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Osakan Ichiritsu yliopiston raamis 

Ystävät kalliit! 

Sydämellinen kiitos taas monenlaisesta muistamisesta! Tuntuuko teistä joskus siltä, ettei näin ison 
kannatusrenkaan lähetti huomaakaan, kuka hänelle kulloinkin kirjoittaa. Ei pidä paikkaansa! Postituslistoja 
katsellessani mietin, mitä itse kullekin teistä kuulunee - ja jos sitten viesti tulee, olen todella hyvilläni. 

Huhtikuussa alkanut lukukausi vetelee viimeisiä henkäyksiään. Takana on kolme työntäyteistä, mielekästä, 
onnellista kuukautta, joiden aikana olen kiertänyt moneen kertaan kahtatoista yliopistoani, istunut junissa - 
tai paremminkin sanottuna seisonut - osallistunut opiskelijailtoihin, viikonloppuleireihin, 
työntekijäkokouksiin, pitänyt puheita, johtanut raamattupiirejä tai (useimmiten) osallistunut niihin 
“tavallisena” jäsenenä. Kirkolla olen pitänyt pyhäkoulua, ollut läsnä valtuuston kokouksissa, 
jumalanpalveluksissa, rukouspiireissä... Se mikä kaiken tämän on mielekkääksi ja onnelliseksi tehnyt, on 
Jumalan Sana ja Sanan kuulijat - elävät ihmiset, joihin olen saanut tutustua. Kas, tällaista se on ollut 
(päiväkirjan mukaan): 

21.5. 
Ensimmäinen käynti Osakan lchiritsu yliopistossa tällä lukukaudella. Raamattupiirin vetäjä oli sairaana 
kotonaan eikä tietenkään ollut muistanut mainita kellekään minun tulostani. Olisi pitänyt olla evankelioiva 
raamattupiiri, mutta koska yhtään ei-kristittyä ei ilmaantunut paikalle, päätti porukka (5 opiskelijaa) pistää 
pystyyn retken suunnittelukomitean. Maitta na (= voi surkeus), minä harmittelin mielessäni. Pitikö minun 
matkustaa 1½ tuntia Osakan toiselle laidalle joutuakseni vain komitean kokoukseen? Kallisarvoinen visiitti 
menee ihan hukkaan, enkä ehdi käydä tässä piirissä enää kuin yhden ainoan kerran tällä lukukaudella. Ei, en 
luovuta vielä. Ehdotan, että tutkisimme kuitenkin Raamattua yhdessä komitean jälkeen, vaikka kuinka 
lyhyesti. Minä voin vetää. Vähän hävetti mennä moista ehdottamaan; kukaan japanilainen kollega ei olisi 
sitä tehnyt. Mutta minä tein.  



Piiristä tuli loistava menestys. Käsittelimme vertausta kalliolle ja hiekalle rakennetusta talosta. Joka iikka 
näytti tajuavan, että Jeesuksen sanojen (eli edellä olevan vuorisaarnan) mukaan eläminen on ihmiselle 
mahdotonta. Oikeastaan kaikkien ihmisten elämä seisoo luonnostaan hiekan päällä. Nuoriso väänteli ja 
käänteli sanoja “tekee niiden mukaan”, mutta tajusi lopulta yksin Jeesuksen olevan se kallio, jolle 
rakennettu talo kestää myrskyn iskiessä. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Koetin saada opiskelijat 
ymmärtämään, että usko Jeesukseen sisältää myös ne teot, jotka Jeesus itse teki meidän sijaisenamme. 
Kysymyksiä sateli niskaani niin, etten ollut saada piiriä ollenkaan loppumaan. Kysymysten laatu osoitti sen, 
että teksti oli koskettanut sydäntä ja sydänjuuria. 

”Mikä ero näillä viisaalla ja tyhmällä miehellä sitten loppujen lopuksi oli? Sekö vain, että toinen uskoi ja 
toinen ei?” kysyi Yamanaka-kun jotenkin vapautuneen tuntuisesti (kaikki nimet muutettu). ”Se, juuri se!” 
minä vastasin onnellisena siitä, että asia oli ymmärretty oikein. Sattui niin, että meillä Yamanakan kanssa oli 
yhteinen matka Osakan keskustaan. Juttu jatkui vilkkaana vielä junassakin. ”Voi miten paljon minä opin 
tuosta äskeisestä raamattupiiristä!” huokasi poika onnellisena ja jatkoi: ”Joskus tekisi mieli muuttaa 
kirkkokuntaa. Minähän olen wesleyläinen, mutta olen perin kyllästynyt kuuntelemaan ainaisia vaatimuksia: 
tee sitä, tee tätä, muutu sellaiseksi, muutu tällaiseksi pyhity, kasva, kehity! Ihailin sitä, miten rehellisesti 
sinä äskeisessä raamattupiirissä myönsit olevasi syntinen, shuji (=opisk. siht.)”   

Kiemurtelin junan penkissä kuin mato koukussa. En tiennyt, mitä pitäisi sanoa. ”Olen sitä mieltä, että 
Jumala on johdattanut sinut siihen kirkkoon, missä nyt olet. Niin, ja tuota... Me KGK:n työntekijät emme 
milloinkaan voi neuvoa opiskelijoita lähtemään kirkostaan ja muuttamaan toiseen. Ymmärräthän, että 
työmme loppuisi kokonaan, jos papit kuulisivat meidän antavan sellaisia neuvoja. Mutta mielestäni voit 
lukea muiden suuntien kirjoja, vaikka pysytkin siinä seurakunnassa, jossa sinut on kastettu.” Kun olimme 
eronneet, huokasin mielessäni Jumalalle: ”Kiitos siitä, että olet antanut minun syntyä luterilaisen kirkon 
helmaan!”  

1.6. 

Tänään olin mukana Koben vieraiden kielten yliopiston retkellä. Meitä oli kuusi henkeä, kolme poikaa, kaksi 
tyttöä ja minä. Kiipesimme Rokkoo-vuorelle yli 600 metrin korkeuteen kuvankaunista polkua pitkin. Puut ja 
pensaat hehkuivat kukkien ja heleänvihreiden lehtien värejä auringon säteiden osuessa niihin. Metsässä 
lurautteli uguisu-lintunen surumielistä kevätlauluaan. Varmaan en nauttisi luonnosta niin suunnattomasti, 
jos se olisi aina käteni ulottuvilla. Onneksi minun kuntoni ei ole niitä kaikista huonoimpia, kiitos 
jokapäiväisen juoksulenkin. Koville otti kuitenkin ennen kuin huipulle asti oli selvitty. Ja hiki virtasi.  

”Kyllä on kovaa tämä kristittynä eläminen!” huokasi toinen tytöistä, viime vuonna kesäleirillä uskoon tullut 
Megumi-chan, kun istuimme kahdestaan kalliolla eväitä syömässä. ”Mikä tässä nyt niin kovaa on?” 
ihmettelin. Tavallisesti hyvin räiskyvä Megumi-chan oli vain varjo entisestään. ”Se että on niin vaikea tyytyä 
Jumalan tahtoon. Lopettaisin Jumalaan uskomisen kokonaan, mutta tiedän, että hän on olemassa. Sitä 
paitsi kaikkein kauhein epätoivo tuleekin, jos yhtäkkiä epäilee, ettei häntä olisikaan...”  

Lopulta tyttö sai kakistetuksi suustaan ulos varsinaisen ongelmansa: seurusteluhuolet. Monen kuukauden 
seurustelu raamattupiirin vetäjän kanssa oli äkkiä katkennut. Pojan pappikin oli sekaantunut asiaan ja 
sanonut, että oli parempi olla sitomatta itseään vielä 5—6 vuoteen. Megumi-chan valitti, ettei hän kestä 
hengissä puoltakaan vuotta, ellei asia selviä. No, mitäs minä muuta voin tehdä kuin kuunnella 
myötätuntoisesti. Erotessamme sanoin, että minulle saa soittaa, jos tilanne tuntuu sitä vaativan. 



18.6.  

Kävin viime viikolla entisessä työpaikassani Tamashimassa. Vierailin tuttujen luona ja pidin pari lyhyttä 
puhetta evankelioimiskokouksissa.  

Jälkeenpäin sain mutkan kautta kuulla, että muuan ei-kristitty rouva oli kommentoinut puhettani sanomalla 
näin: ”Kun sellaista tekstiä kuulee, niin ei tee mieli ollenkaan enää kuunnella kristillistä julistusta!” Menin 
itseeni ja mietin moneen kertaan sitä mitä olin sanonut. En voinut tajuta, mikä siinä oli mennyt vikaan. 
Paikalla ollut lähetti arveli, ettei rouva ehkä tarkoittanutkaan sitä mitä olin sanonut, vaan miten sen olin 
sanonut: ikään kuin minä tietäisin kaiken ja kaataisin tietoni kuulijoitten niskaan. Toivon oppivani tästä 
kritiikistä sen, mitä siitä on opittavissa. Tiedänhän itsekin varsin hyvin, että “vaahtoan” liikaa ja puhun 
kauhealla paatoksella, välistä jopa kyyneleitä nieleskellen. Kunpa saisinkin tämän seikan muutetuksi 
itsessäni.  

Pari muutakin asiaa on saanut minut ajattelemaan puheitteni laatua. Tämä on kristillisen lähetystyön ja 
kaiken kristillisen toiminnan kriittinen piste: jos julistus menee vikaan, niin kaikki menee vikaan. Esimerkiksi 
viimeisin saarnani Itamin kirkossa oli yleisölle liian vaikea. Suomalaiseen kirkkoon se olisi sopinut, mutta ei 
tänne. Saarnassa oli liian paljon vaikeita sanoja ja liian monta asiaa käsiteltävänä. Eräs ensikertalainen nuori 
nainen esitti kauhukseni tällaisen kommentin: ”Kyllä minä tajusin, että kaikissa uskonnoissa on usko 
tärkeintä, yhtä hyvin buddhalaisuudessa kuin kristinuskossakin!”  

Kolmannen muistutuksen kuolevaisuudestani sain lukiessani lukiolaisten leirilehteä. Olin pitänyt erään 
toisen kirkon leirillä 25 koululaiselle kaksi raamattutuntia, joissa olin koettanut saada sanotuksi yhden 
ainoan asian: Jeesus on sellainen Vapahtaja, joka antaa synnit anteeksi. Miltei kaikki 25 nuorta kirjoittivat 
raamattutunneista(kin) jotain muisteloihinsa. Järkytyin huomatessani, että vain yksi ainoa heistä oli 
ymmärtänyt asian juuri sillä tavalla, kuin minä sen tarkoitin ymmärrettäväksi. Kolme neljä ymmärsi puolet 
oikein. Kaikki loput olivat takertuneet johonkin yksityiskohtaan tai lain sanaan ja kirjoittivat: ”Silloin minä 
päätin yrittää vielä kovemmin...” Asia masensi minua melko lailla. Oliko vika minussa vai kuulijoissa? Onko 
perillemenoprosentti aina tuota luokkaa…? 

5.7. 

Olen väsynyt, olen poikki. Kahdessa raamattupiirissä käydäkseni minun oli tänään matkustettava 
YHDESSÄTOISTA junassa. Siihen se päivä sitten hupenikin. Ja kuuma oli. 

Kinranin (=kultaisen lootuksen) naisyliopiston tytöt esittivät minulle kysymyksiä. Oli siis kysymys- ja 
vastaustunti raamattupiirin sijasta. Joidenkin tyttöjen kristillinen tieto on vielä kovin vähäistä, mikä käy ilmi 
kysymysten sisällöstäkin:  

- Onko Jeesus todella elänyt?  
- Onko kalkkuna kristittyjen uhrieläin jouluna?  
- Eikö Jeesus välitä eläinten onnesta, kun sallii kristittyjen tappaa niitä?  
- Miksi Raamattu on kirjoitettu?  
- Onko totta, että ne joutuvat helvettiin, jotka eivät usko Jeesukseen?  
- Onko väärin laulaa kansanlaulua, jossa puhutaan siitä, miten Buddhan kädet suojelevat meitä?  
- Saako kristitty käydä haudoilla ja rukoilla siellä? 

6.7. 



Kun Koben vieraiden kielten yliopistossa näin tänään onnesta loistavan Megumi-chanin, niin minusta 
yhtäkkiä tuntui kuin olisin tällä lukukaudella sentään saanut jotain tärkeääkin aikaiseksi. Olen näet 
elvyttänyt henkiin yhden sotkeutuneen romanssin. Monta tuntia siihen on investoitu: on puhuttu 
puhelimessa ja nuoripari on käynyt luonani yhdessä ja erikseen. Eräässä vaiheessa jo luulin Megumin 
joutuvan sairaalaan tiputukseen, niin huonossa kunnossa hän oli. Ei näet syönyt mitään. En voinut tajuta, 
mikä pariskuntaa vaivasi. Molemmat näyttivät tykkäävän toisistaan, ja kuitenkin oli jotain joka hiersi kuin 
kivi kengässä. 

Eräänä sunnuntai-iltana, kun nuoret istuivat täällä minun kotonani kolme ja puoli tuntia, minä sitten vain 
yksinkertaisesti komensin heidät sanomaan, mitä heillä on toinen toistaan vastaan. En totisesti tiedä, saako 
niin tehdä Suomessa, saati sitten Japanissa, mutta muutakaan en enää keksinyt. Megumi ei olisi millään 
suostunut ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa asiallistakaan kritiikkiä. Sen sijaan hänen poikaystävänsä 
kesti kuulemansa urhoollisesti ja myönsi käytöksessään olevan parantamisen varaa.  Molemmat pyysivät 
kuitenkin lopulta toisiltaan anteeksi. Olen harvoin kokenut ilmapiirin parantuvan kuin taikaiskusta yhdessä 
ainoassa hetkessä, kuten nyt kävi. 

Ja niin onnellisia ihmisiä ei näekään joka päivä kuin mitä Megumi-chan oli tänään Kobe Gaidain 
raamattupiirissä. Silti toivon, että tämä jää meikäläisen ainoaksi yritykseksi sotkeutuneiden romanssien 
selvittelyn alalla. Ei ole tietoa eikä taitoa, ja mahdollisuudet tehdä vahinkoa enemmän kuin hyötyä ovat 
pelottavan suuret!  

9.7. 

Yumi-san, työtoverini, oli kutsunut minut kylään. Päätimme keskustella työstä ja tulevaisuudesta. Toisin 
sanoen siitä miten minun jäljellä olevat kaksi vuottani voitaisiin käyttää mahdollisimman järkevästi Japanin 
opiskelijatyön hyväksi.  

Yumi-san: ”Minun erityisalani KGK:ssa ovat evankelioivat raamattupiirit. Toivoisin että opiskelijat oppisivat 
lukemaan Raamattua mielekkäällä tavalla. Mikä on sinun tähtäyspisteesi opiskelijatyössä, Mailis-san?”  

Minä: ”Kyllähän sinä sen tiedät. Minun tähtäyspisteeni on se, että kaikki KGK:n opiskelijat uskoisivat 
evankeliumin Jeesuksesta. Sitä varten heidän pitäisi osata erottaa laki ja evankeliumi toisistaan. Lisäksi 
heidän pitäisi tajuta, mikä on ihmisen vastuu pelastuksesta (armonvälineiden käyttö) ja mikä Jumalan 
vastuu (uskon synnyttäminen ja kasvattaminen).”  

Yumi-san: ”Mitä sinä itse haluaisit tehdä tämän päämäärän saavuttamiseksi? Mikä on sinun armolahjasi?”  

Minä: ”Haluaisin tehdä sitä, mitä tähänkin asti: kiertää raamattupiireissä. Ei minulla olisi mitään sitäkään 
vastaan, että saisin leireillä ja viikonlopuissa vähän enemmän vastuuta kuin tähän asti. Niin, ja haluaisin 
myös kirjoittaa raamattupiirioppaan KGK:n käyttöön.”  

Niin että nyt se on sanottu ja teillekin tiedoksi annettu, rakkaat kiertokirjeen lukijat.  

Viime kesänä toivoin, että lomalta palatessani postilaatikko pullistelisi kirjeitä. Se toive toteutui 
kirjaimellisesti. Olisiko liikaa pyydetty, jos kahtena vuonna peräkkäin esittäisin saman toivomuksen? Etenkin 
kun on pelättävissä, että paluu kotimaasta Japaniin saattaa tuntua hieman haikealta…  

Kesäkuumin (+32°) terveisin    MJ  


