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Kiitävi aika
Joskus hätkähtää sitä miten nopeasti vuodet vierivät. Näin kävi, kun Tokion Musashinon
seurakunnan “pieni pyhäkoululaisemme” otti yhteyttä. Hän on nyt 19-vuotias nuori nainen,
asuu Hiroshimassa ja opiskelee musiikkia yliopistossa. Kuvasta hänet kyllä heti tunnistin,
vaikka emme ole tavanneet pitkään aikaan. Tuntui mukavalta, kun hän ja hänen äitinsä
lähettivät viestiä. Toinen iloinen uutinen oli se, että eräs tuttavamme Itabashin seurakunnasta on tulossa kesällä Suomeen ja haluaa tavata meidät.

“Mitä jos en kelpaa kasteelle?”
Eräs japanilainen kirjoitti näin (käännetty japaninkielestä):
- “Toissa vuonna ilmaisin protestanttisessa kirkossa, että haluaisin
kasteen. Mutta sen jälkeen sairastuin vakavasti ja jouduin sairaalaan
ja muitakin onnettomuuksia tuli toinen toisensa jälkeen. Sen vuoksi
minua ei ole vielä kastettu. Sairaalassa oli kurjaa, mutta rukoilin joka
päivä ja siihen saakka vain harvoin lukemani Raamattu tuli luettua
kolme kertaa läpi. Haluaisin elää Jeesuksen esimerkin mukaan ja
ymmärrän, että tarvitsen Jumalan apua. Mutta koska näiden onnettomuuksien vuoksi
kasteelle valmistautumisaika venyi pitkäksi, minusta tuntuu siltä, että en taida olla kelvollinen
kasteelle. En ole luopunut uskosta, mutta itseluottamus on kadonnut. Millä tavoin pitäisin
kiinni motivaatiostani?”
Jumalan ehdottomasta armosta Jeesuksen tähden on aina
riemullista kertoa. Kaste ei onneksi perustu meidän kelvollisuuteemme, vaan se on yksinomaan Jumalan lahja. Jeesus kutsuu
kaikkia luokseen, ja sitä joka tulee, hän ei aja pois. Kristitty ei usko
pelastuksen asiassa itseensä vaan Kristukselta saatavaan syntien
anteeksiantoon, joka perustuu siihen, mitä Jeesus teki meidän
tähtemme ristillä. Usko, kaste ja syntien anteeksisaaminen ovat
Jumalan lahjoja itsessään täysin ansiottomalle ihmiselle. Onhan
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kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." (Room. 10:13) Meillä on
Jumala, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi (Room. 4:5). Minä ja joku muu kristitty
jaoimme kysyjälle tämäntapaisia rohkaisun sanoja. Laitoin kysyjälle vielä linkin Bible Toolboxsivustomme kohtaan, joka kertoo kasteen merkityksestä.
Kysyjä valitsi vastaukseni parhaaksi saamistaan ja kertoi yhteenvedon siitä miten hänelle oli
avautunut Bible Toolboxin kasteesta kertova teksti: - “Ei se menekään niin, että voisin tulla
ponnistelujen jälkeen sellaiseksi ihmiseksi, joka on kasteen siunauksen arvoinen, vaan
vastaanotan tällaisenani Hänet, joka on jo lähelläni – samalla tavoin kuin pieni lapsi.
Varmastikin Jumala oli kanssani kovina aikoina. Sain paljon rohkaisua. Uskoni on vielä ihan
mitätön, mutta suuntaan nyt kastetta kohti ja minua kasvatetaan. Kiitos!”
Totesimme jo Japanissa ollessamme, että usein sen jälkeen kun joku
kertoo haluavansa kasteen, hänen tielleen näyttää ilmestyvän paljon
mutkia ja hidasteita. Tässäkin lähetystyö tarvitsee teitä, esirukoilijoita.
Pyytäkää Taivaalliselta Isältä tämänkin kysyjän puolesta, että kaikki
esteet väistyisivät tieltä Herran Jeesuksen nimessä.
(kuva: CC0)

”Inhoan kristinuskon Jumalaa”
Jotkut kysyjät suhtautuvat kristilliseen uskoon kielteisesti. Silloin tavoitteeksi voi asettaa aluksi
sen, että inho laantuisi ja kysyjä saisi jotakin uutta myönteisempää ajatusta.
Eräs henkilö kirjoitti näin: - “Raamatussa on paljon sellaista, jota on vaikea
uskoa todella tapahtuneeksi. Miksi kristityt uskovat, että se olisi oikeasti totta?
Mitään Jumalaa en ajattele olevan olemassa, mutta kertokaa todisteita
Jumalan olemassaololle. Taitaa olla vain ihmisen mielikuvitusta?"
Suosittelin kysyjää lukemaan kristillisen artikkelin "Onko Jumala olemassa?"
jossa käsitellään juuri näitä asioita japaniksi. Hetken kuluttua hän vastasi näin:
"Inhoan kristinuskon Jumalaa, mutta kun luin tuon artikkelin, se laittoi ajattelemaan
monenlaista. Ehkäpä minun pitäisi kokeilla lukea Raamattua. Kiitos vastauksesta!"

Uutta Bible Toolbox-sivustolla
Maaliskuussa sain viedä kristillisen uskon perusasioita kertovalle sivustollemme burmankielelle käännetyn Lutherin Vähä Katekismuksen, jonka käänsi David Ling Myanmarista.
Seuraava uusi opetusteksti sivustolle oli Pasi Hujasen kirjoittama Galatalaiskirjeen lukuluvulta selitys, jonka työtoverini Ken Takaki käänsi japaniksi.

Vuoden sanamerkki
Japanissa äänestetään aina loppuvuodesta "vuoden kanji" eli sanamerkki,
joka parhaiten kuvaa japanilaisten kuluneen vuoden tuntoja. Tällä kertaa
valittiin katastrofia tai onnettomuutta tarkoittava sanamerkki →
joka ääntyy "sai" tai "wazawai". Vuoden 2018 kesällä oli ennätykselliset
helteet, heinäkuussa Kansain alueella tuhoisat tulvat ja syyskuussa
pohjoisella Hokkaidon saarella suuri maanjäristys. Luonnonkatastrofien
lisäksi Japanin viime vuoteen mahtui ihmisten aiheuttamia onnettomuuksia: talousrikoksia,
poliittisia skandaaleja ja urheilumaailmassa vallan väärinkäyttöä ja kiusaamista. Paljastui
myös, että joidenkin lääketieteellisten yliopistojen pääsykokeiden tuloksia oli väärennetty
miehiä suosiviksi. Eipä ihme, että vuotta kuvaavaksi merkiksi valikoitui katastrofi.

Millainen sana tai merkki kuvaisi parhaiten sinun viime vuottasi? Toivottavasti se olisi jokin
muu kuin katastrofi tai onnettomuus - vaikka joskus sellaisiakin vuosia tulee - elämmehän
“kuoleman varjon maassa”. Upein tunnusmerkki jokaiselle vuodelle olisi risti, jolla meidät on
lunastettu synnin, kuoleman ja sielujemme vihollisen vallasta. Voiton merkki yllämme.

"Minä olen Herra. Ei ole ketään toista,
ei ole muuta jumalaa kuin minä.
Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut,
jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka
opittaisiin tietämään, että muuta jumalaa ei ole,
että minä yksin olen Herra, minä,
joka luon valon ja luon pimeyden
ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden.
Minä olen Herra.
Kaiken tämän minä teen." (Jes. 45:1-7)

