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Hiljaiseloa
Upean ruskan jälkeen vaahterat ovat pudottaneet värikkäät lehtensä ja
marraskuun hämärä vallitsee. Syksy toi mukanaan myös flunssan ja kurkkukivun,
joka vei minulta äänen viikoksi ihan kokonaan. Tuntui kummalliselta olla viikko pelkästään
kuuntelijana, kun ei voinut muuta kuin korkeintaan kuiskailla. Jouduin myös perumaan
puhumiseni yhdessä tilaisuudessa. Kun ääni taas palautui, hetken aikaa sitä ymmärsi olla
kiitollinen puhekyvystä.

Suomi-kirkon kuulumisia
Tokion Suomi-kirkossa muuton aiheuttaman tauon jälkeen
uusia ihmisiä tavoittavien harrastuspiirien toiminta on
jälleen käynnistynyt. Piirien mainostuksessa muumimukit
ovat saaneet sosiaalisessa mediassa osakseen “kawaii!”eli “söpö!”-kommentteja. Pyydän esirukousta, että näiden
piirien hartaushetkissä saisi mahdollisimman monen sydän
avautua ottamaan vastaan evankeliumi Jeesuksesta.
Uusissa tiloissa kirkkosalin ja muun tilan välissä on
Suomen lippua muistuttava liukuovi, jonka suunnitteli tuon seurakunnan arkkitehti-jäsen.

Kysymysten ja vastausten virrasta: Mitä jos ei tunnu miltään?
“Kaikkein tärkeintä on tunteeko ihminen sisimmässään Jumalan
rakkauden vai ei” - Näin oli jossain opetettu eräälle japanilaiselle. Ja koska
hän ei koskaan ollut kokenut mitään erityistä Jumalan rakkauden tunnetta,
hän kysyi onko Jumala hylännyt hänet. Oltiin vakavan kysymyksen äärellä.
Kerroin, että omista tunnekokemuksista ei voi päätellä onko pelastettu vai
ei. Ville Auvisen kirjoittama ja Ken Takakin japaniksi kääntämä Bible
Toolbox-sivuston teksti "Mistä tiedän, olenko pelastettu?" sai opettaa
hänelle näin:
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"Pelastusvarmuus ei voi perustua mihinkään ihmisen tekoon tai
tunteisiin, koska ne ovat aina epätäydellisiä ja vaihtelevia.
Varmuus voi perustua vain Jumalan tekoihin ja lupauksiin.
Ensinnäkin, Raamattu opettaa Jumalan rakastaneen maailmaa
ja tehneen sovinnon maailman kanssa Jeesuksen ristinkuolemassa. Jeesus on siis kuollut sinunkin puolestasi.
Toiseksi, jos sinut on kastettu, sinut on liitetty Jeesuksen pelastusteon osallisuuteen.
Olet siis päässyt henkilökohtaisesti osalliseksi koko maailmalle kuuluvasta pelastuksesta.
Kolmanneksi, Raamattu opettaa sen, joka uskoo evankeliumin ja saa kasteen, pelastuvan.
Uskossa tärkeintä ei ole uskon vahvuus vaan sen kohde: Kristus ja Jumalan lupaukset.
Usko on avuttoman kääntymistä pyytämään apua Jeesukselta, joka antaa synnit anteeksi, ja
Raamattu lupaa: "Joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu". Tällainen uskokin on
Jumalan lahja, ei ihmisen oma teko. Jos siis kastettuna käännyt Jeesuksen puoleen
pyytämään syntejäsi anteeksi ja rukoilemaan pelastusta, olet taivaan tiellä. Vahvistusta
uskoosi saat ehtoollisesta ja siihen liittyvistä Jeesuksen lupauksista:
"Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä,
ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. . . Joka syö minun lihani ja juo
minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä." (Joh. 6:54, 56).

Bible Toolbox -sivusto
Kristillisen uskon perusasioita kertovalla sivustollamme kääntäjillä on työn alla isoja
kokonaisuuksia. Rukoillaan heille kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Olen saanut viedä sivustolle
myös kaksi uutta Erkki Koskenniemen kirjoittamaa opetustekstiä. Toinen niistä opettaa miten
monet Vanhan testamentin hahmot ja tapahtumat olivat esikuvia Kristuksesta ja toinen
kertoo ristin teologiasta. Näitäkin opetuksia on alettu kääntää muille kielille.

Tilaisuuksia
Olen mukana lähiaikoina mm. näissä:
ke 27.11. klo 13 Eläkeläisten Keskiviikkokerho, Turun tuomiokirkkoseurakunta,
Seurakuntien toimitalo, Eerikinkatu 3, II krs, Juhlasali
ke 4.12. klo 13 Päiväpiirin seurat, Tampereen Luther-talo, Pellavatehtaankatu 19
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