Raamattu – Jumalan sana
2. Tim. 3:10-17
10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, elämääni, ajatteluani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani ja kärsivällisyyttäni
11. niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita
tuli osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja
Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan kestänyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti
Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi,
13. mutta pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen
ja eksyen.

14. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja
mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet
sen oppinut.
15. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut
pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut
viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan
Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja
kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17. jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen
ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.

Mikä Raamattu on sinulle?
Eräs lähettitoverini sanoi: ”Älä pidä saarnoja Raamatun sisällöstä vaan opeta ihmiset lukemaan Raamattua!” Raamatun lukeminen on hengellisen elämän ehto. Ilman
läheistä yhteyttä Jeesukseen kristillisyys on voimatonta ja ilotonta, taakka. Pysymme lähellä Herraa Herran Sanaa tutkistellen ja rukoillen. Silloin uskonelämä muuttuu iloiseksi ja voitolliseksi jopa vaikeuksien jopa vainonkin keskellä. Tekstimme jae
12 nimittäin lupaa Herran omille vainoa: Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
Raamattu on maailman rakastetuin ja vihatuin kirja. Se on myös maailman levinnein
kirja, vaikka yhä on maita, joissa se on kielletty kirja. Samalla se kuitenkin on yksi
maailman väärinymmärretyin kirja.
Mitä Raamattu merkitsee sinulle? Luetko sitä säännöllisesti? Ymmärrätkö myös lukemasi? Yksi parhaimmista ja selkeimmistä merkeistä siitä, että joku on tullut uskoon, on se, että hän alkaa aivan uudella tavalla ymmärtää Sanaa, se aukeaa hänelle. Hän saa kohdata Sanassa itse Herraan Jeesuksen.
Ihmissana ja Jumalan sana
Ihmisen sana tai puhe on tahdon ja yhteyden välittävä silta. Se on väline, jolla luottamussuhde ihmisten välillä syntyy. Luottamus on ihmisen vastaanottamista sen sanan välityksellä, jota hän puhuu. Toki sanan synnyttämän luottamuksen voi tuhota
käyttäytymällä tavalla, joka on ristiriidassa sanojen kanssa.
Vastaavasti Jumalan sana on yhteyden välittäjä ja uskon synnyttäjä. Usko ei synny
siten, että otamme Raamatun, luemme ja tutkimme sitä ja teemme sitten johtopäätöksen: ”Kyllä tämä on Jumalan sanaa”. Niin tehdessämme uskomme vain omiin
päätelmiimme. Raamattu on Jumalan sanaa riippumatta siitä uskommeko me sen
sellaiseksi vai emme.
Onhan paljon ihmisiä, jotka pitävät Raamattua satukirjana. On toisia, jotka pitävät
sitä inhimillisenä dokumenttina uskonnollisista kokemuksista. Edelleen on niitä, jot1

ka ajattelevat, että kyllä siihen sisältyy jonkinmoista Jumalan sanaakin, vaikka se
onkin sekoittuneena inhimillisiin ajatuksiin. Sitten on tietenkin niitä, jotka pitävä sitä
alusta loppuun, kokonaan Jumalan virheettömänä puheena. Mutta Raamattu väittää
olevansa Jumalan sana aivan riippumatta siitä, uskotaanko se sellaiseksi vai ei.
Mikä Raamattu on?
Raamattu on Jumalan sanaa, Jumalan puhetta meille. Se on Jumalan antama väline, jonka kautta nyt Jumala puhuu ja jota Pyhä Henki käyttää välineenään synnyttäessään yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Se on Jumalan rakkauskirje meille.
Se on myös testamenttiasiakirja Jumalan ja ihmisen välillä, se on liittoasiakirja, joka
kertoo Jumalan halusta olla yhteydessä ihmisten kanssa sen jälkeenkin, kun ihmiset
juoksivat synnissä pois Hänen luotaan.
Raamattu on Jumalan ilmoituksen väline. Vaikka sen kirjoittajat olivat syntisiä ihmi siä, Pyhän Hengen vaikutuksesta Raamatusta tuli kirja, joka on täysin totta, täysin
luotettava ja erehtymätön: Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta. Raamattu on ihme samalla tavalla kuin apostolien käsien kautta tapahtuneet
parantamisihmeet. Vaikka Jumala toimi heidän itsessään syntisten, mutta Kristuksen vanhurskauteen puettujen kauttaan heidän persoonallisuuttaan sivuuttamatta,
tuloksena oli täydellinen ihme. Sen varsinainen tekijä on Jumala itse.
Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään
omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen
tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat
Jumalalta. (2. Piet. 1:20-21)
Jeesus vahvistaa Vanhan testamentin arvovallan seuraavasti: "Älkää luulko, että
minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan
vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut.
Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja
opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa.” (Matt. 5:1719)
Oman puheensa ja tekonsa Jeesus ilmoitti taas olevan Isältä saatua: "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja
sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanaasi. Nyt he tietävät,
että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta, sillä minä olen antanut heille ne
sanat, jotka sinä annoit minulle. He ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti,
että minä olen lähtenyt sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.”
(Joh. 17:6-8)
Vastaavasti Pietari kirjeessään vahvistaa Paavalin kirjoittamat kirjeet Jumalan sanaksi vertaamalla niitä Vanhan testamentin kirjoituksiin: Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun
viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä
tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. (2. Piet. 3:15-16) Jumalan sanan vääristeleminen on hengenvaarallista.
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Ilmestyskirjassa vakuutetaan asia, joka koskee ei vain sitä vaan myös kaikkea muuta Uudessa testamentissa: Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian
kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun
ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. (Ilm. 22:18-19) Jumalan sanan yläpuolelle asettuminen on nousua kapinaan itse Jumalaa vastaan.
Raamatussa on monenlaisia tyylimuotoja ja kirjallisuuslajeja kuten historian kerrontaa, runoutta, profetioita, kirjeitä ja ilmestyksiä. Se on yhtenäinen kokonaisuus, vaikka se on kirjoitettu 1500 vuoden aikana ja kirjoittajia on ollut kymmeniä. Sen punainen lanka voidaan tiivistää sanoihin: luominen, lankeemus, lupaus pelastuksesta,
lunastus ja kirkastuminen.
Sen perusteella, mitä Raamattu todistaa itsestään, meidän tulee tunnustautua sen
auktoriteettiin ja lähestyä sitä kunnioittavasti ja vakavasti. Se, joka lähestyy muulla
tavalla, ei voi koskaan ymmärtää sitä eikä liioin saada sen lupaamia siunauksia.
Vakuuttuminen Raamatun auktoriteetista
Kun maailmassa on lukuista joukko uskontoja, jotka väittävät niiden pyhien kirjoitusten olevan totuus, on luonnollista kysyä, miten ihminen voi tulla vakuuttuneeksi siitä,
että Raamattu on todellakin totuus ja Jumalan sana. Vakuuttumiseen tarvitaan ensiksikin se, että aletaan lukea sitä avoimella mielellä. Raamatun sanoma itsessään
vakuuttaa lukijansa totuudellisuudellaan. Toiseksi Raamatun auktoriteettia on mahdollista testata noudattamalla Jeesuksen antamaa ohjetta: ”Jos joku tahtoo tehdä
hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä
omiani.” (Joh. 7:17) Pelkkä älyllinen uteliaisuus tai tiedollinen ymmärtäminen ei vielä
riitä. Noudattamalla Raamatun sanaa ihminen joutuu kohtaamaan oman syntisyytensä, kyvyttömyytensä muuttua kelvatakseen Jumalan edessä. Siinä tilassa hän
voi myös huutaa Jeesusta avuksi, elämänsä Pelastajaksi. Niin tehdessään hän tulee huomaamaan, että Jeesus pitää sanansa ja pelastaa hänet.
Voimme vakuuttua Raamatun sanan totuudesta sen perusteella, että Sana osuu
omaantuntoomme ja hirvittävällä totuudellisuudellaan paljastaa totuuden meistä.
Raamattu itse vakuuttaa meidät, paljastaa meidät ja osoittaa, että emme ole vain
heikkoja tahdoltamme ja ailahtelevia tunteiltamme vaan myös sen, että ajattelummekin on synnin turmelema ja pimeä. Jumalan sanan valo paljastaa meissä olevat
pimeyden kätköt ja osoittautuu totuudeksi. Raamattu ei tarvitse puolustelua. Riittää
se, että ”päästämme leijonan irti” eli annamme Sanan osua sydämiimme.
Ihmisen on kyllä mahdollista torjua Jumalan sana luotaan niin kuin hänen voi torjua
myös toisen ihmisen rakkauden ja lähestymisen. Niin tehdessämme saatamme menettää parhaan, mitä ihmissuhde voi elämäämme antaa. Raamatun sanassa on voima pelastaa ihminen, synnyttää hänet uudesti, muuttaa hänet ja tehdä hänet vapaaksi. Kysymys on samasta Jumalasta, joka sanallaan loi koko universumin, maan
ja taivaan.
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Vaarat, jotka vaanivat lukijaa
Jumalan sanan kanssa meillä on kaksi suurta vaaraa. Ensimmäinen on niin sanottu
liberaalin teologian harha, joka juontaa syntisyydestämme. Luonnossamme on uskovallakin aina sellaista, mikä on ristiriidassa Sanan kanssa. Älyllinen ylpeytemme
nostaa meidät helposti Sanan yläpuolelle. Se väittää osista Raamattua, että ne ovat
vanhanaikaisia, eivät kuulu meidän kulttuuriimme ja ovat ristiriidassa tieteen kanssa. Joitakin kohtia pidämme ehkä liian julmina ja sopimattomina ”jumalakuvaamme”.
Mutta Raamatun valikoiva lukeminen johtaa siihen, että Jumalan sana itse asiassa
torjutaan ja siksi se menettää voimansa elämässämme. Meistä tulee kompromissikristittyjä. Ytimeltään tässä asenteessa on kysymys ylpeydestä ja sokeudesta omille
ennakkoluuloillemme.
Toinen vaara on niin sanottu hurmahenkinen harha. Sen valtaan joutuneet kyllä haluavat elää kokonaisesti Raamatun mukaan, mutta niin tehdessäänkin he etsivät
hengellisiä kokemuksia, joita tavoitellaan muun muassa profetioiden kautta. Salakavalasti heillä on kiusaus asettaa kokemuksensa Raamatun yläpuolelle eli joutua
hengellisen ylpeyden valtaan. Mutta seurauksena usein on lankeemuksia, sillä Jumala ei anna kunniaansa ihmisille.
Oikea asenne Raamatun edessä on nöyryys ja jatkuva taipuminen parannuksen
synneistä, jotka Sana paljastaa. Lisäksi tarvitaan kuuliaisuutta Sanalle silloinkin, kun
emme ymmärrä sitä, johtuen omista rajoituksistamme. Suuri vaara on lukea Raamattuun sellaista, mitä siihen ei ole kirjoitettu. Silloin pyrimme ehkä huomaamattam me Raamattua käyttäen hankkimaan jumalallisen auktoriteetin omille väärille ajatuksillemme.
Millä tavalla Raamattua tulee lukea?
 Lue Sanaa joka aamu ja ilta! Raamattu on elämän leipää ja sitä on saatava joka
päivä samoin kuin luonnollistakin ruokaa. Lue sitä järjestelmällisesti ja asiayhteyksissään.
 Lue ja usko eli omista itsellesi sana sellaisena kuin se on kirjoitettu ilman selittelyjä!
 Tee niin kuin on kirjoitettu!
 Saat silloin ne siunaukset, jotka on kirjoitettu.
 Kerro sitten muille, mitä olet lukenut ja mitä siunauksia olet saanut!
Vaikka Raamattua lukiessa tulee vastaan yhtä ja toista vaikeatajuista, pelastuksen
ja uskossa vaeltamisen peruskysymyksissä se on riittävän selkeä, ymmärrettävä ja
riittävä. Toisaalta sen sanoma on niin syvä, että sen tutkimiseen ei riitä ihmiselämän
pituus. Syvempään ymmärrykseen pääsemisessä auttavat eri käännösten vertailu,
raamattupiireissä yhdessä opiskelu, selitysteokset, raamattukurssit, joita voi käydä
etänä tai raamattukouluissa. Tärkeiden Raamatun kohtien alleviivaaminen ja muistiinpanojen teko voi helpottaa syventymistä Sanaan.
Raamattu avaa meille ennen kaikkea Jumalan ja Kristuksen teot, joten tärkein kysymys sitä lukiessa on: ”Millainen olet Sinä Herra ja Vapahtajani? Avaa minulle sydämesi!” Vasta sen jälkeen kannattaa kysyä, mitä Jumala haluaisi minun tänään tekevän ja mistä Herra haluaa minun tekevän parannuksen. Kannattaa kiinnittää huomio
lupauksiin, jotka Herra antaa Sanassaan.
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Vääriä lukutapoja
 Raamatun jakeita ei tulisi lukea erillisinä vaan tekstiyhteydessään. Jos pompitaan
paikasta toiseen yhdistellen irrallisia jakeita, saadaan aikaan esimerkiksi lause:
”Juudas meni ja hirttäytyi...mene ja tee sinä samoin.” Monet harhaopit perustavat
Raamatun opetuksensa juuri yhteydestään irrotettujen jakeiden väärään yhdistelyyn.
 Vaarallista on lukea omia mieliajatuksiaan Raamatun sisään.
 Raamatusta ei pidä poimia vain miellyttäviä kohtia sivuuttaen tai hyljäten muut kohdat.
 Väärin on myös typistää Raamatun sanomaa esimerkiksi moraaliopiksi tai hylkäämällä sen opetukset ihmeistä, kadotuksesta ja synnistä.
 Raamatussa on paljon meidän ymmärryksemme ylittävää kuten kolminaisuusoppi ja
Kristuksen inhimillinen ja jumalallinen luonto. Niiden järkiperäinen selittely ei auta
mitään. Ne saa ottaa vastaan sellaisinaan uskossa kiitollisena.
Vaikeudet ja epäilyt
Raamattuun on halki vuosisatojen kohdistettu monia hyökkäyksiä. Sen tekstien luotettavuus on asetettu kyseenalaiseksi ja siten pyritty heikentämään siinä kerrottujen
tapahtumien historiallista luotettavuutta. Kerta toisensa jälkeen on kuitenkin voitu
osoittaa, että mitään antiikin ajan historiallista tapahtumaa ei ole dokumentoitu niin
usealla ja vanhalla käsikirjoituksella kuin Uutta testamenttia. Ellei sen todistusta voida pitää luotettavana, niin mitään muutakaan historiallista dokumenttia siltä ajalta ei
voi pitää totena.
Usein tänä päivänä asetetaan tiede ja Raamattu toisiaan vastaan, vaikka länsimaisen tieteen teki mahdolliseksi nimenomaan Raamatun maailmankuva, jonka mukaan ihmiselle annettiin tehtävä tutkia Jumalan luomakuntaa. Tiede ja Raamattu eivät ole ristiriidassa vaan naturalistis-materialistinen maailmankuva, johon monet tämän päivän tieteen harjoittajat uskovat, on ristiriidassa Raamatun maailmankuvan
välillä. Vastakkain ei ole tiede ja Raamattu vaan ateismi ja usko Jumalaan. Tieteen
havainnot ja niiden merkitys selitetään yleensä niistä perususkomuksista käsin, jotka ihmisillä on. Vastakkain on siis ateistinen käsitys siitä, että sattumalta tapahtuneesta alkuräjähdyksestä alkoi sattumien seurauksena kehittyä universumi, joka kehittyi satunnaisen evoluution tuloksena vuosi miljardien aikana aina ihmiseen asti, ja
Jumalan luomisaktiin perustuva käsitys selkeästi suunniteltu universumi ja elämä
kaikkine lajeineen. Molemmat käsitykset perustuvat perususkomuksiin, joita ei tieteellisesti voi tutkia. Uskomusten selitysvoimaa voidaan kuitenkin verrata toisiinsa.
Universumin syntymään itsestään ei mistään tarvitaan erittäin vahva usko verrattuna siihen, että tunnustetaan iankaikkisen Jumalan olemassaolo ja Hänen suorittamansa luomisteot. Ateismi rakentaa hyvin pitkälle uskomuksensa evoluutioteorian
varaan, mutta viime aikoina havainnot ovat laajasti asettaneet sen kyseenalaiseksi
monissa tiedemiespiireissä. Suuri osa havainnoista on verrattomasti helpommin selitettävissä luomiskäsityksen ja raamatullisen maailmankuvan kuin naturalistis-ateistisesta näkökulmasta.
Raamatun oikea ymmärtäminen
Raamatun ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää sen punainen lanka, sen ydin ja
keskus. Jumala loi hyvän maan ja taivaan, mutta siitä huolehtimaan asetettu ihminen nousi kapinaan Luojaansa vastaan. Synti erotti ihmisen Jumalan yhteydestä.
Se särki myös ihmisten keskinäiset suhteet ja turmeli ihmisen tavan hyödyntää
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luontoa varjelun sijasta riistoksi. Jumala ei kuitenkaan hylännyt luomaansa ihmistä,
vaan valmisti omassa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa pelastuksen. Raamatun keskus on Kristus ja Hänen pelastustekonsa, jotka Vanha testamentti ennusti ja
Uusi testamentti kuvasi.
Toinen tärkeä periaate on kyetä erottamaan toisistaan laki ja evankeliumi. Edellinen
sisältää Jumalan vaatimuksen ihmiselle, joka voidaan tiivistää muotoon: ”Rakasta
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Laki kuvaa, millaista on rakkaus. Laki osoittaa, että ihminen on syntinen eikä kykene eikä edes tahdo noudattaa lakia ja rakastaa. Evankeliumi taas on hyvä sanoma siitä, mitä Jumala teki pelastaakseen synteihinsä kuolleen ihmisen. Hän lähetti oman Poikansa täyttämään
lain syntisten ihmisten puolesta ja ottamaan kantaakseen heidän sijastaan syntien
rangaistuksen Golgatan ristillä. Uskomalla ja turvaamalla Jeesukseen ihminen pelastuu ja pääsee takaisin Jumalan yhteyteen. Laki kertoo Jumalan vaatimuksen,
evankeliumi julistaa sen, että Jeesus täytti lain meidän sijastamme ja lahjoittaa meille sen, mitä laki vaatii.
Raamatun oikea tulkinta lähtee liikkeelle siitä, että selkeät kohdat otetaan vastaan
sellaisenaan ja vaikeammin ymmärrettävät kohdat selitetään selkeästi ymmärretyillä. Raamattu on Pyhän Hengen synnyttämä ja siksi sitä ei syvimmiltään voi ymmärtää kukaan, joka ei ole saanut Pyhää Henkeä eli tullut henkilökohtaisesti tuntemaan
Jeesuksen kääntymällä Hänen puoleensa, tunnustamalla syntinsä ja pyytämällä niitä anteeksi Jeesuksen Golgatalla suorittaman sovitustyön tähden. Herran näin kohdanneen ja Hänelle tiensä uskoneelle Raamattu alkaa avautua Jumalan henkilökohtaisena puheena myös juuri hänelle itselleen. Sillä tavalla Raamattua tutkiva ei asetu sen yläpuolelle, vaan antaa Herran sanan tutkia itseään ja asettuu sen alle kuuliaiseksi.
Epäilyistä uskoon - Tetsuya Echigon tie
Kymmenen vuotta sitten aloimme käydä Itä-Tokushiman ev.lut. seurakunnassa. Olimme hiljattain menneet naimisiin. Olin saanut uuden työn eräässä Tokushiman läänin yliopistossa.
Vaimolleni täysin uusi ympäristö aiheutti huolta.
Kymmenen vuotta sitä ennen olin yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelija ja osallistuin
uskontotieteen luennoille, joissa käsiteltiin alkuperäistä buddhalaisuutta ja alkuperäistä kristinuskoa. Buddhalaisuus vaikutti minusta hyvin rationaaliselta, kun taas kristinusko erittäin
järjenvastaiselta, kun siinä uskottiin Jumalaan, jonka olemassaolosta ei ole täyttä varmuutta.
Ajattelin, ettei tieteellisesti suuntautuneen ihmisen ei voisi uskoa siihen. Niinpä sitten opiskeluaikanani luin mielenkiinnolla buddhalaista kirjallisuutta, mutta en lainkaan kristinuskoa
käsittelevää. Mutta buddhalaisuutta opiskellessani ja lueskellessani mutakin kirjallisuutta
törmäsin inhimillisten kykyjemme rajallisuuteen.
Yliopistosta valmistuttuanikaan minulla ei ollut halua uskoa kristinuskoon. Kohdattuani työelämän ihmissuhdeongelmien ja ristiriitojen aiheuttamaa ahdistusta, aloin kuitenkin kokea
tarvetta jollekin ihmisyhteisöt ylittävälle olennolle. Menin siksi kerran katoliseen kirkkoon,
jonka papin luentoja olin kuunnellut. Kirkossa ei sillä hetkellä ollut ketään paikalla, enkä
sinne myöhemminkään mennyt. Mutta jotenkin minussa nousi epämääräinen mielenkiinto
kristillistä kirkkoa kohtaan.
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Tällaisessa sieluntilassa sain siirron uuteen työpaikkaan ja näin, miten vaimolleni oli vaikeaa
sopeutua uusiin oloihin. Kävelyllä ollessamme huomasimme tulleemme Itä-Tokushiman kirkon kohdalle. Rakennus oli esikaupunkialueelle tyypillinen pienehkö talo. Se oli täysi
vastakohta aiemmin Hiroshimassa näkemilleni katolisille kirkoille. Rehellisesti sanoen ajattelin, ettei olisi viisasta mennä niin epäilyttävän tuntiseen paikkaan. Juuri silloin talon sisältä
kuului valoisalla äänellä hymyilevän ulkomaalaisen kutsu: ”Päivää, astukaa toki sisään!”
Koska minulla ei ollut vielä Raamattua, sanoin vaimolleni: ”Saan heiltä ehkä Raamatun.”
Siksi menimme sisään, kun meitä kerran kutsuttiin.
Astuttuamme sisään paikka osoittautui vaatimattomaksi, niin kuin olin arvellutkin. Mutta sisällä olleet ihmiset juttelivat hauskasti ja ystävällisen tuntuisesti. Minusta tuntui kuin olisin
siirtynyt kilpailuyhteiskunnasta johonkin aivan toisenlaiseen maailmaan. Vaimonikin näytti
kokevan asian samoin. Sen jälkeen vaimoni kävi kirkossa usein minun poissa ollessani ja lopulta kutsui minutkin mukaan, niin että aloimme käydä säännöllisesti jumalanpalveluksissa.
Mikä aiheutti meissä epäuskoisissa sellaisen muutoksen? Luulen, että se oli lähettipariskunnan ystävällisyys ja kokoontuneiden ihmisten sydämellinen avoimuus. Rouva huolehti vaimostani kuin äiti konsanaan. Mies suhtautui minuun läheisesti kuin veljeensä. Joskus koin
sen jopa lähes sotkeutumisena minun asioihini. Meille oli käsittämätöntä, mikä sai heidät
osoittamaan sellaista ystävällisyyttä meitä kohtaan.
Tähän kysymyksen ratkaisun avaimen antoi Ananin seurakunnan lähetystyöntekijä opettaessaan Jeesuksen suorittamasta syntien sovituksesta. Sitä kuunnellessani minulle, joka olin pitänyt kristinuskoa järjenvastaisena, alkoi aueta sen sisältämä johdonmukaisuus.
Kysymys oli siitä, että Jeesus lähetettiin tähän maailmaan kuolemaan ristillä meidän syntiemme sijaisena. Koska Jeesus kärsi puolestamme, häneen uskovan ja häntä seuraavan ei
tarvitse enää joutua tuomittavaksi. Siinä on Jumalan rakkaus, jollaista ei mistään muussa uskonnossa esiinny.
Tätä saarnaa kuunnellessani ratkesi sydäntäni vaivannut kysymys ja samalla ymmärsin,
mikä synnytti lähettipariskunnan toiminnan. Ystävällisyys, joka ei odottanut mitään vastapalvelua, avasi meidät näkemään Jumalan rakkauden. Siihen asti olin pitänyt heidän ystävyyttään ja huomaavaisuuttaan vain inhimillisenä suorituksena. Mutta uskoessaan Jeesukseen pariskunta halusi vain aidosti seurata Jeesuksen opetusta.
Raamattu sanoo: ”Eihän Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä." (Matt. 20:28)
Lähettipariskunnan ystävällisyydessä pilkisti esiin Jumalan rakkaus. Kun kuulemastani saarnasta pääsin ymmärtämään Jeesuksen suorittaman syntien sovituksen, kykenen avoimin sydämin ottamaan vastaan Jumalan rakkauden. Siksi haluan myös pyrkiä koko sydämestäni
palvelemaan toisia ihmisiä. Kiitän Jeesuksen rakkaudesta. (1989)
Tee siis näin!
Lue Raamattua avoimella, rehellisellä sydämellä. Et ehkä ymmärrä kaikkea, mutta
tee sen mukaan, minkä ymmärrät. Niin saat kokea, että Herra on sanansa takana.
Pääset tajuamaan, että Raamattu on Jumalan sana, se on totinen, ehdoton ja muuttumaton totuus.
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