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Rakkaat ystäväni!

On taas aika kirjoittaa teille joulukirje. ”Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan” - miten suuren 
kaipauksen vallassa olenkaan tätä laulua Japanissa kuunnellut. Mutta tänä vuonna saan itsekin olla 
täällä Pohjolassa. Olen huomannut, että ihminen osaa nauttia täysin siemauksin vain siitä, mikä ei 
ole itsestäänselvyyttä. Olisi ehkä terveellistä huomata aina silloin tällöin, mikä meidän 
elämässämme itse asiassa on LAHJAA. 

Mutta kylläpä tämä syksyn loppuosa onkin osannut ollut synkkä ja pimeä! Tuntuu 
kuin pieni ihminen aivan uppoaisi pimeyden ja sateen sekaan. Pilvisellä säällä päivä ei näytä 
valkenevan laisinkaan. Mutta sisällä on sitäkin lämpöisempää, eikä tarvitse hytistä niin kuin Japanin 
hatarissa huoneissa. 

Minulla on kiirettä pitänyt, mutta se on ollut mukavaa kiirettä. Nautin opiskelusta 
koko sydämestäni. Hyvin ovat tentit läpi menneet, ne harvat jotka jo olen suorittanut. Tahti on 
hidas, koska näköjään opettelen kirjat liian tarkkaan. Eräs proffa huomauttikin kirjoittaessaan 
merkintää opintokirjaani: “Seuraavassa tentissä on sitten niin vaikea kirja, että älä ihmeessä opettele 
sitä ulkoa - saatat muuten tulla hulluksi!” 

Erilaiset leirit, lähetystilaisuudet ja muut kokoukset ovat nekin olleet oikein 
inspiroivia. Eilen aamulla palasin Tukholmasta, missä kävin puhumassa suomalaisille opiskelijoille. 
On todella hienoa, että sielläkin kootaan opiskelijoita Jumalan Sanan ääreen. Ehdin jo harmitella, 
etten tänäkään vuonna saa kuulla hoosiannaa, mutta pääsin kuin pääsinkin Tukholman suomalaiseen 
kirkkoon sitä kuuntelemaan. 

Ensi vuonna aion olla vain puolitoimisesti työssä ja opiskella toisen puolen. En siis 
pidä Kylväjän kokouksia ollenkaan, vaan toimin ainoastaan OPKO:n lähetyssihteerinä. Tämä 
tarkoittaa sitä, etten vieraile seurakunnissa vaan vain paikallisissa opiskelijalähetyksissä. Tahtoisin 
kuitenkin kutsua kylään tai kyläillä mahdollisimman monen ystäväni luona ennen Japaniin 
paluutani. Siispä ottakaa yhteyttä, niin kyllä päivästä sovitaan. Olen tullut Suomeen nimenomaan 
TEITÄ tapaamaan ja siksi minulla riittää siihen aikaa. 

Liitän mukaan yhden vanhan lehtijutun: 

JOULUNSEUTU JAPANISSA



Runsas kuukausi ennen joulua ilmestyvät rihkaman peittämät muovikuuset japanilaisiin  
tavarataloihin. “Jingle bells, jingle bells” kaikuu korvia huumaavana kovaäänisistä. Jokainen 
japanilainen tietää, että jouluna annetaan lahjoja ja syödään joulukakkua. Joulupukinkin he 
tuntevat. Mutta minkä kunniaksi joulua juhlitaan, se on useimmille täysi arvoitus. 

Koululaisten talviloma alkaa joulunalusviikolla ja jatkuu uudenvuoden yli. Kaupat ja  
pankit ovat sen sijaan jouluna auki ja tehtaat täydessä käynnissä. 119 miljoonasta japanilaisesta on 
noin yksi prosentti kristittyjä, ja he luonnollisesti tahtovat juhlia joulua. Kirkon joulujuhla ja 
joulujumalanpalvelus pidetään yleensä neljäntenä adventtisunnuntaina, jotta mahdollisimman moni  
seurakuntalainen pääsisi mukaan. 

Tässä pari välähdystä lähetin joulusta. Muistan, kun luin joulukertomuksen erään ei-
kristityn englanninoppilaani kanssa. “Mikä mielestäsi on se ihmiskunnan ja yksityisen ihmisen 
ongelma, johon kaipaisimme hyvää uutista kaikkein kipeimmin?” kysyin. “Kuolema,” vastasi  
oppilaani yhtään epäröimättä ja jatkoi: “Mitä hyötyä tästä koko touhusta on, kun minun ja  
rakkaitteni on ennemmin tai myöhemmin kuoltava? Mutta tähän ongelmaan ei ole eikä tule mitään 
hyvää uutista.”

”Nyt olet väärässä”, väitin vastaan. ”Joulukertomukseen sisältyy vastaus 
nimenomaan siihen ongelmaan. Betlehemin talliin syntyi näet 1980 vuotta sitten kuoleman 
voittaja.” 
”Miten niin kuoleman voittaja? Mitä sinä sillä tarkoitat?” ”Niinhän enkeli sanoi paimenille:  
‘Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja’ Vapahtaja-nimi tarkoittaa sitä, että Jeesus vapahtaa 
meidät synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta.” 

”Mutta onhan kristittyjenkin pakko kuolla.” ”Niin onkin, mutta kuolema on meille  
portti todelliseen elämään. Meidän ei tarvitse kuolla iankaikkista kuolemaa eli kadotusta. Eikö se 
olekin hyvä uutinen?” ”On se! Kun se vain kuuluisi minullekin.” ”Se kuuluu kaikelle kansalle,  
kaikille ihmisille kaikkialla kaikkina aikoina. Kuka ikänä vain Jeesukseen turvautuu, hän tulee  
vapahdetuksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Siksi joulu on kristikunnan suurimpia juhlia.”  

Ja sitten toinen välähdys: Soitin lastenkuunnelmaa joulun tapahtumista 5-8 -vuotiaille  
englanninkerholaisille. Etupenkissä istui 5-vuotias Hiro Yokohama ja kuunteli kertomusta 
herpaantumattoman mielenkiinnon vallassa. En koskaan unohda tuon lapsen silmiä hänen 
eläessään koko sydämestään mukana Marian ja Joosefin majan etsinnässä, tallin synnytyksessä,  
paimenten nuotiolla, enkelten laulussa, tietäjien matkassa. Pojan suuret, ruskeat silmät loistivat  
kuin kaksi kirkasta joulutähteä. Katsellessani hänen kasvojaan suuri ilo täytti minunkin sydämeni;  
ilo siitä, että on olemassa Betlehemin lapsi, syntisten Vapahtaja – kirkassilmäisen Hiro-pojan 
Vapahtaja ja minunkin Vapahtajani. 

Tänä jouluna Hiro ei enää käy kirkossa; hänen vanhempansa ovat sen kieltäneet.  
Mutta sitä siementä, joka pieneen sydämeen edellisenä jouluna kylvettiin, ei kukaan voi enää ottaa 
pois. Koko ikänsä Hiro Yokohama tulee muistamaan sen, että joulu on Jeesuksen syntymäpäivä. 

Tietysti lähetti ikävöi jouluna kotiin. Mieleen muistuvat lumisade, hautausmaan 
tähtimetsä kynttilänliekkeineen, lapsuuden joulut, isä ja äiti… En kuitenkaan usko, että kukaan 
lähetti vaihtaisi lähetyskentän joulua kotimaan jouluun. Saahan hän olla toimittamassa 
jouluenkelin virkaa: kuuluttamassa suurta iloa kansalle, joka ei joulun ilosanomasta mitään tiedä. 

Hyvää Joulua 1982 siis teille, rakkaat ystäväni! 
tv. Mailis


