se vakuuttaa itse lukijansa siitä, että se on Jumalan sanaa. Raamatun arvovalta ei nojaa
mihinkään muuhun kuin Jumalan suuruuteen ja voimaan. Yhä tänä päivänä moni Raamattunsa
avaava kokee, että Jumala puhuu sen kautta juuri nyt juuri minulle. Pyysin kysyjää lukemaan
Raamattua Jumalan johdatusta rukoillen. Hän vastasi, että "Taidan lukea Raamatun kerran
oikein kunnolla läpi."
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Mitä jos ei täytä mittaa?
Kysymys kristityille: Jos ei täytä yhtäkään Jeesuksen käskyistä, ei lue Vanhaa testamenttia,
eikä käy joka sunnuntai kirkossa, eikä lue muuta Raamatusta kuin evankeliumeja...Iloitseeko
Jumala sellaisestakin ihmisestä ja siunaako häntä?
Tästä kysymyksestä huokui synnintunto Pyhän Jumalan edessä. Silloin on paljon ymmärretty,
kun sanoo, ettei täytä yhtäkään Jeesuksen käskyistä. Rohkaisin kysyjää tunnustamaan
syntinsä Jumalalle ja kerroin mitä Raamatussa luvataan niille, jotka kääntyvät Jumalan puoleen
ja tunnustavat rikkomuksensa ja laiminlyöntinsä. Taivaassa iloitaan jokaisesta, joka oman
pohjattoman synti-turmeluksensa tajuttuaan hädässään kääntyy huutamaan Jeesusta avuksi.
"Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään." (Room. 10:11) Jeesus kertoi fariseuksen ja
publikaanin rukouksesta (Luuk. 18:10-14). Publikaani ei tohtinut edes nostaa katsetta ylös, vaan
pyysi, että Jumala olisi hänelle syntiselle armollinen. Jeesus sanoi, että tuo mies meni kotiinsa
vanhurskaana, toisin kuin se, joka oli rukouksessa muistellut hyviä tekojaan.
Keskustelukumppanini vastasi ymmärtävänsä, mutta jatkoi: ”Miten sitten se, kun Jeesus sanoo:
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee minun taivaallisen Isäni tahdon"? (Matt. 7:21)
- - Niin. Kuka meistä voi sanoa tekevänsä taivaallisen Isän tahdon? Kun se pitäisi vieläpä tehdä
täydellisesti: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”
(Matt. 5:48). Kun Jeesus sanoi (Matt. 19:24), että ”helpompi on kamelin mennä neulansilmästä
kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan", opetuslapsetkin
ihmettelivät: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin
ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on
kaikki mahdollista.” (Matt. 19:25-26)
Syntiinlankeemuksen
jälkeen
taivasten
valtakuntaan
pääseminen Jumalan tahdon tekemällä on ollut ihmiselle
mahdoton tehtävä. Mutta Jumalalle meidän pelastamisemme
on mahdollista. Siksi Jeesus tuli, teki täydellisesti Jumalan
tahdon ja kuoli - meidän sijaisenamme. Taivaallisella Isällä on
hyvä tahto meitä kohtaan: Jeesus sanoi: ”Minun Isäni tahtoo,
että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen
elämä.” (Joh. 6:40). ”Armosta Jumala on teidät pelastanut
antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se
on Jumalan lahja.” (Ef. 2:8)
Jumalan tahto on, että me syntiin syvälle juurtuneet ja
itsessämme hengellisesti kuolleet pelastumme uskoen
Jeesukseen. Ja jopa se pelastava uskokin on Jumalan lahja.
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"Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt", opetti Jeesus
(Joh. 6:29). Tuo lahjaksi saatu usko on elävää ja vaikuttaa meissä halua tehdä Jumalan tahdon
mukaan. Vaikkakin todella vajaaksi jäämme Jumalan käskyjen toteuttamisessa tämän elämän
aikana. Vain ja ainoastaan armosta, Jeesuksen tähden pelastumme alussa, keskellä ja
lopussa. Kristitty on ihminen, joka turvautuu Jeesukseen.
Näin ison lahjan saaminen vie pienelle paikalle. Se tuo halun elää loukkaamatta lahjan antajaa
ja kuunnella mitä Hän sanoo. Yksi tapa osoittaa kiitollisuutta Vapahtajalle on toimia Hänen
käskynsä mukaisesti: ”menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Meidän,
armahdettujen syntisten kiitos kanavoituu taas tulevana syyskautena monenlaisiin tapoihin
tehdä ja tukea lähetystyötä. Rukoillaan toistemme puolesta!

Rukousaiheita
Kiitos:





kesäloman tuomasta virkistyksestä, liikunnasta
japanilaisista kristityistä, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä
lähettäjänä lähetystyössä toimivista, tukijoista, esirukoilijoista
työhuoneen järjestymisestä ja työkavereista





että moni Japanissa kuulisi ja ottaisi evankeliumin vastaan
viisautta ja johdatusta kysymyksiin vastailuun
japanilaisille kristityille rohkeutta ja viisautta kutsua
läheisiään seurakuntaan ja tutustumaan Raamattuun
sitkeyttä, voimia, intoa, johdatusta, iloa, viisautta ja
luovuutta niin Japanin läheteille kuin lähetystyön tukijoille.

Pyydetään:
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