
Armolahjojen yhteistyö
Ap.t. 9:32-43

32.  Kun Pietari  kiersi  kaikkien  luona,  hän
tuli myös Lyddassa asuvien pyhien luo. 
33.  Siellä  hän tapasi  Aineas-nimisen mie-
hen, joka oli maannut vuoteessa halvaantu-
neena kahdeksan vuotta. 
34. Pietari sanoi hänelle: "Aineas!  Jeesus
Kristus parantaa sinut. Nouse ja ota vuo-
teesi." Hän nousi heti. 
35. Kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat nä-
kivät hänet ja kääntyivät Herran puoleen. 
36. Joppessa oli muuan opetuslapsi, nainen
nimeltään  Tabita,  kreikaksi  Dorkas.  Hän
teki paljon hyviä tekoja ja antoi runsaasti
almuja. 
37.  Mutta  noihin  aikoihin  hän  sairastui  ja
kuoli, ja hänet pestiin ja siirrettiin yläkerran
huoneeseen. 
38. Koska Lydda oli lähellä Joppea ja ope-
tuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he
lähettivät kaksi miestä hänen luokseen pyy-

tämään:  "Tule  viivyttelemättä  meidän
luoksemme." 
39. Pietari lähti heidän mukaansa. Kun hän
oli päässyt perille, hänet vietiin yläkertaan,
ja  kaikki  lesket tulivat  hänen luokseen  it-
kien ja näyttäen hänelle paitoja ja päällys-
vaatteita,  jotka  Dorkas  oli  tehnyt olles-
saan heidän kanssaan. 
40. Mutta Pietari ajoi kaikki ulos, polvistui ja
rukoili. Sitten hän kääntyi vainajaan päin ja
sanoi:  "Tabita,  nouse ylös!" Tabita avasi
silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi
istumaan. 
41.  Pietari  ojensi  hänelle  kätensä ja  nosti
hänet seisomaan. Sitten hän kutsui sisään
lesket ja kaikki  pyhät ja toi  hänet elävänä
heidän eteensä. 
42. Tämä tuli tunnetuksi koko Joppessa, ja
monet uskoivat Herraan. 
43. Pietari viipyi Joppessa vielä jonkin aikaa
erään nahkuri Simonin luona. 

Sinun armolahjasi
Aika moni uskova kyselee jossain vaiheessa, mikä on minun armolahjani, jolla Ju-
mala haluaa minun palvella seurakunnan rakennukseksi ja evankeliumin levittämi-
seksi niille, jotka eivät vielä ole päässeet pelastuksesta osallisiksi. Sitä kyseleville
suosittelen  samaa,  mitä  itse  aikanani  tein,  eli  kokeilla  kaikkia  mahdollisia
palvelumahdollisuuksia  ja  miettiä  sitten,  mikä  niistä  tuntui  minulle  sopivalta  ja
seurakunnalle tarpeelliselta.

Joillekin taas ongelma voi olla siinä, että näkee saamansa useammankin lahjan,
mutta ei osaa oikein valita monista palvelumahdollisuuksista sitä tai niitä, joissa hä-
nen lahjansa voisivat palvella parhaiten. Heille saattaisi ehkä olla tarpeen kysellä
Herralta ja seurakunnalta, mikä kulloinkin olisi tärkeintä ja keskittyä siihen kunnes
muuttunut tilanne avaisi uusia ovia muiden armolahjojen hyödyntämiseen.  

Kolmansille ongelma voi olla siinä, että heillä on selkeä lahja ja he palvelevat sillä,
mutta tarpeiden määrä uuvuttaa heidät. Heille olisi tärkeää tajuta, että Herran palve-
lu ei ole tarkoitettu taakaksi vaan iloksi. Herra on luvannut omilleen vain kevyen
kuorman. Siksi heidän kannattaisi kysyä, löytyisikö joitakin muita jakamaan heidän
palvelutaakkaansa.

Sitten on niitäkin, jotka kokevat, ettei heillä ole oikeastaan mitään sellaista armolah-
jaa, jolla he voisivat palvella tai jos onkin, muut osaavat samat asiat paljon parem-
min. Heille on tärkeä Herran sana: ”Joka on uskollinen vähässä, hänet pannaan pal-
jon haltijaksi.” Pieneltä näyttäviä tehtäviä ei tule aliarvioida. 
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Kaikkiin näihin kysymyksiin liittyy tärkeä asia, josta tämänkertainen tekstimme pu-
huu. Läntisinä kristittyinä olemme siinä määrin individualistisen ajattelun läpitunke-
mia, että armolahjojen käytössäkin olemme taipuvaiset toimimaan yksilökeskeisesti,
vaikka tavoitteemme onkin seurakunnan rakentaminen. Armolahjat on kuitenkin tar-
koitettu ennen kaikkea toimimaan toisiaan täydentävinä eli siis tiiminä, jossa jokai-
nen osa tähtää samaan päämäärään. Siksi omien armolahjojen käytön lisäksi meille
on tärkeä tunnistaa muiden lahjat ja etsiä tapoja, joilla omat lahjani voisivat mahdol-
lisimman paljon auttaa toisten uskovien lahjojen toimintaa Jumalan seurakunnan
kokonaisuuden hyväksi ja sitä kautta ihmisten pelastukseksi ja Jumalan kunniaksi. 

Pietari toimittamassa apostolin virkaa
Jaksomme kuvaa Pietaria  kiertämässä eri  kaupungeissa toimittamassa apostolin
virkaansa.  Lyddassa  hän  paransi  halvaantuneen  Aineaksen  ja  Joppessa  herätti
henkiin Dorkaan. Hän majaili siellä Simon–nimisen nahkurin luona, kunnes hänet
noudettiin Kesareaan Corneliuksen luo (10. luku). Jaksossa tulee näkyviin pyhien
yhteys, Pyhän Hengen työ ja Herran Jeesuksen saavuttamia voittoja.

Pyhien yhteys (32)
Tarkkaavainen  lukija  huomaa jaksossa  erään  nimeltä  mainitsemattoman miehen
työn jäljet. Miten Lyddaan syntyi seurakunta, nuo pyhät tai uskovat, joiden luo Pieta-
ri oli tullut käymään? Kahdeksannen luvun viimeinen jae kertoo: "Filippos ilmaantui
sitten Asdodiin.  Evankeliumia julistaen hän kulki  kaupungista kaupunkiin,  kunnes
tuli Kesareaan." (8:40)

Filippoksen reitti kulki Lyddan ja Joppen kautta. Näin Lyddan ja Joppen uskovat oli-
vat hänen julistuksensa hedelmää.

Palveleva rakkaus (36,39)
"Joppessa oli opetuslasten joukossa Tabita–niminen nainen; nimi on kreikaksi Dor-
kas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin." (36)

Dorkas oli palvellut Herraa taitavin käsin. Kädet oli pannut liikkeelle rakkauden täyt-
tämä sydän. Kun Pietari astui taloon, jossa Dorkaan kylmennyt ruumis makasi, les-
ket näyttivät hänelle Dorkaan heitä varten tekemiä vaatteita. Dorkas oli antautunut
taidoillaan palvelemaan köyhiä. Sen oli  synnyttänyt hänessä Kristuksen rakkaus,
joka huolehtii  alastomien vaatettamisesta (Matt.  25:36). Dorkas ei niin kuin kovin
moni uskova tänään ainoastaan ajatellut ja haaveillut hyvän tekemisestä. Hän teki
paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja kärsiville ja puutteen alaisille. 

Näemme tässä myös Filippoksen julistustyön vaikutusta. Filippos, joka oli aikanaan
valittu yhdeksi Jerusalemin seurakunnan avustuspalvelun johtajaksi (6:5), ei julis-
taessaan evankeliumia koskaan unohtanut puhua pelastuksen hedelmistä. Uskoon
tulleiden uuden elämän Kristuksessa tuli ilmetä palveluna toisten ihmisten siunauk-
seksi.

Armolahjat yhteistyössä (32)
Nyt Pietari liikkui seurakunnissa, jotka olivat Filippoksen työn hedelmää. Tämä on
osa pyhien yhteyttä. Hän jatkoi Filippoksen työtä. Samoin kuin Samarian herätyk-
sessäkin Pietarin työ nyt tapahtui saumattomasti aiemmin tehdyn työn kanssa sopu-
soinnussa. Mitään vastakkainasettelua evankelistan ja apostolin työn välillä ei esiin-
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tynyt. Tämä on palvelun yhteyttä. Kun erilaisten armolahjojen käytössä esiintyy tänä
päivänä ristiriitoja ja hankausta, se johtuu siitä, että armolahjojen käyttäjät eivät ole
sopusoinnussa Herran Jeesuksen kanssa.

Pyhien yhteys ilmenee palveluna
Pyhien  yhteys  ilmenee,  kun  evankelista  julistaa  saattaakseen  ihmisiä  uskoon  ja
apostoli ruokkii ja kasvattaa uskoon tulleita Sanalla. Mutta se ilmenee samalla taval-
la siinä, että kätten taitonsa ja varallisuutensa köyhien hyväksi käyttävän naisen ym-
pärille muodostuu pieni kodikas ryhmä ihmisiä. Varakkaan ja taitavan naisen rak-
kaus ja  köyhyydessä olevien  leskien  tarpeet  kohtaavat,  kun Kristuksen rakkaus
pääsee toimimaan hänen seurakuntaruumiissaan.

Pyhien yhteys ilmenee aina palveluna. Seurakunta ei ilmaise yhteyttään vain sillä,
että se kokoontuu yhteisiin jumalanpalveluksiin ja julistaa olevansa yksi Herrassa.
Pyhien yhteys näkyy myös siinä, kun seurakunnan moninaisissa palvelustoimissa
uskovat työskentelevät yhdessä, sopusoinnussa keskenään ja osoittavat keskinäis-
tä rakkautta ja auttavat toinen toisiaan.

Pyhän Hengen johdatus vapautena (38,39)
Pyhän Hengen toiminta näkyi siinä, että apostoli Pietari kulki Hengen johdatuksessa
kiertäessään eri puolilla maata. Hengen johdatusta oli, kun hän seurasi kahta mies-
tä, jotka surun kohdattua Joppen seurakuntaa olivat tulleet kutsumaan häntä sinne.
Pyhän Hengen toiminta tapahtui niin yksinkertaisella tavalla kuin uskovien miesten
kutsun välityksellä. 

Inhimillisesti katsoen voidaan sanoa, että Pietari oli "sattumalta" Lyddassa, kun hän-
tä haettiin, mutta Pyhän Hengen johdatus ilmeni Pietarin vapautena liikkua paikasta
toiseen. "Missä Herran Henki on, siellä on vapaus" (2. Kor. 3:17). 

Kaikki kristittyjen välisistä jakautumista ja eriseuroista nousevat esteet ja sidonnai-
suus johtuvat tottelemattomuudesta Pyhän Hengen johdolle. Johdatus näkyy myös
siinä, että hän jäi majailemaan nahkuri Simonin luona.

Armolahjat (34,40)
Pyhän Hengen työ ilmeni myös armolahjojen käytössä ja voimallisissa teoissa. Ai-
neas parannettiin ja Dorkas herätettiin henkiin. Jaksossamme esiintyy myös muita
armolahjoja. Lahja avustaa ja palvella näkyy Dorkaan toiminnassa. Hän teki vaattei-
ta Pyhän Hengen antaman armolahjan avulla aivan niin kuin Pietarikin armolahjan
vaikutuksesta herätti  Dorkaan. Paljon kristittyjen todistuksen voimasta on mennyt
hukkaan, kun on unohdettu, että myös auttamisen armolahja on Pyhästä Hengestä.

Henki jakaa niin kuin tahtoo
Mitkä kaikki sitten ovat Pyhän Hengen armolahjoja? Kukaan ei voi tähän kysymyk-
seen vastata. Tänään seurakunnalla on armolahjoja, joita sillä ei ollut alussa ja alus-
sa sillä oli lahjoja, joita sillä ei tänään enää ole. Kaksi keskeistä Korinttolaiskirjeen
sanaa on pidettävä mielessä armolahjoista puhuttaessa: "Henki jakaa kullekin erik-
seen, niin kuin tahtoo" (1.Kor. 12:11) ja "Jumala on asettanut jäsenet, itse kunkin
niistä, ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut." (1.Kor. 12:18) 
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Meidän tehtävämme ei ole tuhlata energiaamme mietiskelemällä, miksi meillä ei ole
sitä tai tätä lahjaa. Hän antaa niin kuin hän tahtoo. Kun meillä on taipumus ajatella,
että parantamisen lahja on suuri ja auttamisen pieni, niin olemme täysin väärässä ja
kysymys on lähinnä meidän halustamme loistaa ja olla suuria. 

Käytä armolahjaasi rakkaudessa
Pyhä Henki  antaa poikkeuksetta  jokaiselle  omalleen jonkun armolahjan.  Meidän
tehtävämme on käyttää saamaamme lahjaa rakkauden välineenä. Pankaamme lah-
jamme käyttöön ja jättäkäämme huokailu siitä, että meiltä puuttuu se tai se lahja.
Kun  Paavali  kehottaa  meitä  pyrkimään  osallisiksi  parhaimmista  armolahjoista
(1.Kor. 12:31), hän osoittaa, että tie siihen on rakkauden osoittamisessa (1.Kor. 13.
luku). Jos haluat saada lisää armolahjoja, niin osoita rakkautta niillä lahjoilla, jotka
olet jo saanut. Joka on uskollinen vähässä, pannaan paljon haltijaksi.

Armolahjoja voisi verrata työkaluihin. Ratkaisevaa ei ole se, että on työkaluja vaan
se, miten niitä käytetään. Sitä mukaan kuin rakkaudessa lähdemme palvelemaan
muita, huomaamme tarvitsevamme uusia työkaluja. Kasvu rakkaudessa on pyhityk-
sen ydintä. Ilman pyhitystä ja siis rakkautta, armolahjoilla ei ole merkitystä. Tänä ai-
kana meidän vaaramme onkin kuvitella, että armolahjojen runsaus olisi tae pyhitty-
neisyydestä. Korinton seurakunnan ongelma oli juuri siinä, että vaikka heillä oli pal-
jon  armolahjoja,  pyhitys  ja  aito  rakkauden  osoittaminen  olivat  lapsenkengissä.
Rakkauden käytössä armolahjoista koituu suuri siunaus. 

Suurin se, joka palvelee
Pyrkikäämme vapautumaan väärästä tavasta jakaa armolahjoja ja palvelustehtäviä
pieniin ja suuriin. Seurakunnassa ei sellainen ole suurta, joka on näkyvää. Suurin
on se, joka palvelee. Meillä on vaara menettää Pyhän Hengen virvoittava vaikutus
ja tuoreus elämästämme asioiden vuoksi, joita saatamme kutsua "suuriksi tilaisuuk-
siksi tai suuriksi mahdollisuuksiksi".

Herran voimalliset teot (33–34,40–41)
"Pietarin sanoi Aineakselle: 'Jeesus Kristus parantaa sinut, Aineas! Nouse ja kokoa
vuoteesi!' (34)"

Herra itse jatkoi samaa parantavaa työtään, mitä kuvataan evankeliumeissakin. Pa-
rannettavalta ei edellytetty yhtään uskoa. Oli kysymys ehdoitta tapahtuvasta paran-
tamisesta. Halvatun tuli vain käyttää tahtoaan noustakseen ja hän oli terve.

Kun Jeesus sanoi  Jairoksen tyttärelle "Talita  kuum!"  herättäessään hänet eloon,
Pietari sanoi "Tabita kuum!" (40) ja Tabita eli Dorkas nousi. Näin Herra jatkoi taas
työtään. Pietari palautti  Dorkaan pyhien ja leskien keskelle. (41)

Kuolleiden herättäminen
Voidaan  kysyä,  miksi  Herra  ei  tänään  näytä  herättävän  seurakuntansa  keskellä
kuolleita. Joiltakin herätysalueilta tosin on kantautunut uutisia tästäkin, mutta harvi-
naisesta asiasta on kysymys. Kuinka usein Jeesus sitten herätti kuolleita? Nähtä-
västi erittäin harvoin. Evankeliumeissa vain kolme tapausta mainitaan. Mikä oli hä-
nen välitön tarkoituksensa herättäessään Jairoksen tyttären, Nainin lesken pojan ja
Lasaruksen? Hän teki niin lohduttaakseen ja auttaakseen surevia. Mutta palauttaes-
saan heidät takaisin tähän aikaan, hän palautti heidät kärsimykseen. Pikku tyttö pa-
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lasi rauhasta sekasorron keskelle; nuorukainen palasi ikuisesta nuoruudesta van-
hetakseen; Lasarus tuli iankaikkisesta levosta ristiriitojen keskelle. Kiitos Jumalalle,
että hän teki nämä ihmeet meidän tähtemme. Mutta emme pyydä poisnukkuneitam-
me enää tänne takaisin. Miksi siis Herra Jeesus ei herätä ihmisiä meidän keskel-
lämme? Tähän kysymykseen hän itse on paras vastaamaan. Hän on vapaa antaes-
saan lahjoja ja niitä pidättäessään. 

Vapautuminen ennakkoluuloista (43)
Kolmas Herran vaikuttama ihme jaksossamme on opetuslasten hengellinen vapau-
tuminen ennakkoluuloista. Pietari meni majailemaan nahkuri Simonin luo. Nahkurit
olivat  juutalaisille  kauhistus,  koska  he  joutuivat  jatkuvasti  tekemisiin  kuolleiden
eläinten kanssa. Vanhan testamentin mukaan he olivat saastaisia eivätkä voineet
esimerkiksi osallistua uhrimenoihin temppelissä. Jotta muut ihmiset eivät saastuisi
heihin koskemalla, he joutuivat asumaan erillään muista, niin kuin Simonkin meren
rannalla kaupungin ulkopuolella. Kuitenkin Pietari meni juuri hänen luokseen yöpy-
mään. Jeesus jatkoi näin Pietarin kautta samaa työtään, mitä hän teki esimerkiksi
yöpyessään syntisenä pidetyn Sakkeuksen luona.

Voidaksemme olla Herran käytössä meidänkin on päästävä vapaaksi ennakkoluu-
loistamme ja syrjivistä asenteistamme toisia ihmisiä kohtaan. Jokaisessa meidän tu-
lee nähdä Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama kallisarvoinen ihminen, vaikka
hän eläisi kuinka syvässä synnin orjuudessa. Herra Jeesus tuli pelastamaan synti-
siä. Siksi meidän tehtävämme on hylätä ennakkoasenteemme ja rakkaudella vietä-
vä evankeliumia jokaiselle. Pelastuakseen he tarvitsevat evankeliumin sanan, jonka
kautta Pyhä Henki voi päästä asumaan heidän sydämiinsä ja pelastaa heidät ian-
kaikkiseen elämään. 

Ennakkoasenteista  luopuminen  ei  välttämättä  ole  helppoa.  Meillä  on  helposti
kansallisia, rodullisia, poliittisia, uskonnollisia ja henkilökohtaisia antipatioita ihmisiä
kohtaan.  Herra  haluaa,  että  tunnistamme  ne,  tunnustamme  ne  omiksi
synneiksemme ja teemme niistä parannuksen. Saatamme olla niille aika sokeita,
niin kuin Pietarikin vielä suhteessaan pakanoihin. Ennen kuin evankeliumi saattoi
ylittää  rajan  juutalaisten  ja  pakanoiden  välillä,  Pietarin  oli  kohdattava  oman
sydämensä ennakkoluulot. Siitä kertoo luku 10. Mutta samarialaisiin ja kultillisesti
epäpuhtaisiin nähden hän oli jo päässyt vapaaksi niistä. Meillekin vapautuminen voi
olla pitempi prosessi, jossa Herran täytyy tehdä syvää työtä sydämissämme. 

Mieti, kenelle sinä et tahtoisi viedä evankeliumia sisäisten esteittesi tähden. Muistan
kuinka eräs lähetystyöntekijä kertoi kutsumusta etsiessään rukoilleensa näin: ”Herra
saat viedä minut mihin tahansa julistamaan evankeliumia Jeesuksesta paitsi Turk-
kiin.” Voitte kaiketi arvata, missä maassa hän teki pitkän päivätyön. Tietenkin Turkis-
sa. 

Jalokivet syntyvät puristuksessa - Genzoo Mizuno runoilija vailla vertaa
Hyvä esimerkki armolahjojen keskinäisestä riippuvuudesta on Genzoo Mizunon elä-
mä, josta olen joku vuosi sitten teille maininnutkin. Hän oli runoilija vailla vertaa.

Tunnen aamun sanomalehden tuoksussa,
tunnen kesän kylmän veden hyvässä maussa,
tunnen illansuun tuulikellon terävässä soinnissa,
tunnen yön voimakkaassa sammakon kurnutuksessa.
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Tämäkin päivä päättyi,
jokaisessa sen tapahtumassa
tunnen Jumalan armon ja rakkauden.

Tämän runon kirjoitti Genzoo Mizuno (1937-1984) ei kyennyt liikuttamaan käsiään eikä jalko-
jaan eikä liioin puhumaan. Vain hänen näkö- ja kuuloaistinsa toimivat normaalisti. Hänen äitin-
sä ja veljensä vaimo osoittivat järjestyksessä sormillaan tavumerkkiluetteloa. Kun he tulivat
Genzoon haluaman merkin kohdalle, hän antoi merkin silmiään räpyttämällä. Näin he kirjoitti-
vat merkki merkiltä sanat ja lauseet ylös.

Kansakoulun neljäsluokkalaisena vuonna 1945 Genzoo sairastui lavantautiin ja menetti täydel-
lisesti liikunta- ja puhekykynsä. Viisi vuotta myöhemmin heidän paikkakunnallaan evankelioi-
mistyössä ollut pastori Miyai sai julistaa perheelle ilosanoman Kristuksesta. Genzoon ahtaa-
seen, yhden huoneen maailman tunkeutui uusi valon säde. Koska Genzoo kuitenkin näki ja
kuuli, hän alkoi innokkaasti lukea Raamattua ja kuunnella “Luterilainen tunti” ja "Maailman
valo” -nimisiä radio-ohjelmia. Mutta hän ei tyytynyt vain lukemaan ja kuuntelemaan. Hän alkoi
suorittaa Raamattu-kirjekursseja silmänräpytysmenetelmää käyttäen.

Noin 25 -vuotiaana Genzoo alkoi kirjoittaa runoja. Häneltä ilmestyi kaikkiaan neljä runoteosta.
Jokaisen runon hän ensin opetteli ulkoa ja sitten tavu tavulta välitti tulkilleen. Työ oli vaikeaa ja
tuskallista, kärsivällisyyttä vaativaa ja hidasta. Miksi hän kuitenkin näki sen vaivan, että kirjoit-
ti? Hän vastasi itse näin:

Ennen kuin unohdan,
ennen kuin mielestäni katoaa
juuri kuulemani
juuri näkemäni
sydämessä kokemani
valmistan hetken ylistääkseni
Herran ihmeellisistä teoista.

Genzoo halusi ylistää Jumalaa ja levittää Jumalan rakkautta. Hän ei voinut olla kirjoittamatta
Herran armosta. Genzoon runoja lukiessani jään hämmästelemään, kun niistä ei löydy vähäisin-
täkään katkeruutta tai vain hyvin vähän omien vaikeuksien kuvaamista. Sen sijaan ne ovat
täynnä kiitosta siitä onnesta,  joka hänellä  oli  Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.  Niissä on
myös syvä rakkauden sävel kaikkia kärsiviä  ja ahdistettuja  kohtaan.  Voisi  kuvitella,että  39
vuotta vuoteessa mykkänä olisi ollut maanpäällistä ”helvettiä”, mutta sen perusteella, että Kris-
tuksen elämä on vuodatettu Genzooseen, hänen koko olemassaolonsa säteili taivaallista valoa
ympäristöönsä.

Japanilaiseen uuteen virsikirjaan on päässyt kaksi Genzoon runoa. Toinen niistä kuuluu:

Ellen olisi joutunut kärsimään,
en olisi oppinut tuntemaan Jumalan rakkautta.

Ellei niin moni olisi suostunut kärsimään,
Jumalan rakkaus ei olisi päässyt leviämään.

Ellei Jeesus olisi kärsinyt,
Jumalan rakkaus ei olisi ilmestynyt. 
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Genzoon luona kävi paljon ahdistuksiinsa apua ja lohdutusta etsiviä ihmisiä. Hän kävi myös
laajaa sielunhoidollista kirjeenvaihtoa. Monet hänen runonsa ovat saaneet sävelet ja niitä laule-
taan ylistyslauluina Herralle. Hänestä on tehty filmejä ja useita haastatteluja Japanin televisioon
sekä kolme kirjaa. Hänen runojaan on käännetty useille kielille. Eräälle Genzoon kotiin matkal-
la olleelle henkilölle muuan paikkakuntalainen oli todennut: "Genzoo on meidän kauppalamme
aarre." Kun Jumala sai täyttää ja ottaa käyttöönsä sen, mikä ei mitään ole, siitä totisesti tuli aar-
re. Genzoo kirjoitti elämänsä salaisuudesta runon, jota lauletaan myös virtenä:

Kun aamulla hiljaa rukoilen
tälle yhdelle päivälle Jumalan armoa,
sydämeni täyttää ylitsevuotavana
Herrassa Jeesuksessa oleva rauha.

Kun aamulla hilaa tutkistelen
Jumalan armoa, joka on hengen ravinto
sydämeni täyttää ylitsevuotavana
Herrassa Jeesuksessa oleva toivo.

Kun aamulla hiljaa ylistän Jumalaa,
joka antaa minulle uuden päivän
sydämeni täyttää ylitsevuotavana
Herrassa Jeesuksessa oleva ilo.

Suomeksi Genzoon runoja on laulanut Lasse Heimonen CD:llä ”Ei pisaraakaan liikaa”.

Täällä alhaalla, Jeesus, Herrani vaelsi,
kukaan ennen häntä ei eikä jälkeen
sellaista tietä ole kulkenut. 

Jeesus, Herrani, sinä kuljit tien Golgatalle. 
Sinä opastit ja ohjasit minut tielle iankaikkiselle. 
Kiitos, Herrani, ristin tiestäsi, aamen! 

Täällä alhaalla Jeesus, Herrani, julisti,
kukaan ennen häntä ei eikä jälkeen
sellaista kieltä ole puhunut. 

Jeesus, Herrani, sinä puhuit niin lempeästi. 
Sinun Sanasi minut puhdisti, kaikki synnit sain anteeksi. 
Kiitos, Herrani, ristin Sanasta, aamen! 

Täällä alhaalla, Jeesus, Herrani, rakasti,
kukaan ennen häntä ei eikä jälkeen
sellaista rakkautta näyttänyt. 

Jeesus, Herrani, sinä rakastit sieluani. 
Sinä vuodatit Pyhän Henkesi sisimpääni armossasi. 
Kiitos, Herrani, rakkaudestasi, aamen!  (1977)
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Millaiset eri armolahjat vaikuttivat siis Genzoo Mizunon elämässä? Ennen kuin Jumala
kykeni tekemään hänestä itsestään runoilijan, joka julisti Kristusta, ja sielunhoitajan,
joka kykeni rohkaisemaan ahdistettuja, hänen itsensä piti tulla uskoon ja kärsiä paljon.
Vain kärsinyt ymmärtää kärsiviä. 

Hänen uskoon tulemiseensa tarvittiin seurakunta, joka kokoontui hänen kauppalas-
saan. Sen pastori sai vihiä Genzoosta ja teki kotikäyntejä. Tarvittiin siis evankelistan ja
opettajan armolahja. Mutta toisaalla tarvittiin radiotyötä tekevien ohjelmatoimittajien ja
julistajien lahjat hänen kasvamisekseen uskossa. Tarvittiin Raamatun kääntäjät ja nii-
den kustantajat, jotta hän saattoi lukea omankielistä Raamattua. Tarvittiin kirjekurssien
lähettäjiä ja korjaajia. Tarvittiin äiti ja veljen vaimo, jotka huolehtivat hänen ajallisista
tarpeistaan ja toimivat hänen tulkkeinaan. Kaikkien näiden armolahjojen yhteisvaiku-
tuksesta Genzoo saattoi julkaista neljä runokirjaa, jotka levittivät evankeliumia laajalle. 

Suuri määrä erilaisia ihmisiä ja erilaisia lahjoja tarvittiin, mutta kaikille niille oli yh-
teistä se, että Jumalan rakkaus Kristuksessa oli synnyttänyt armolahjojen omista-
mat palvelemaan. Rakkaus Kristukseen kumpuaa Hänen antamastaan anteeksian-
tamuksesta. Joka on nähnyt jotain omasta syvästä syntisyydestään ja päässyt sitten
katselemaan Golgatalla hänen puolestaan kärsinyttä ja ylösnoussutta Jeesusta, saa
lahjaksi rakkauden. ”Joka on paljon anteeksi saanut, rakastaa paljon.” Se ei ole it-
sestä lähtevää rakkautta, vaan Pyhän Hengen synnyttämää, kun katse kääntyy Va-
pahtajaan. Herra itse saa silloin kiitoksen ja kunnian. 

Entä sinä?
Oletko jo löytänyt armolahjasi? Miten lahjasi vaikuttavat toisten lahjoihin? Näetkö,
että voidaksesi Herran kunniaksi käyttää lahjojasi, tarvitset yhä syvenevää anteeksi-
annosta kumpuavaa rakkautta ja toisten uskovien armolahjojen palvelua sinun ra-
kentamiseksesi. Herra haluaa sinua käyttää sillä tavalla, että muille tulee ilmeiseksi
se, että työn varsinainen tekijä onkin Herra Jeesus Kristus itse. Saako Herra kun-
nian sinun elämäsi kautta vai etsitkö omaasi. Tarvitset päivittäistä käymistä armois-
tuimen luo rukoillen, jotta saisit avun oikeaan aikaan ja työsi koituisi Herran kunniak-
si.

Jos olet vielä Jumalan valtakunnan ulkopuolella, Herra kutsuu sinua. Hän on sinut
luonut ja maksanut syntiesi rangaistuksen omalle Pojalleen Golgatalle. Avaa sydä-
mesi  hänelle!  Saat  silloin  elämän, joka ei  kestä vain iankaikkisuuteen asti  vaan
myös todellisen merkityksen elämällesi nyt.
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