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MJ Akai-sanin seurassa  
 
Hyvät rukouskirjeen lukijat, 
 
Kylläpä onkin vierähtänyt aikaa sitten viime 
kirjeen. Oli taas kesä ja kärpäsiä, ja hellettä-
kin riitti joskus jopa +37º verran. Leena P. 
kävi täällä vieraanani. Lomani alettua heinä-
kuun lopussa teimme yhdessä Korean-
matkan, joka kesti kahdeksan päivää ja oli 
enemmän kuin puoli-ilmainen. Korea on näet 
hyvin halpa maa. Tutustuimme Japanin lä-
himmän naapurimaan vanhaan kulttuuriin, 
kauniisiin maisemiin ja kristilliseen kirkkoon.  

Kun ensimmäisen kerran näin 
tuhannen ihmisen istuvan kirkossa - tuhannen 
mustatukkaisen, tummasilmäisen aasialaisen - 
niin se oli minulle melkeinpä liikaa. Pala tart-
tui kurkkuun virttä veisatessa, ja kateus valta-
si mielen. Miksei tilanne voisi olla samanlai-
nen Japanissakin? Sata vuotta on molemmissa 
maissa lähetystyötä tehty, ja sen tuloksena 
korealaisista vajaa neljännes on kääntynyt 
kristinuskoon, japanilaisista alle prosentti.  

Tuntui yhtäkkiä kuin työni pik-
kiriikkisessä Tamashiman seurakunnassa 
muutaman harvan ihmisen keskellä olisi tur-
haa. Mutta sitten tajusin, että Jeesus on siellä, 
missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen ni-
messään. Hän on läsnä Sanassaan yhtä hyvin 

Tamashiman kuin Kwanjunkin kirkossa. Sitä 
paitsi taivaan enkelit eivät välitä tilastojen 
mahtavista numeroista - he iloitsevat siitä, että 
yksi kadonnut lammas on löytynyt ja yksi 
syntinen on tehnyt parannuksen. Niin sitten 
palasin Koreasta iloiten sikäläisestä herätyk-
sestä, mutta iloiten myös tehtävästäni täällä 
Japanin kovalla kentällä.  

Leenan palattua Suomeen vietin 
loppulomani Pohjois-Japanin Sendaissa, me-
ren rannalla. Olin vuokrannut Takayama-
nimisestä lomakylästä itselleni mökin kah-
deksi viikoksi. En toki ollut yksin, sillä asui-
han lomanviettopaikassa amerikkalaisten li-
säksi kolme Kansanlähetyksen perhettä ja pari 
Evankeliumiyhdistyksen lähettiä. Täällä kau-
kana raja-aidat kaatuvat suomalaisten väliltä. 
Toisen lähetyksen lähetistä saattaa tulla yhtä 
rakas ystävä kuin omankin. 

Kaksi viikkoa istuin jyrkällä 
rantakalliolla mökkini edustalla ja ihmettelin 
Tyynen valtameren huimaavaa kauneutta. 
Sitten tuli taifuuni, josta Suomenkin lehdet 
ovat kuulemma kirjoittaneet. Hirmumyrsky 
kulki suoraan loma-paikkamme ylitse. Sen 
aikana aaltojen korkeus ylti kuuteen metriin. 
En osaa kuvata, miten vaikuttava näky se oli!  

Ja lomakuukautemme elokuun 
jälkeen palasin sitten Tamashimaan viettä-
mään täällä viimeistä syksyäni. Joulun alla 
tulen näet vuosilomalleni Suomeen, jos Herra 
suo. Nyt iloitsen näistä kahdesta asiasta: että 
vielä saan olla Tamashimassa, ja että pian 
pääsen Suomeen. Viisi vuotta olen ollut pois-
sa kotimaastani, ja ikävöin jo sinne rakkaille 
rannoille. Mutta toisaalta Tamashimassa on 
kaunis koti, pieni seurakunta ja monen monta 
kristinuskosta kiinnostunutta englanninoppi-
lasta. Niin että molempi parempi. Mutta kyllä 
minä suoraan sanottuna odotan Suomeen pää-
syä ja teidän tapaamistanne! 
 
Lyhytuutisia:  
* Pastori M-saki tulee pitämään kirkkoomme 
evankelioimiskokoussarjan 2-4.10.  
* Nakata-san (kirkkomme jäsen, 27 v.) menee 
naimisiin 4.10. Vihkiminen toimitetaan pie-
nessä kirkossamme. Saa nähdä, mahtuvatko 
kaikki sukulaiset sisälle. Morsian on käynyt 
kastekoulun, mutta häntä ei ole vielä kastettu.  



* Insinööri Morimoto joutuu lähtemään Ve-
nezuelaan moneksi vuodeksi töihin. Häntä ei 
ole vielä kastettu. En tiedä, miten sen asiaa 
kanssa oikein käy.  
* Akai-san (opiskelijaneitonen) kastetaan ensi 
kuussa.  
* Kristityn Hiratan perheen tytär Naomi käy 
rippikoulua minun johdollani. 
* Rouva Tamaoka saa vauvan marraskuussa; 
”isot” veljet ovat vasta neljä ja yksivuotiaita.  
* Minulla on nyt aikuisia englanninoppilaita 
vajaat 20 (11 tuntia) ja lapsia vajaat 30 (4 
tuntia). Lisäksi pidän kahta naistenpiiriä, kah-
ta lastenkokousta, opiskelen kalligrafiaa 
(pensselillä kirjoittamista) ja opetan opettajal-
leni vastavuoroisesti Raamattua. Kerran vii-
kossa käyn pastori Hasegawan kanssa koti-
käynneillä. 
Niin että sellaista on elämä täällä Tamashi-
massa.  
 
Kiitos sinulle, joka olet postia lähettänyt, ja 
sinulle, joka rukoilet tai taloudellisesti tuet 
työtäni.  
 
terveisin  
Mailis  
 
P.S. Ohessa seuraa juttu, joka on julkaistu 
Australian Suomi-lehdessä. Kirjoittelen sinne 
pieniä pätkiä Tamashiman tapahtumista  
 
Rukouspiirissä 
Tamashiman kirkon rukouspiiriin kokoontuu 
keskiviikkoiltaisin vain kolme ihmistä: japa-
nilainen pastori vaimonsa kanssa ja minä. 
Kerran siellä käytiin seuraavanlainen keskus-
telu:  
 
Pastori: - Kuulehan, Janatuinen-sensei (opet-
taja), oletko sitä mieltä, että minä vaadin lii-
kaa meidän seurakuntalaisiltamme?  
Minä  (mennen hämilleni ja uskaltamatta vas-
tata suoraan kysymykseen suoralla vastauk-
sella): - Niin, tuota, minä kun olin takavuosi-
na sellainen vahva uskovainen, jolla oli kant-
tia vaatia muiltakin yhtä hyvää suoritusta. 
Uhrasin paljon, todistin joka paikassa jne. 
Sitten huomasin itsessäni syntejä, joita en 
voinut voittaa. Tulin aivan epätoivoiseksi, 

maailma tuntui synkältä paikalta, pelkäsin 
Jumalan tuomiota ja helvettiä. Siinä tilantees-
sa satuin kuulemaan ilosanoman syntien an-
teeksiantamuksesta ja Jeesuksen rakkaudesta 
niitäkin kohtaan, jotka eivät ole syntejään 
voittaneet. Se sanoma pelasti minut epätoi-
vosta uskoon. 
Pastorin rouva: - Mitä se sitten tarkoittaa, 
kun kaikki sanovat todistuspuheenvuorois-
saan, että Jumala on vapauttanut heidät synnin 
vallasta? Ja evankelioimiskokouksissahan 
saarnataan aina, että synnistä pääsee eroon, 
kun tulee uskoon.  
Minä : - No joistakin ulkonaisista rötöksistä 
voi tietysti vapautua melko perusteellisesti, 
mutta itsekäs, kateellinen himoitseva, rakkau-
deton ja kostonhaluinen sydämemme ei juuri 
näytä muuttuvan paremmaksi. Pääasia on kui-
tenkin se, että pääsemme vapaaksi Jumalan 
vihasta ja helvetin tuomiosta, kun uskomme 
Jeesukseen.  
Pastorin rouva: - Mutta kai meidän silti on 
taisteltava syntiä vastaan…?  
Minä : - On tietysti. Mutta siinä taistelussa me 
valitettavan usein jäämme tappiolle. Kaikkein 
vaarallisinta on kuitenkin tehdä syntiä “hyväl-
lä omallatunnolla”, tunnustamatta sitä synnik-
si. Se tie johtaa vääjäämättä eroon Jumalasta. 
Toisaalta taas tunnustettu synti ei vieroita 
meitä hänestä, vaikka sitten joutuisimme tun-
nustamaan saman asian joka päivä. Jeesuksen 
ansaitsema armo on paljon suurempi kuin 
meidän pahuutemme.  
Pastori: - Niin se on. Kun vain osaisi tätä 
armoa julistaa saarnoissaan niin selvästi, että 
kaikki kirkossakävijät sen uskoisivat. Mitä 
taas siihen tulee, mitä kerroit “vahvan usko-
vaisen” roolisi romahtamisesta, niin se vasta 
on hyvä asia. Jos et sellaista kokemusta olisi 
läpikäynyt, niin tänä päivänä sinä olisit vielä 
itsevarmempi ja äkäisempi kuin nyt olet...!  
 
Mistä asiasta allekirjoittanut on täysin samaa 
mieltä.  
 
 


