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Oikealta: Kioton uusi opiskelijatyöntekijä Takada, pomoni Katayama, Koben opiskelijasihteeri Hanagawa Yumi ja vierailija 

KGK:n pienessä toimistossa.  

 

Rukouskirje 4-84       

Amagasaki 17.5. 1984 

 

Rakkaat suomalaiset ystäväni! 
 

Suurkiitos kirjeistä ja korteista ja lehdistä ja nauhoista ja vielä erityiskiitos puhelinsoitosta ja kahvipaketista! 

(Kahvia ei pidä lähettää lentopostissa, se ehtii kyllä perille maapostissakin.) Tällä kertaa kerron teille yhdes-

tä opiskelijasihteerin työviikosta. Aloitetaan vaikka eräästä toukokuisesta tiistaipäivästä, kun aurinko paistoi 

ja lämpömittari näytti + 28 astetta varjossa.  

 

TIISTAI  

Aamupäivällä me viisi tämän seudun opiskelijasihteeriä pidimme työntekijäkokouksen Osakan toimistossa. 

Luimme tapamme mukaan ensin Raamattua ja sitten luvun opiskelijatyön käsikirjasta ja lopuksi keskuste-

limme. Meitä on kolme vastatullutta työtekijää, jotka koetetaan ajaa sisään tähän systeemiin.  

Päivällistä söimme japanilaistyylisessä kalaravintolassa. Mustekala maistuikin oivalliselta rii-

sin ja papukeiton kanssa. Meillä oli erityinen ilo pitää tänään vieraanamme KGK:n ensimmäistä työntekijää 

Ariga-senseitä. Hänen kanssaan voi keskustella teologiasta ihan kunnolla - se ilo ei meikäläisen kohdalle 

kovin usein lankeakaan. Harvoin kuulee niin terävää analyysiä japanilaisesta herätyskristillisestä teologiasta 

kuin Ariga-sensein suusta nyt kuulin.  

Koska tällä viikolla pidän vapaapäivän keskiviikkona, läksin Osakasta suoraan maalle elikkä 

suomalaiselle koululle Shimmeniin. Mitä lähemmäksi päämäärääni pääsin, sitä kauniimmaksi maailma 

muuttui. Siniset ja vihreät vuoret, kukkivat puut, veden alle lasketut riisipellot ja kaiken yllä pilvetön, kuuma, 

sininen taivas. Kiitän Jumalaa siitä, että saan asua alle kahden tunnin matkan päässä Shimmeniltä.  
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KESKIVIIKKO 

Vapaapäivä, ihanaa! Makasin metsässä puron rannalla ja paistatin päivää niin kauan kuin nahka kesti. Ke-

vään rehevä kauneus ja luonnon äänet tekivät sisikunnalle niin hyvää, niin hyvää. Sitten juttelin henkilökun-

nan kanssa ääneni käheäksi suomen kielellä, ja pidin koululaisille sekä aamu- että iltahartauden. Ja illalla 

pääsin vielä saunaankin. Täydellisen lomapäiväni jälkeen saavuin kotiini Amagasakiin klo 23.  

 

TORSTAI 

Viikon toinen työntekijäkokous. Tällä kertaa arvioimme huhtikuun toimintaa. Pelkään, että muut opiskeli-

jasihteerit ajattelevat minun tekevän liian vähän töitä. Kukaan muu ei pidä vapaapäiviäkään kuin minä. Pu-

heitten valmistaminen, kirjoitushommat yms. vie paljon aikaani, mutta se ei näy tilastoissa.  

Iltapäivällä menin Hanagawa-sanin (naispuolisen työtoverini, noin 30 v.) kanssa Koben yli-

opiston raamattupiiriin. Kaikki Koben yliopistot sijaitsevat vuorilla. Ympäristö on kaunis, mutta kiivetessä 

tulee hiki. Aiheena oli Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Sain hillitä itseäni koko ajan, 

etten olisi liikaa äänessä. Loppujen lopuksi piirin vetäjä huokaisi: “Täällä tultiin kyllä ihan toisenlaisiin joh-

topäätöksiin kuin mitä minä olin kaavaillut!” En tiedä, oliko tämä sitten osanottajille hyväksi vai pahaksi. 

Kotona klo 20.00  

 

PERJANTAI 

Juoksin tapani mukaan aamulenkin läheisellä urheilukentällä. Lämmintä oli jo aamulla 20 astetta ja juostessa 

tuli tosi kuuma. Entäs sitten, kun lämpötila on +30°??? Koko päivän mielessäni pyöri maanantain puhe, joka 

minun on pidettävä opiskelijaillassa. Olin ajatellut valmistaa sitä, mutta onhan pyykitkin joskus pestävä ja 

huoneet siivottava ja postiin vastattava. Sitä paitsi joka ikinen talvivaate pitää saada koimyrkyn kera muovi-

pussiin ennen sadeajan alkua. Joten puhe jäi valmistamatta.  

Ja illalla klo 18 alkoi uusien opiskelijoiden leiri, joka tosin kesti vain yhden yönseudun. Mutta 

sitä tarkemmin nuoriso sitten ottikin ilon irti yhdessäolosta. Viimeiset laskivat päänsä tyynylle kello viisi 

aamulla. Me Hanagawa-sanin kanssa koetimme nukkua vaihtelevalla menestyksellä samassa huoneessa 

kymmenkunnan pulisevan tytön kanssa. Mutta leiri oli muuten oikein hyvä, ja toivottavasti nämä uudet 

opiskelijat nyt pääsivät vähän selville siitä, mikä opiskelijalähetys on.  

 

LAUANTAI 

Saavuin kotiini kymmeneltä aamulla melkoisen väsyneenä. Pari tuntia ehdin hengähtää kotona, jos nyt hen-

gähtämisestä voi puhua, kun päässä pyörii koko ajan valmistamaton puhe. Sitten piti lähteä Itamin kirkolle 

suunnittelemaan yläasteen englanninkerhoa, jonka seurakunta aloittaa ensi kuussa. Ja kirkolta suoraan Osa-

kaan, jonne pastori Katayama oli komentanut kaikki opiskelijasihteerit kuuntelemaan muuatta suurta ame-

rikkalaista herätyssaarnaajaa, nimeltään Olford.  

Enpä ole moista puhetta kuullutkaan pitkään aikaan. Minulta nousi veren sappipitoisuus sitä 

korkeammalle, mitä pitemmälle ilta kului. Näin sanoi suuri saarnamies kovalla äänellä ja hirveästi huitoen: 

“Tärkein sana kristinuskossa ei ole rakkaus, vaan KUULIAISUUS. ( Minä sanoisin: Kristus, suom. huom. ) 

Oletko valmis tottelemaan Jumalaa kaikessa, aivan kaikessa, ja pitämään hänen käskynsä viimeistä myöten? 

Tärkein käsky on tämä: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Onko tämä totta sinun 

elämässäsi? Se ei onnistu muuten kuin Pyhän Hengen voiman avulla!”  

Tässä vaiheessa minä tyrkkäsin työtoverini Hanagawa-sanin käteen lapun: ”Voi kauheaa - kris-

tinusko ilman Kristusta!” Luuliko tuo saarnamies tosiaan pystyvänsä täyttämään Jumalan käskyt täydellises-

ti? Mihin hän sitten syntisten Vapahtajaa enää tarvitseekaan? Ja puhe jatkui: ”Ne jotka tahtovat tästä illasta 

lähtien ruveta tottelemaan Jumalaa, nouskoot pystyyn. Jotka tahtovat antaa Herralle kaikkensa ja lähteä 

vaikkapa lähetystyöhön, nouskoot pystyyn.” Ainakin 50 ihmistä käveli eteen. Voi pyhä yksinkertaisuus! 

Kaikkea sieltä Valloista tänne tuotetaankin! 

Kotona olin kello kymmeneltä. Aamulenkki oli jäänyt väliin leirin takia. Juoksin siis pimeitä 

katuja vielä puoli yhteentoista asti lämpimässä kaatosateessa.  
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SUNNUNTAI 

Pyhäaamuisin luen kirkkokäsikirjasta päivän tekstin ja rukoukset ja laulan pari virttä. Meillä Itamin seura-

kunnassa on mielestäni vähän outo tapa: sen sijaan että seurattaisiin täkäläistä kirkkokäsikirjaa, saarnataan-

kin joka pyhä Apostolien teoista. Nyt ollaan vasta kahdeksannessa luvussa menossa. Siinä kuluu ikä ja ter-

veys ennen kuin päästään evankeliumeihin asti - jos päästään. Jeesus jää liiaksi syrjään tässä systeemissä.  

Ohjelma kirkolla alkaa klo 8.45, jolloin pidetään pyhäkoulun opettajien rukoushetki. Lapsia tu-

lee pari- kolmekymmentä. Yhteisen lastenjumalanpalveluksen jälkeen jakaannutaan ryhmiin. Minä opetan 

erään lukiolaispojan ja opiskelijatytön kanssa 4-6 luokkalaisia tyttöjä. Japanissa ryhmiin jakaantuminen on 

äärettömän tärkeää.  

10.30 alkaa varsinainen jumalanpalvelus, joka kestää yleensä tunnin. Sitten seuraa evankelioi-

mistyön minikurssi, koska meillä on ensi kuussa kolmen päivän evankelioimiskokoussarja. Sen jälkeen ja-

kaannutaan kahteen ryhmään: Pastori Katayama pitää kastekoulua ei-kristityille ja kirkkoneuvoston puheen-

johtaja toista kurssia kristityille.  

Tänä sunnuntaina käsittelimme regimenttioppia, joka oli useimmille ihan uusi asia. Regimentti 

oppi tarkoittaa sitä, että Jumala hallitsee tätä maailmaa kahdenlaisen ”vallanpitäjän” kautta: esivallan ja 

oman Sanansa. Keskustelu kävi vilkkaana. Useimmat japanilaiset kristityt elävät ahtaalla maallisen ja hen-

gellisen vallan välissä. Työpaikka vaatii ihmiseltä kaiken ajan ja harrastuksen ja seurakunta vie senkin vähän 

vapaa-ajan, mikä jää jäljelle. Meidänkin seurakuntalaisemme ovat hyvin väsyneitä.  

Yhden aikaan syödään yhdessä, sitten pestään astiat, ja kahdelta alkaa nuorten piiri tai kirkko-

neuvosto tai pyhäkouluopettajien kokous tai jokin muu komitea. Joka pyhä kirkolla menee neljään tai viiteen. 

Tänä pyhänä olin niin väsynyt, että kotiin päästyäni vetäisin patjan komerosta lattialle (sänkyähän nykyiseen 

asuntooni ei mahdu), pistin korvatulpat korviini ja rupesin nukkumaan. Minua suorastaan raivostutti, etteivät 

ikkunani alla jylläävät kaivinkoneet vaikene edes sunnuntaisin. Mitäkö ne kaivavat ? Ne ilmeisesti sekoitta-

vat erilaista hiekkaa ja soraa, jota tuodaan ja viedään kuorma-autoilla. Tontti ei siis ole rakennuksen alla - 

tuo hirveä ääni tulee kaikesta päätellen jatkumaan tuossa ikuisesti.  

Herättyäni koetin valmistaa sitä onnetonta puhetta, mutta ei siitä vieläkään oikein valmista tul-

lut. Tämä on kolmas puheeni opiskelijoille. Ensimmäinen meni siinä määrin penkin alle, että muuan tyttö 

huomautti minulle jäljestäpäin: “ Mailis-san, ehkä sinun pitäisi opiskella vielä vähän japania.” En osaa tätä 

kieltä enkä tule ikinä oppimaankaan, mikä masentaa minua suunnattomasti. Yritin kyllä parhaani kielikou-

lussa… Vasta vähitellen meille ulkomaalaisille alkaa selvitä se, miten toivottoman vaikeaa japanin kieli on.  

Sunnuntai-iltana tulee televisiosta piirretty lastenfilmi suomalaisesta paimentytöstä, jonka nimi 

on Katri. (Sarja pohjautuu kirjaan Paimen, piika ja emäntä.) Taustalla soi aina Finlandia. Kyllä on mukava 

katsella kotoisia maisemia japanilaisesta televisiosta.  

 

MAANANTAI  

on se päivä, jolloin opiskelen japania. Aamupäivän luen läksyjä ajan kanssa kilpaa. Iltapäivällä minulla on 

kaksi kallista kielituntia Koben kielikoulussa. Joka viikko opettaja pitää kokeen kirjoitusmerkeistä. Sitten 

luemme yhdessä sanomalehteä, josta opin paljon uusia sanoja.  

Kielitunnin jälkeen jäin koululle viimeistelemään puhettani. Puoli kuudelta alkoi tuo pelätty 

opiskelijailta. Aluksi paikalla oli vain kymmenkunta kuulijaa, mutta vähitellen sinne tippui yli puolet lisää. 

Minulle kävi kuten aina: pelkäsin hirveästi edeltäkäsin, mutta puhuessani en enää pelännyt yhtään. Katsel-

lessani opiskelijoiden kasvoja tunsin suurta iloa siitä, että saan olla julistamassa evankeliumia Jeesuksesta 

näille nuorille japanilaisille.  

Illan mittaan tutustuin poikaan, joka oli paikalla ensimmäistä kertaa. Hän ei omistanut edes 

Raamattua vielä, joten lahjoitin hänelle oman Uuden testamenttini nykyjapaniksi. Palatessani kotiin puoli 

yhdeksältä minua odotti postilaatikossa pari kirjettä ja ääninauha. Ja kun ystävän tuttu ääni alkoi kuulua 

nauhuristani, minusta tuntui kuin olisin saanut hänet vieraakseni tänne Amagasakiin.  

Siinä se oli, toukokuinen viikko. Kiitos Jumalalle sen jokaisesta päivästä!  

Seuraavan kirjeen olen ajatellut kirjoittaa heinäkuussa, niin että te saatte sen elokuussa. Loma-

ni alkaa vasta 23.7. ja kestää viisi viikkoa. Minulla ei ole aavistustakaan, missä sen vietän. Mutta älkää 

unohtako Suomen kauniissa kesässä, että posti kulkee viidessä päivässä koko pitkän matkan tänne Japaniin.  
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Lopuksi kerron vielä, mitä tajusin vähän aikaa sitten ehtoollisella käydessäni: silloinkin, kun 

minun pitää tulla Jeesuksen eteen tuhannennen kerran lupaukseni pettäneenä, sanani syöneenä, syntiä teh-

neenä hän rakastaa minua (ja sinua) ihan yhtä paljon kuin rakastaisi, jos voisi sanoa meille: “Sinä hyvä ja 

uskollinen palvelija.” Ja mistä sitten tiedän, että syntini ei vaikuta hänen rakkauteensa? Verenhiestä, kärsi-

myksestä, ristinkuolemasta minä sen tiedän.  

 

Onnellista, lämpöistä, linnunlauluista, valoisaa kesää 

 

toivottaa    Mailis  

 


