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Helsingissä 6.7.-83
Hyvää kesänjatkoa kaikille!

Tämä onkin elämäni ensimmäinen kesä, jonka olen joutunut viettämään 
Helsingissä. Ensimmäistä kertaa osallistun näet kesäyliopiston kurssille: luen 
Vanhan testamentin hepreaa. Siihen menee puoli päivää, toisen puolen olen 
käyttänyt kirjan kirjoittamiseen. Edellisestä onkin kulunut jo viisi vuotta. Uuden 
kirjan nimeksi tulee TAPAHTUI TAMASHIMASSA, ja sen kustantaa 
Raamattuopisto. Kirja ilmestynee painosta joskus lokakuussa. Vitsejä siinä on 
vähemmän kuin Kirsikankukassa – en mahda mitään sille, etteivät tamashimalaiset 
olleet läheskään yhtä koirankurisia kuin Jasukon pojat. (Muuten, Koulun ja 
kirsikankukan toinen painos on lähes loppuunmyyty, eikä uutta painosta enää oteta. 
Jos joku teistä tahtoo tuon kirjan vielä saada, tilatkoon sen Opiskelijalähetyksestä.)

Aikaa Japanin paluuseen on jäljellä puoli vuotta. Päivät rientävät niin nopeasti – 
liian nopeasti. Kesällä osallistun joihinkin kokouksiin. Syksyllä opiskelen, käyn 
ruskaleirillä Lapissa ja virallisella ”saarnamatkalla” DDR:ssä, jos Herra suo. Toivon 
mukaan saan saman tien juhlia myös rakkaan oppi-isäni Lutherin synttäreitä. 
Melkein kaikki viikonloput näyttävät olevan varattuja hamaan marraskuun 
puoleenväliin saakka, jolloin alkaa lähtöloma.

Voi, miten on ollut kiva puristaa joidenkin teidän kättä eri tilaisuuksissa. Jokaisen, 
joka lukee kiertokirjeitäni, ON TULTAVA tervehtimään, jos sattuu näkemään minut 
ilmielävänä jossakin.

Siis tapaamisen toivossa Mailis Ilona

Miten kristinusko eroaa Japanin uskonnoista? 

Japanissa on 170 uutta uskontoa, joita myös onnenuskonnoiksi kutsutaan. Ne 
lupaavat ihmiselle seitsemän hyvää ja kahdeksan kaunista. “Liittykää meihin, niin 
tulette onnelliseksi! Sadat ja tuhannet meidän uskovaisemme voivat todistaa, että 
jumalamme ovat antaneet heille voiman, ilon, terveyden, elämän tarkoituksen, 
perheonnen, lasten menestymisen elämässä...”

Muissakin uskonnoissa tullaan siis onnellisiksi ja ihmeitä tapahtuu. Mitä 
kristinuskolla on heille tarjottavana? Korkeata moraaliako? Mutta entäpä jos 



keskiverto japanilainen onkin rehellisempi, ahkerampi ja uhrautuvaisempi kuin 
keskiverto suomalainen? Itse olen tavannut lukemattomia buddhalaisia, joiden 
vaellus on ollut paljon esimerkillisempää kuin omani. 

On kuitenkin eräs asia, mitä mistään muusta uskonnosta ei löydy ja se on 
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Ei ole toista jumalaa, joka olisi kuollut 
ihmisten syntien tähden ja ansainnut ihmiskunnalle ilmaisen anteeksiantamuksen. 
Millään muulla jumalalla ei ole haavoja. (Itse asiassahan ei ole olemassakaan kuin 
yksi ainoa oikea Jumala.) Vaikka emme voi luvata japanilaiselle kristitylle onnellista 
elämää ja sairauksien paranemista, niin voimme tarjota hänelle jotakin 
verrattomasti parempaa: syntien anteeksiantamuksen, Pyhän Hengen ja 
iankaikkisen elämän. Tämän me saamme sulasta armosta, ilmaiseksi, ilman 
minkäänlaisia tekoja. 

Itse en jaksaisi ajatellakaan Japaniin paluuta, jollei olisi olemassa evankeliumia, 
johon saan itse uskoa ja josta saan toisille kertoa. Kun en pysty voittamaan 
syntejäni ja kun huomaan, etten rakasta Jumalaa enkä lähimmäistä, silloin tarvitsen 
sanomaa syntisten Vapahtajasta – hänestä, joka antaa synnit anteeksi yhä 
uudestaan. Hänestä, joka ei väsy eikä kyllästy minuun. Tällaisesta Vapahtajasta 
kannattaa viedä sanomaa maan ääriin asti. ”Hän on rakastanut meitä ja on 
päästänyt meidät synneistämme verellänsä.” 


