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Rakkaat ystävät!

Kesä taas mennä vilahti ja tuli syksy, ensimmäinen syksyni Suomessa sitten vuoden 1975. Kuten 
arvata saattaa, on pihlajien, koivujen ja vaahteroiden väri minut mykistänyt. Tämä on ihmeellinen 
maa! 

Suomen kiertäminen ristiin raatiin jatkuu tasaista tahtia. Viime viikolla vietin kolme 
yötä makuuvaunussa ja neljännen leirikeskuksessa, yhdessä niistä monista. Olisi oikeastaan pitänyt 
tehdä tilastoa, monessako vuoteessa olen tänä vuonna nukkunut. Vaan tuleepahan ainakin nähdyksi 
tarkkaan kotomaamme koko kuva. 

Puheita on siis pidetty ja Japanin dioja näytetty. Eilen tulin Joensuusta, jonne 
kokoontui viikonlopuksi lähetystyöstä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja koululaisten kurssi. 
Kolmisenkymmentä nuorta ilmaantui paikalle! Iloitsen siitä, että lähetystyö saa olla tärkeällä 
paikalla Opiskelijalähetyksen ohjelmassa, ja että kollegani näkevät sen arvon. 

Muistatteko vielä sitä aikaa, kun valmistuin japanin kielikoulusta ja päätin vakaasti, 
että opiskelu saa sitten riittää meikäläisen elämässä. Mutta kuinkas kävikään – tämä syksy löysi 
minut taas kreikan tunneilta ja teologisen tiedekunnan kirjastosta. Älkää säikähtäkö, ei minusta 
kuitenkaan naispappia tule. Opiskelenpahan nyt huvin ja harrastuksen vuoksi sitä alaa, mistä ikäni 
olen ollut suuresti kiinnostunut. Luennoilla minulla ei juuri ole aikaa käydä, mitä nyt kreikan 
tunneilla istun silloin, kun Helsingissä olen. Olen oppinut monta mielenkiintoista asiaa ja kahdessa 
tentissäkin olen käynyt. Runsaan vuoden kuluttua olisi tarkoitus palata Japaniin, joten valmista ei 
opiskeluista näillä näkymillä tule. Mutta joka tapauksessa tunnen itseni nuoreksi jälleen istuessani 
fuksien kanssa kreikan tunneilla.  

Terveisiä Tamashimasta - olen saanut sieltä muutaman kirjeen kesän ja syksyn aikana. 
Ajattelin kääntää kokonaan nuoren rouva Tamaokan kirjeen, joka on päivätty 22.9. Muistattehan 
sen nuoren rouvan, jonka häissä möhläsin itseni viime vuonna. Hänen miehensä on ollut 
kirkkomme jäsen jo monta vuotta. Näin siis kirjoittaa Tamaoka-san: 

“Janatuinen-sensei, oletko ollut terveenä? Siellä Suomessa on varmaankin jo kylmää. Tänne on 
tullut syksy ja saattaa olla viileäkin päivä välillä. Kaikki olemme olleet terveenä. 

Kerron sinulle nyt kirkon uutiset: Ensinnäkin minä itse sain ottaa kasteen 22.8. Kauan 
olin kahden vaiheilla, mutta lopulta päätin, että haluan tulla Jumalan lapseksi. Kaikki iloitsivat  
kastepäivänäni. 

Uuden lähetyssaarnaajan nimi on Hauge. Hän tuli elokuun lopussa Tamashimaan.  
Hän on 28 vuotta vanha ja hänellä on vaimo ja kolme lasta. Uusi sensei on norjalainen.  
Englanninluokatkin pääsivät taas alkamaan ja ala-asteen koululaisia tuli paljon mukaan. Minäkin  
opiskelen englantia lauantaisin. Kirkkoon on nyt tullut enemmän nuoria ihmisiä. Eräs uusi  
lukiolainen tyttö ja 23-vuotias mies käyvät jumalanpalveluksissa. He kuulemma molemmat uskovat 
Jumalaan jo. 

Toisen rouva Tamaokan vauva kastettiin 19.9. Hänestä tuli minun kaimani Kumiko.  
Hän on jo 10 kk vanha ja ihan Mineyuki-veljensä näköinen. Kirkossa on nykyään paljon lapsia. He 
juoksentelevat ja itkevät jumalanpalveluksen aikana. Onhan se melkoista menoa! 

Sitten syyskuussa tapahtui vielä sekin, että Okatsuka-sanin vanha äiti kuoli. Hän 
uskoi Jumalaan ja hänet kastettiin tautivuoteella 6.8. Sen tähden me toivomme tapaavamme hänet  
vielä taivaassa. Huomaat, että täällä on tapahtunut paljon ja monenlaista. Rukoilemme kaikki, että  
vielä monet ihmiset pelastuisivat. 



Sensei, miten sinun vanhempasi jaksavat? Muista pitää huolta terveydestäsi siellä  
kylmän keskellä. Jumala siunatkoon sinun perhettäsi ja työtäsi. Odotan ilolla sitä päivää, kun taas 
tapaamme.” 

En tiedä, miltä kirje teistä tuntui, mutta minut se liikuttaa kyyneliin asti. Tuntuu kuin 
tämäkin tyttö olisi vasta eilen tullut ujona ja arkana kirkkoon ensimmäistä kertaa, ja nyt hän 
kirjoittaa noin reippaasti kaikkien kuulumiset. Varmaan Hasegawa-sensei on riemuissaan, kun 
kolme ihmistä on kastettu kuukauden aikana. Tamashiman seurakunnassa on jäseniä tällä hetkellä 
13 aikuista + 2 jotka jo ovat kuolleet + 7 lasta. 

Liitän tähän kirjeeseen syksyn ohjelman siinä toivossa, että tapaisin teitä kirjeeni 
lukijoita näiden tilaisuuksien yhteydessä. 

(…)
Sitten vielä lainaus eräästä tenttikirjasta. Nämä ovat Lutherin ajatuksia: ”Paavali ei  

suotta kutsu ahdistuneen hurskaan sydämen huokausta sanoinkuvaamattomaksi Hengen 
huokaukseksi. Mutta me aistimme täysin vastakkaista. Meistä näyttää, että tuo vähäpätöinen 
huokauksemme ei sillä tavalla läpäisekään pilviä, että Jumala ja enkelit taivaassa kuulisivat  
pelkästään sen. Päinvastoin olemme sitä mieltä, varsinkin ahdistusten jatkuessa, että perkele karjuu 
meitä vastaan, taivas ryskää, maa järisee, kaikki luhistuu kasaan, helvetti avautuu ja tahtoo 
nielaista meidät. Tämä kokemus on sydämessämme, näitä kauhistavia ääniä kuulemme ja nämä 
pelottavat hahmot näemme. Tämä on sitä, mistä Paavali lausuu 2 Kor 12: Kristuksen voima tulee  
täydelliseksi meidän heikkoudessamme. Silloinhan Kristus on todella kaikkivaltias ja silloin hän 
todella hallitsee ja saa riemuvoittoja meissä, kun me olemme niin sanoakseni täysheikkoja siinä 
määrin, että tuskin voimme huokausta päästää. Mutta Paavali sanoo tällaisen huokauksen olevan 
Jumalan korvissa mitä kovin huuto, joka täyttää taivaan ja maan.” 

Näkemiin ja kuulemiin 
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