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Rukouskirje 5-84 

Amagasaki 14.7. -84  

 

Rakkaat ystävät, 
 

kiitos muistamisesta. Kiitos ruisleivästä ja linnunlaulusta ja sateenropinasta ja runoista (kasetilla)! Kiitos 

lehdistä ja lehtileikkeistä! Kiitos puheista ja virsistä! Kiitos kirjeistä ja korteista! Kaikkea on tullut, vaikka-

kin vain vähän kerrallaan. Jospa osaisin kertoa, miten suuren ilon teidän lähetyksenne minulle tuottivat, sillä 

alkukesästä ei Suomesta yleensä tule postia juuri ollenkaan. Vastaaminen vain on jäänyt vähälle. Anteeksi, 

anteeksi!  

Lähetysrenkaan taloudellisesta tilanteesta tulee joskus kyselyjä. Siitä asiasta en tiedä sen 

enempää kuin tekään. Voisimme varmaan tiedustella asiaa kannatusrenkaan sihteereiltä. Itse en tiedä, kuka 

antaa rahaa ja minkä verran. Suoraan sanoen minua vaivaa usein se ajatus, että kiertokirjeitteni mukana pos-

titetaan aina myös tilillepanokortti. On vaikeaa tarjota kirjeitään edes hyville ystävilleen; hehän saattavat 

luulla, että nämä ovat “kerjuukirjeitä”. Uskotteko kun sanon, että kirjoitan teille ystävyyden, muistamisen ja 

rukouksen tähden? Rahaa ei tarvitse antaa penniäkään, jos ei halua. No, se siitä. 

Tähän mennessä olen kertonut teille opiskelijatyöstä. Siitä olisi taas paljon kirjoitettavaa. Olen 

kiertänyt monissa raamattupiireissä, tutustunut opiskelijoihin, pitänyt puheita, ystävystynyt työtovereihini 

Hanagawaan ja Takadaan, edellinen on Koben, jälkimmäinen Kioton opiskelijasihteeri. (Kaikki nimet muu-

tettu.) Olemme pitäneet vieraanamme psykiatri John Whitea Kanadasta.  

Ja koko ajan minä olen tuntenut itseni onnelliseksi ja tyytyväiseksi saadessani julistaa japani-

laisille opiskelijoille evankeliumia Jeesuksesta. Tämä on sellaista tasaista tyytyväisyyttä, josta kyllä ymmär-

rän olla kiitollinen koettuani muunkinlaisia aikoja elämässäni. Sitä paitsi kaivinkoneet ja kuormakauhurit 

hävisivät yhtäkkiä ikkunani alta ja meteli vähentyi puoleen. Teki kyllä mieleni tanssia oikea intiaanitanssi, 

kun huomasin niiden kauheiden jyrrääjien lähteneen.  

Mutta tällä kertaa en kerrokaan opiskelijoista, vaan nykyisestä seurakunnastani. Toimin sun-

nuntaisin “tavallisena” lähetystyöntekijänä neljä vuotta vanhassa Itamin luterilaisessa seurakunnassa. Kirkko 

sijaitsee parin kilometrin päässä kotoani, joten menen sinne aina pyörällä.  

 

Itamin nuori seurakunta  

Jumalanpalveluksissa käy 20-30 henkeä, pyhäkoulussa vähän enemmän. Kasteita on tänä vuonna toimitettu 

jo kolme, ja lisää on tulossa. Pappina toimii Katayama-san, opiskelijatyön ohessa hänkin. Seurakuntalaiset 

ovat hyvin aktiivisia ja hyvin väsyneitä. Jokin aika sitten kirkollamme pidettiin kolmepäiväinen evankelioi-

miskokoussarja, josta ajattelin kertoa vähän tarkemmin. Täytyy sanoa, että monta vaihetta käytiin läpi, en-

nen kuin niistä kokouksista oli selvitty.  
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Paria kuukautta aikaisemmin oli valmisteleva komitea esittänyt työlistan, kenelle lankeaisi 

minkäkinlainen velvollisuus tapahtumasta. Kaikki seurakuntalaiset jaettiin kolmeen ryhmään: yksi valmisteli 

kotikäyntejä, toinen mainostusta ja kolmas kirjekampanjaa. Monena monituisena sunnuntai-iltapäivänä nä-

mä ryhmät sitten kokoontuivat. Kaikkiin, jotka olivat kerrankin jalallaan astuneet kirkkoomme, otettiin yh-

teyttä, eikä vain kerran vaan kolmesti (2 kirjettä ja kotikäynti). 5000 kutsua jaettiin postiluukuista sisään. 

“Etsivät” – kuten japaniksi kristinuskosta kiinnostuneita kutsutaan - jaettiin seurakuntalaisille rukousaiheiksi. 

Kunkin piti rukoilla joka päivä kolmen ihmisen puolesta.  

Jumalanpalveluksen jälkeen pidettiin joka pyhä 15 minuutin minikurssi evankelioimistyöstä: 

miten todistetaan, miten lauletaan, miten käydään kotikäynnillä jne.. Julkaisimme myös seurakuntalehden, 

joka sai nimekseen Shalom (5000 kpl). Poimin siitä pari pientä juttua tähän teidän nähtäväksenne. Ensim-

mäisen on kirjoittanut 16-vuotias poika, Ichinomiya, pyhäkoululaisten suuri suosikki. Otsikko kuuluu: ”Mi-

nun kirkkoni”.  

Ennen vanhaan luulin aina, että kirkko on hiljainen, pimeä ja viileä jumalanpalveluspaikka, 

jonka kanssa minulla ei luultavasti koskaan tulisi olemaan mitään tekemistä. Seitsemännellä luokalla kiin-

nostuin kuitenkin kristinuskosta. Tullessani ensimmäisen kerran isonsiskon kanssa Itamin kirkkoon, häm-

mästyin kamalasti. Todellisuus ei vastannut ollenkaan kuvitelmaani.  

Tien vieressä oli kyltti jossa luki: Itamin luterilainen kirkko - mutta kirkkoa ei näkynyt missään. 

Oli vain ihan tavallinen omakotitalo. Sisällä minua kohtasi vielä suurempi yllätys. Ei ollut hiljaista ja pime-

ää, vaan joukko iloisia ihmisiä, jotka vaikuttivat kuin onnelliselta perheeltä. Siitä päivästä on nyt kulunut 

kolme vuotta, mutta muistan sen kuin eilisen.  

Näiden vuosien aikana olen kokenut yhtä ja toista vaikeaakin, mutta kaikkina aikoina on seu-

rakunta ollut minulle lohdutuksen ja voiman lähteenä. Useimmat ihmiset luulevat, että kirkko on rakennus, 

mutta eihän se rakennus ole. Kirkko ovat ne ihmiset, jotka kokoontuvat kunnioittamaan ja palvelemaan Ju-

malaa. He ovat Jumalaa perhe.  

 

Toinen juttu on rouva Katayaman, pastorin vaimon kynästä. Tuota naista minä olen kunnioittanut jo viime 

työkaudelta asti. Hän on seurakunnan sielu, vieraanvarainen emäntä ja kärsivällinen äiti. (Miestä tuskin ko-

tona näkyy, niin paljon hänellä on työmatkoja.) Otsikko kuuluu: ”Taistelutantereella”.  

Kun perheeseen syntyy lapsi, niin erilaiset toiveet täyttävät vanhempien sydämen. Niistä on 

kuitenkin luovuttava yhdestä kerrallaan. Useimmat asiat eivät sujukaan odotusten mukaisesti. Kun meille 

syntyi kolmas vauva, niin vasta silloin tajusin, että kukin lapsi on omanlaisensa.  

Toiseksi vanhin poikamme toi kerran kotiin kolme ulkoa löytämäänsä vastasyntynyttä kissan-

poikaa. Käskin hänen viedä ne heti sinne, mistä hän ne oli ottanutkin. Menin kohta itse perästä varmuuden 

vuoksi, vain huomatakseni, että poika kulki kymmenpäisen lapsilauman etunenässä huutaen kaikille vastaan 

tulijoille: ”Eikö kukaan tarvitsisi kissanpentuja?” Sitä ennen hän oli ehtinyt käydä tarjoamassa niitä polii-

siasemallakin, mutta turhaan. Minua liikutti syvästi lapsen asenne.  

Viime vuoden syksyllä syntyi neljäs lapsemme. Kotimme on joka päivä monen sodan näyttä-

mönä, mutta yleensä kukin saa loppujen lopuksi oman osuutensa yhteisestä hyvästä, vaikka sitten tapellen. 

On lukemattomia asioita, jotka minua hermostuttavat, mutta onneksi vanhemmat lapset sentään jo osaavat 

vaihtaa vaipat ja juottaa maitoa pikkusiskolle. Minulla ei ole mitään patenttiratkaisua lastenkasvatukseen, 

mutta yhdestä asiasta pidän tiukasti kiinni: joka aamu ennen kouluunlähtöä kokoonnumme yhteen, laulam-

me virren, isä kertoo Raamatun kertomuksen ja sitten rukoilemme. Joskus pyydämme apua läheisille ihmisil-

le, joskus taas sodasta ja nälästä kärsiville. Uskon, että tämä on lapsille tärkeä kokemus.  

 

Lopulta sitten koitti se suuri päivä. Sadeaika oli juuri alkanut, ja jännitimme, sattuisiko kaatosade kohdal-

lemme pahimmalla hetkellä. Ei sattunut. Puhujaksi oli pyydetty erästä reformoitua pappia. Hän pitikin mie-

lenkiintoisia, huumorintajuisia ja liikuttavia puheita aiheesta ”Kuka on elämäni herra?”, ”Elämä ja mahdolli-

suus”, ja naistenpiirissä “Raamatun mukainen lastenkasvatus”. Mutta muuttumisesta tämäkin pappi saarnasi 

eikä Kristuksesta.  

Minun osuuteni evankelioimiskokouksen valmisteluista oli jäänyt melko vähäiseksi, koska olin 

mukana vain sunnuntaisin. Kirjeitä olin liimaillut kiinni, lehtiä jaellut ja kotikäynneillä käynyt kerran. Siinä 

kaikki.  
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Sano-san  

Mutta viimeisenä kokousiltana ”sattui” sitten istahtamaan viereeni rouva Sano, seurakuntamme toisen lukio-

laispojan äiti, joka ei ole kristitty eikä yleensä käy kirkossa. Tällaisen keskustelun kävimme kokouksen pää-

tyttyä  

- Isoisäni oli kristitty, samoin äitini. Ja nyt on poikanikin ottanut kasteen. Itse olen lukenut 

Raamattua vuosikausia, mutta en voi kääntyä kristityksi. Minulla ei näet ole rakkautta, huokasi 

Sano-san.  

- Ei minullakaan, vastasin.  

- Mutta minä en pysty rakastamaan edes läheisimpiänikään. En jaksa olla heille ystävällinen, 

vaikka miten yrittäisin.  

- En minäkään pystynyt olemaan läheisilleni ystävällinen kotimaassa ollessani, vaan riitelin 

heidän kanssaan. Mutta kristinuskossa ei olekaan ensi sijassa kysymys meidän rakkaudestam-

me, vaan syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen kautta. Satoo-san hämmästyi:  

- Noin ei sanonut puheenpitäjä. Hänhän kuvasi koko ajan sitä, miten ihmeelliseksi ihminen 

muuttuu, kun hän kääntyy kristinuskoon. Samoin hänen perhe-elämänsä. Protestoin koko ajan 

mielessäni: ”Ei se noin ole, ei ihminen ole tuollainen.”  

- Ei olekaan, vastasin vilkaisten ympärilleni: kuuleeko joku minun arvostelevan illan puhujaa. 

Sano-san jatkoi kuin olisi kauan pidätellyt sanoja sisällään ja vihdoin saanut puheenvuoron:  

- Päätin, etten tule enää ikinä tähän kirkkoon. En ole vielä koskaan missään kirkossa kuullut 

julistettavan totuutta ihmisestä, sellaista totuutta jonka olen löytänyt esimerkiksi Dostojevskin 

kirjoista.  

- Niinpä niin. Japanissa uskonnosta on oltava hyötyä, olipa se sitten mikä uskonto tahansa. Us-

kovaisen on tultava onnelliseksi, huokasin. 

- En halua ottaa kastetta siksi, että pelkään seurauksia, jatkoi Sano-san melkein kiihtyneesti. - 

Pelkään sitä, että minun on joka sunnuntai esitettävä onnellista, hyvää, muuttunutta kristittyä. 

Sitä en kestäisi.  

- En minäkään kestä, vastasin. - Enkä yhtään salaa sitä tosiseikkaa, etten ole muuttunut pa-

remmaksi kaikkina näinä vuosina. Mutta turvaudun Jeesuksen ristiin ja syntien anteeksisaami-

seen.  

- Minäkin pidän kaikkein eniten niistä raamatunkohdista, joissa puhutaan anteeksiannosta. 

Miksi näistä sitten saarnataan niin vähän? puuskahti Satoo-san.  

 

Keskustelumme jatkui ja jatkui. Kaikki muut olivat lopettaneet ja keräilivät tuoleja ympäriltämme. Lopulta 

meidänkin piti erota toisistamme.  

Sunnuntaina Sano-san ilmestyi uhkauksestaan huolimatta jumalanpalvelukseen. Iltapäivällä jatkoimme kes-

kenjäänyttä juttua. Sano-san opettaa yliopistossa ja kielikoulussa japania. Hän tuntee useita lähetystyönteki-

jöitä, tosin ei luterilaisia.  

- Japanissa on paljon ajattelevia ihmisiä, joita eivät tyydytä protestanttien pinnalliset saarnat: 

tupakka on syntiä, viina on syntiä jne. Minun ikäiseni ihmiset kyselevät itseltään, millainen 

Jumala on, ja millainen on ihminen.  

- Ovatko roomalaiskatoliset sitten tässä suhteessa mielestäsi erilaisia? kysyin kiinnostuneena.  

- Ovat. Katolisessa kirkossa ei ainakaan tarvitse kuunnella papin pitkää saamaa ja protestoida 

mielessään sitä vastaan. Saarna on lyhyt, rukoukset hyviä, ja synnit saa tunnustaa rippituolissa. 

Katoliset papit kirjoittavat sitä paitsi syvällisiä kirjoja, mitä ei voi sanoa protestanteista. Protes-

tantit saarnaavat synnistä ja muuttumisesta, mutta opettaahan buddhalaisuuskin sitä, mikä on 

syntiä. Rististä ja anteeksiantamuksesta se ei sen sijaan tiedä mitään.  

 

Evankelioimiskokous tuli ja meni. Huokasin helpotuksesta hiljaisessa mielessäni. Sitten yhtenä sunnuntaina 

kirkossa kuulutettiin, että iltapäivällä pidetään kokous “jälkihoidon” järjestämiseksi. Ne 26 henkeä, jotka 

jollakin tavalla olivat ilmaisseet kiinnostuksensa kristinuskoa kohtaan, jaettiin seurakuntalaisten kesken. 
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Kukin sai kontolleen yhden tai kaksi henkeä, joihin on pidettävä yhteyttä. Minä halusin tietysti Sano-sanin 

itselleni, sillä olisin kutsunut hänet kylään joka tapauksessa.  

Niinpä rouva Sano siis kävi sitten luonani viime viikolla. Viipyi 3½ tuntia, jonka aikana eh-

dimme käsitellä melkein joka asian taivaan ja maan väliltä Kirjallisuuden. Kielitieteen. Opiskelun. Murros-

ikäisten käsittelemisen. Ja Jumala-suhteen.  

Voi voi, nyt minä olen uuvuttanut teidät ja etenkin sihteeri-parat tällä maratonkirjeellä. Mutta 

nytpähän tiedätte, millaista on järjestää evankelioimiskokous japanilaisella perusteellisuudella japanilaisessa 

seurakunnassa. Ja arvaatte ehkä, miksi monet kristityt ovat loppuun väsyneitä.  

 

Kesäloma 

Mutta ensi viikolla tämä lähetti lähtee Kanadaan sukuloimaan. Ja kun palaan sieltä elokuun 24 päivä, niin 

toivon, että postilaatikko pullistelee kirjeitä. Niin, tästä matkasta vielä sen verran, että ensimmäisen kerran 

elämässäni lähden lakisääteiselle vuosilomalleni pahalla omallatunnolla. Miksikö? Siksi, ettei yksikään toi-

nen opiskelijasihteeri pidä kuukauden lomaa, hyvä kun edes viikon. KGK:n säännöt lupaavat 10 päivää, 

Kylväjän säännöt kuukauden. Kukaan japanilainen ei ymmärrä tällaista ylenmääräistä ”laiskottelua”. Ja mi-

nullakin on sellainen ilkeä tunne, että kollegani Hanagawa-san pääsisi vähemmällä, jos minä jäisin tähän 

kauheaan, kuumaan, saasteiseen kaupunkiin koko kesäksi...  

 

Mailis Ilona  

 


