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Valmiina vastaamaan

Tänä  syksynä  haluan  varata  enemmän  työajastani 
kysymyksiin vastailuun. Uskon, että nykyajan ”informaatio-
tulvan” keskellä kannattaa tarjota sellaista mihin mielen-
kiinto  on  jo  herännyt.  Raamattu  neuvoo:  ”...olkaa  aina 
valmiit  antamaan  vastaus  jokaiselle,  joka  kysyy,  mihin 
teidän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15)

Pari  kauhaisua  kysymysten  ja  vastausten  virrasta 
(käännetty japaninkielestä): 

”Kristityt uskonevat niin,  että Jeesus kuoli  ja nousi  ylös kuolleista. 
Koettavatko he soveltaa sitä jotenkin omalle kohdalleenkin?”

Kristityt  uskovat  ylösnousemukseen.  Jeesus  opetti:  "Minun  Isäni  tahtoo, 
että  jokaisella,  joka  näkee  Pojan  ja  uskoo  häneen,  on  ikuinen  elämä. 
Viimeisenä  päivänä  minä  herätän  hänet."  (Joh.  6:40)  Raamatussa 
todetaan,  että  "Jumala  on herättänyt  kuolleista  Herran ja  on  voimallaan 
herättävä meidätkin." (1. Kor. 6:14) 

 Tuo Jumalan suuri  voima vaikuttaa meissä jo  nyt:  "...ja  miten mittaamaton on hänen 
voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti 
herättäessään Kristuksen kuolleista..."  (Ef.  1:19-20).  Sitten kerroin Raamatun sanoman 
tiivistetysti ja laitoin linkin Bible Toolbox-sivustolla olevaan Bo Giertzin kirjan "Uskon ABC" 
viimeiseen kappaleeseen, joka kertoo iankaikkisesta elämästä.

”Riittääkö että arjen keskellä muistelee mitä Raamatussa sanotaan 
vai pitäisikö sitä myös laittaa käytäntöön ja toteuttaa?”

Jaakobin kirjeessä (1:22)  neuvotaan:  "Toteuttakaa sana tekoina,  älkää 
pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne." Jeesus opetti, että 
itse  asiassa  koko  elämänsä  kannattaa  rakentaa  hänen  sanojensa 

kuulemiselle ja niiden mukaan tekemiselle: "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee 
niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi  
virtasi  ja  myrskytuuli  pieksi  taloa,  mutta  se  ei  sortunut,  sillä  se  oli  rakennettu 
kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin 
tyhmä  mies,  joka  rakensi  talonsa  hiekalle.  Alkoi  sataa,  tulvavesi 
virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka." 
(Matt. 7:24)

On hyvä kertoa kestävästä Kristus-perustasta japanilaisille,  joiden 
maassa  luonnonvoimat  jylläävät.  Syyskuun  alussa  Länsi-Japaniin 

iskeytyi  ennätyksellisen  voimakas  taifuuni  ja 
pohjoisella Hokkaidon saarella tapahtui iso maanjäristys maanvyöryineen. 
 ”Me  saamme  valtakunnan,  joka  ei  järky”  luvataan  Heprealaiskirjeessä 
(12:28). Rukoillaan, että lähetystyössä kylvetty Sana saa kantaa hedelmää 
Japanissa aikanaan! 
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