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 Ystäväkirje 1/2010. 12.1.2010  Me Herran nimeen luotamme/ myös uuteen vuoteen kantaa se. Sen suojaan jäämme toivossa/ et hylkää meitä, Jumala.   Tämän virren (38) sanoilla me aloitimme uuden vuoden 2010 äidin ja isän kanssa. Kiitos teille, ystävät, lukuisista hyvän joulun toivotuksista, joita sain runsain määrin sekä itellan että sähkö-postin kautta. Kotoshi mo yoroshiku, sanotaan japaniksi: sulkeudun suosioonne myös tänä Herran vuonna 2010 – tiikerin vuonna japanilaisessa kalenterissa.   Tammikuun alussa tein viimeisen työtehtäväni OPKO:ssa. Opiskelijatyöntekijänä lopetin jo kesällä, mutta syksyllä vierailin vielä opiskelijailloissa ja leireillä. Enä-Sepän konfe-renssi 7-9.1 oli sitten piste i:n päällä: viimeisistä viimeisin tehtäväni siinä työssä, jonka olin aloit-tanut v. 1974. Meitä oli koolla 70 opiskelijaa ja opiskelijasihteeriä tuossa kauniissa kurssikes-kuksessa. Niin kauniina en ole Enä-Seppää vielä koskaan nähnytkään kuin nyt: metsä kohosi ym-pärillämme lumisena, hiljaisena, arvokkaana.   Leirin teemana oli ”Jeesuksen seuraaminen”. Minulle oli annettu kaksi raamattutun-tia, toinen kutsusta, toinen rististä. Puhuin noista aiheista Paavalin elämän pohjalta. Viimeisenä iltana minulle pidettiin lähtöjuhla, josta haluaisin nyt teille jotain kertoa. Jokainen paikallisyh-distys oli väsännyt A4-kokoisen kortin, johon oli kirjoitettu positiivisia adjektiiveja kuvaamaan meikäläisen työtä. Negatiivisia ei saanut kertoa, mutta mainitsin omassa puheenvuorossani kaksi pahimmista: kärsimättömyys ja kaikenlaiset kielen synnit. Tällä tavalla siis 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa syntyneet nuoret tämän Mailis-mummon näkevät. (Otan mukaan vain osan adjek-tiiveista.):  Oulun Opko: viisas, aito, rohkea, hymyilevät silmät, mieleltään nuori, palava sydän, kulturelli. Turun Opko: äitihahmo, fiksu, lämminsydäminen, aikaasaava, Raamattua syväluotaava, ristiin-kytketty, reipas. Tampereen Opko: tomera nainen, jolla on sana hallussa, valoisa, innosta-va, kannustava, pyhimmän uskomme sinnikäs ja määrätietoinen tunnustaja, helposti lähestyttävä, Jeesus sydämessä. Porin Opko: hyvä Raamatun opettaja, ystävällinen, selkeä, täsmällinen, suloi-
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nen. Kuopio, Joensuu ja Pieksämäki ottivat mukaan vain kolme sanaa, jotka kuuluvat: empaattinen, määrätietoinen, sydämellinen. Lahti ja Jyväskylä: huumorintajuinen, hyvä Raamatun opettaja, esikuva, jämäkkä. Ruotsinkielinen Opko: Tycker inte om kompromisser, glad, bra på att lyssna, litar på Gud, envis, svarar på kallelsen även till omöjliga platser. Helsinki: Tuot Raamatun henki-löihin eloa, olet tinkimätön Jumalan sanan saarnaaja./ Jämptiä raamatunopetusta, ikinä en ole nuokkunut tunneillasi./ Kiitos innostamisesta raamatunlukuun!   Työtoverit ojensivat minulle kunniakirjan, jossa on seuraava teksti:   Mailis Janatuiselle on täten myönnetty Opkon äidin arvonimi. Arvonimen myöntämisen perusteena ovat hänen puhuttelevat, asiantuntevat ja mielen-kiintoiset raamattuopetuksensa, osoittamansa viisaus ja rakkaus opkolaisten sielujen hoitamisessa, kestävyytensä rukouksessa, rohkea uskollisuutensa Ju-malan sanalle sekä osoittamansa esimerkki lähetyskutsun seuraamisessa. Enä-Sepässä 9.1.2010.   Opkon äiti - eikö olekin liikuttavaa! Olen ollut mukana niin monissa lähtöjuhlissa elämäni aikana, että tiedän niissä käytettävän myös ylisanoja. Mutta tuntuu todella hyvältä saada muutama ”yli-sana” uransa päätteeksi.    ***  En keksi nyt mitään muuta jännittävää kerrottavaa, joten otan tähän kirjeeseen muutaman vas-tauksiani Uuden Tien kysymys-ja-vastaus –palstalta toissa vuodelta:   Kysymys: Olen kuunnellut paljon Radio Deitä ja lukenut monia hengellisiä lehtiä. Kaikissa korostetaan ihmisen uudestisyntymistä. Minulla ei ole mitään niin sanottuja taivaskokemuk-sia. Hartain rukoukseni on vain: ”Rakas Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Ota minut tällaisena kuin olen!” Koetan luottaa Jeesuksen lupaukseen: ”Joka minun tyköni tulee, sitä en heitä ulos”, ja: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.” Kysymys: Kuuluvatko nämäkin lupaukset vain uudestisyntyneelle? Kyselee nimimerkki "Armoa anova vanhus".   Vastaus: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu (Mk.6:16). Tämä on lyhykäisyydessään Raamatun oppi pelastumisesta. Uskotko sinä, ystäväni, Jeesukseen ja onko sinut kastettu? Jos vastaat näihin kahteen kysymykseen myöntävästi, niin sinä pelastut. Kaikki Raamatun lupaukset kuuluvat sinulle, ja Pyhä Henki asuu jo sydämessäsi.  Liian moni kristitty elää ahdistuneena ja epävarmana vuodesta, jopa vuosikymme-nestä toiseen, etsien pelastusvarmuutta omasta sisimmästään ja kulloinkin muodissa olevista kokemuksista. Onko minulla varmasti uudestisyntymisen päivämäärä tiedossa? Onko taivaskoke-muksia? Olenko saanut Pyhän Hengen? Olenko Hengellä täytetty? Puhunko kielillä? Olenko pa-rantunut/ eheytynyt? Olenko kaatunut kaatamiskokouksissa, nauranut nauruherätyksen mukana? Olen kohdannut vapaissa suunnissa, mutta myös meidän viidesläisissä piireissämme sellaista rau-dankovaa kokemuksen orjuutta, että siitä on Jumalan lapsen ilo ja lepo kaukana.   Mikä tässä kaikessa sitten on vikana? Se että katseen suunta on aivan väärä. Katse suuntautuu omaan itseen sen sijaan että se suuntautuisi pois omasta itsestä, johonkin varmaan ja luotettavaan. Toisin sanoen Jeesukseen ja sinne, missä hän on luvannut olla löydettävissä – ar-monvälineisiin. (Niitähän on kolme: Raamattu, kaste ja ehtoollinen.) Pyhä Henki käyttää nimen-omaan näitä kolmea välinettä luodessaan uskoa ihmissydämeen. Niihin meidän siis pitäisi keskit-tyä.  
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 Rakas ”Armoa Aneleva Vanhus”, joka edellä olevan kysymyksen esitit! Eikö itse kol-miyhteinen Jumala ole piirtänyt ristinmerkkiä sinun rintaasi kasteesi päivänä? Eikö hän silloin vakuuttanut: Sinä olet minun! (Jes.43:1). Montako kertaa Jeesus on antanut sinulle ruumiinsa ja verensä ehtoollisessa? Ei hän leikkiä laskenut sanoessaan juuri sinun kohdallasi: ”Tämä on minun ruumiini ja vereni, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu.” Monestiko olet itse lukenut Raama-tusta tai kuullut toisten julistavan, että syntisi ovat anteeksiannetut? Herra itse oli silloin ää-nessä ja toivoi, että uskoisit häntä, etkä yhtään epäilisi.   Joka uskoo ja on kastettu, hän on uudestisyntynyt ja hänellä on Pyhä Henki, kokipa hän sydämessään hyviä tai pahoja tunteita. Eihän uskokaan ole mitään muuta kuin sitä, että tulet Jeesuksen luo syntisi tai hätäsi kanssa. Kun pyydät häneltä, että hän ”olisi sinulle syntiselle ar-mollinen”, se osoittaa, että sinä jo uskot häneen.   Radio Deissä ja yleensä kristillisessä mediassa on paljon muutakin kuin luterilaista opetusta. Sellaisten herkkien uskovaisten kuin sinun olisi parasta keskittyä niihin ohjelmiin/ leh-tiin, joissa laki ja evankeliumi on oikealla tavalla erotettu toisistaan. Kristillisen nimikkeen alla kulkee nimittäin myös paljon huuhaata. Miksi siis katsoisit ja kuuntelisit sellaisia ohjelmia, jotka vain ahdistavat sinua ja vievät sinulta Jumalan lapsen rauhan ja levon?   Mutta oikeita armonvälineitä sinun ei pidä laiminlyödä. Toisin sanoen Raamattua, ehtoollista, puhdasta evankeliumin saarnaa, raamattupiiriä, vanhoja hyviä hartauskirjoja ja virsi-kirjaa. Kun niissä kiinni riiput, saat kuolla rauhassa käsi Jeesuksen kädessä ja pääset perille tai-vaan kotiin.   Kysymys: Mistä tunnistan Jumalan puheen? Kun kuuntelen eri puhujia, tai kun mietin onko mieleeni rukouksessa tullut asia minusta vai Jumalasta, niin mikä on se periaate, millä voin edes saada suuntaviivoja Jumalan puheen tunnistamiseen?   Vastaus: Kiitos lukijalle todella tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä! Yhdellä lauseella kysymykseen voisi vastata näin: Jumala puhuu Raamatussa, eikä hän koskaan sano mitään Raama-tun vastaista. Kun siis kuuntelet jotain saarnaa tai raamattutuntia, niin tarvitset Raamatun tun-temusta voidaksesi arvostella sitä oikein. Jos saarnamies kumoaa jonkin Raamatun kohdan, hän ei puhu Jumalan, vaan tämän vastustajan suulla. Ja jos tiedät jostakusta julistajasta jo edeltä kä-sin, että hän on liberaaliteologi eikä pidä Raamattua historiallisesti totena, niin miksi lainkaan menisit häntä kuuntelemaan?    Mistä sitten tiedät, onko rukouksessa mieleesi noussut asia Jumalan tahdon vai vain oman tahtosi mukainen? Mistä tiedät, tuleeko jokin sinulle kohdistettu ”profetia” tai ”tie-don sana” Jumalalta vai ”profeetan” omasta mielikuvituksesta? Kysy ihan ensiksi itseltäsi, onko tuo ajatus tai profetia Raamatun muun ilmoituksen mukainen. Pyhä Henki ei ikinä neuvo sinua hyl-käämään aviopuolisoasi ja menemään jonkun toisen kanssa naimisiin, siitä voit olla aivan varma. Hän ei ohjaa ketään avoliittoon, homoliittoon, aborttiin jne. Sanalla sanoen, Jumala ei puhu ris-tiin itsensä kanssa.  Toisena nyrkkisääntönä antaisin sellaisen ohjeen, ettei elämänsä suuria ratkaisuja kannata perustaa rukoushetkessä saatuihin tuntemuksiin tai yksityisiin profetioihin. Niistä pitää mennä keskustelemaan paimenen tai sielunhoitajan kanssa. On näet olemassa sellainenkin asia kuin ulkonainen kutsu (vocatio externa). Herra ei kutsu sinua esim. lähetystyöhön pelkästään oman sisäisen kutsusi perusteella, vaan siihen tarvitaan myös jonkin lähetysjärjestö kutsu (Apt.13:1-). Jumalan valtakunta ei nimittäin ole mikään yksityisbisnes, se on yhteisyritys. Eikä Herra kehota sinua menemään jonkun tietyn ihmisen kanssa naimisiin, jollei hän anna tuolle toi-sellekin samaa ”kutsua”. Näin ulkonainen kutsu voi vahvistaa tai kumota sisäisen kutsun.  
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Lähimmäisen hätä jo sinänsä on sinulle Herran kutsu toimintaan. Se että tuet lähe-tystyötä ja autat avun tarpeessa olevia lähimmäisiäsi, on ihan varmasti Jumalan tahto sinun koh-dallasi. Siihen ei mitään erityistä johdatusta tarvita.  Vielä kerran: ota Raamattu käteesi ja lue sitä säännöllisesti, joka päivä. Ja ymmär-tääksesi sen suuria linjoja oikein, ota käteesi myös Katekismus ja tutki sitäkin ahkerasti. Samal-la voit rukoilla: Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala (Ps.25:5*).   Kysymys: Onko homoseksuaalisuus Raamatun mukaan syntiä?  Vastaus: Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat ei-vätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät (1.Kor.6:9-).   Raamattu ei sano mitään homoseksualismin synnystä, mutta se kieltää ehdottomasti seksisuhteet kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen väliltä. Se argumentti ei ole pätevä, ettei Paavali tiennyt homoseksuaalisuuden synnystä yhtä paljon kuin me tiedämme. On kysymys siitä, tiesikö Jumala siitä tarpeeksi antaessaan Mooseksen ja Paavalin kirjoittaa jyrkät kieltonsa Raa-mattuun.  Jotkut ovat homoja oman valintansa perusteella, toiset siksi, että heidät on nuore-na vietelty homosuhteeseen. Joillekin tämä suuntaus on syntynyt hyvin varhaisessa vaiheessa heidän itsensä siihen millään tavalla vaikuttamatta. Niinhän Jeesuskin sanoi: ”On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimatto-muuden” (Mt.19:12).   Perisynti vaikuttaa meidän itse kunkin seksuaalisuuteen monella tapaa. Emme me kuitenkaan voi antaa toisillemme lupaa vääristyneiden taipumustemme toteuttamiseen vain sillä perusteella, ettemme ole itse sattuneet niitä valitsemaan.  Nykyään on vaarana, että homopiirit imaisevat seksuaalisesta identiteetistään epä-varman nuoren paljon ennen kuin hänen identiteettinsä on ”lukkoon lyöty”. Moni kypsyy tässä suhteessa aikuiseksi vasta yli 20-vuotiaana. Ensimmäiset kokemukset ovat usein ratkaisevia. Jos nuori olisi jaksanut odottaa muutaman vuoden, olisi hän ehkä huomannutkin olevansa seksuaali-selta identiteetiltään normaali.   En hyväksy homofobiaa. Homoja on kunnioitettava ja rakastettava ihan samoin kuin muitakin. Mutta heille on myös luettava seksuaalielämän alueella sama laki kuin muille. Me nai-mattomat ihmiset emme saa toteuttaa seksuaaliviettiämme, koska se on vastoin Jumalan tahtoa - sama sääntö pätee homoihin yhtä hyvin kuin heteroihinkin.  Jeesus tarjoaa armoaan ja apuaan jokaiselle, joka hänen puoleensa kääntyy. Hän an-taa synnit anteeksi, tehtävän valtakunnassaan ja iankaikkisen elämän sille, joka niitä häneltä pyytää – homolle yhtä hyvin kuin heterollekin. Homoliittojen rinnastaminen avioliittoon on länsimaisen yhteiskunnan lopun alkua. Jos kirkkomme alkaa siunata homosuhteita ja ottaa työntekijöikseen sellaisessa suhteessa elä-viä, se tuskin ansaitsee kristillisen kirkon nimeä. Ja kuka enää tarvitsee Jeesusta, jos kirkko julistaa yhden synnin toisensa jälkeen luvalliseksi? Mitä sanovat nämä kirkon pettämät ihmiset viimeisellä tuomiolla huomatessaan, ettei heille saarnattu Raamatun totuutta, joka olisi voinut johdattaa heidät taivaan tielle?   ***  
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RUKOUSAIHEITA:  Ilosanomakurssi Saksassa helmikuussa Naisten päivä Nilsiän srk:ssa helmikuun lopussa. (Ks. kirkollisen ilmoitukset) Kylväjän tv-ohjelmien tekeminen.  Ilosanomakurssi Norjassa maaliskuussa  Kirjan kirjoitus  Japanin kielen kertaus  Päätökset Japanissa: asunto, työtehtävät yms.    Mailis  Mailis Janatuinen  Kylväjästä ilmoittivat, että kannatusrenkaan tuotto vuonna 2009 oli yhteensä 58.860 euroa ja vuonna 2008 tuotto oli 46.927 euroa. Tähän sisältyy Iisalmen srk kannatus.   Osoitteenmuutokset osoitteenmuutokset at flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolli-set tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n nimi ja oma kotiseurakuntasi tai käytä viitenumeroa. Sen saa oso. jaana.kovanen at flom.fi, 09-25325427 tai  www.kylvaja.fi/tilit/laskuri.php 


