
 

Rukouskirje 2/1986  
Amagasaki 15.3. 1986  

Ystävät kalliit! 

Eipä ole juuri palautetta tullut ihmissuhde-kirjeeseeni. Ehkäpä suutuitte huomatessanne lähettinne 
raadollisuuden????? Nyt minulla ei ole aikaa kirjoittaa oikeaa kirjettä, joten lähetän vain ”leikekirjan“. Koko 
maaliskuu on täpösen täynnä leirejä, joiden aikana ei totisesti ehdi kirjeitä kirjoitella. Pistän siis teille 
tulemaan muutamia lehtijuttujani. Ensimmäiseksi runosarja "Kulttuurishokki" Menkää siis -lehdestä. Nämä 
ovat vanhoja runoja, vähän sen jälkeen kirjoitettuja kun olin tullut toiselle työkaudelleni ja aloittanut 
opiskelijatyön. (Menkää siis on hyvä lähetyslehti, sitä voi tilata Hyvinkäältä.)  

KULTTUURISHOKKI  

1.  

Minun tulevaisuuteni on  
toisessa maassa,  
ihmispaljouden ja  
yksinäisyyden maassa,  
maassa joka kantaa vain  
verellä, hiellä ja kyynelillä  
kasteltua hedelmää. 

2.  

Miten revontulen loimussa,  
keskiyön kuulaassa kirkkaudessa  
kasvanut kataja  
voisikaan juurtua  
Amagasakin asvalttiin?   

3.  



Ikkunani alla linja-autojen  
rekkojen  
henkilöautojen  
moottoripyörien  
lentokoneiden  
soraääninen serenadi  
kaivinkoneen jyrinän säestämänä. 

4.  

Riisiä aamulla  
riisiä päivällä 
riisiä illalla.  
Ruisleipäunia yöllä.  

Japanilaisia aamulla 
japanilaisia päivällä  
japanilaisia illalla.  
Minun japaninkieltäni väsyttää. 

5.  

Jos minä olen se mikä olen  
ei kukaan minua ymmärrä.  
Jos yritän olla se mikä en ole  
en itse ymmärrä itseäni.  

Ymmärrätkö  
Sinäkään enää minua, Herra? 

6.  

En jaksa en välitä en rakasta  
en heitä enkä Sinua Herra.  
Valitsit väärän työmiehen  
verta, hikeä ja kyyneleitä  
vaativalle pellollesi.  
  
Mutta eihän minun kyynelissäni  
olekaan voimaa  
saada asvalttia kukkimaan,  
ei minun  
vaan Sinun, Herra.  

Sinun kyynelesi  
tuskanhikesi  
veresi  
— Japaninkin edestä vuodatettu.  



****  

Teinisanomat-lehteen olen kirjoittanut jo yli kaksi vuotta Jatkorippis –palstaa. Nykyisin kerron ihmisistä, 
jotka kohtasivat Jeesuksen. Palstan nimi on Käänteentekevä kohtaaminen. (Teinisanomia voi muuten tilata 
nuorille sukulaisilleen OPKO: n osoitteesta.)  

NAINEN JOKA ISTUI JA USKOI  

Olipa kerran nainen, joka halusi palvella Jeesusta. Niinpä hän kutsui suuren Opettajan kylään ja alkoi 
valmistaa hänelle päivällistä. Emäntä tahtoi pistää pöytään parasta mahdollista ruokaa. Hän oli valmis 
uhraamaan vaikka viimeisen penninsä ja viimeiset voimansa, että Jeesuksella vain olisi heillä hyvä olla. 
Tämän naisen nimi oli Martta.  

Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat asettaneet korkeimmaksi päämääräkseen Jeesuksen 
palvelemisen, hänen puolestaan uhrautumisen, hänestä todistamisen, hänen rakkautensa korvaamisen 
tavalla tai toisella. Yleensä näitä ihmisiä pidetään esimerkillisinä kristittyinä, heitä ihaillaan ja ehkä salassa 
kadehditaankin. Ainakin täällä Japanissa moni jopa lopettaa kirkossa käymisen verratessaan itseään 
Martan kaltaisiin uhrautujiin. ”En minä kuitenkaan jaksaisi tuollaista ponnistelua loppuikääni. Ei minusta 
koskaan tule kunnon kristittyä, koska olen niin veltto luonne”, he sanovat ja häviävät sen sileän tien.  

Mutta Martalla oli sisar, Maria, joka kävi lattialle istumaan ja kuunteli siinä, mitä Jeesus puhui. Hän oli 
vähän niin kuin ne luterilaiset kristityt, joista on leikillisesti sanottu: Heillä on isot korvat ja hyvin kehittyneet 
istumalihakset, mutta mitään he eivät tee.  

Martta oli hermostunut, sillä hänellä oli paljon tehtävää. Hän tuli sanomaan Jeesukselle (vapaasti 
muotoiltuna): ”Herra, eihän sinustakaan ole oikein, että sisareni vain istuu täällä, kun minulla on niin paljon 
työtä keittiössä. Käske hänen auttaa minua!” Mutta Herra sanoi hänelle: ”Martta, Martta, suotta sinä 
hätäilet kaikista pikkuasioista. Vain yksi asia on todella tärkeä. Maria on huomannut, mikä se on, enkä minä 
aio ottaa sitä häneltä pois.”  

Ihme ja kumma: Jeesuksen mielestä kuunteleminen oli tärkeämpää kuin toiminta. Miksi? Mitä hyötyä siitä 
on? Emmekö me yleensä ajattele, että se on todellista kristillisyyttä, missä ollaan aktiivisia, ja jotakin 
tapahtuu? Kristinusko ei kuitenkaan ole antamisen, vaan ilmaiseksi vastaanottamisen uskonto. Siinä 
suhteessa se on toisenlainen kuin kaikki muut uskonnot maan päällä.  

Kristinuskossa pelastutaan kuulemalla. Usko syntyy ja säilyy täsmälleen samalla tavalla: niin että me 
kuulemme Jeesuksen sanoja. Itse asiassa meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään pelastuaksemme; riittää 
kun istumme ja uskomme sen, mitä Herra meille sanoo. Esimerkiksi näin: ”Sitä joka minun luokseni tulee, 
minä en aja pois.” Tai: ”Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mene rauhaan!” Tai näin: ”Minä olen 
rukoillut, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjiin.”  

Maria tajusi, ettei tärkeintä olekaan Jeesuksen palveleminen, vaan hänen palveltavanaan oleminen. 
Tärkeämpää kuin Jeesukselle puhuminen on hänen puheensa kuuleminen. Maria otti vastaan Jeesuksen 
sanat ja hänen rakkautensa uhraamatta ajatustakaan sille, miten voisi maksaa ne takaisin. Siksi hän 
pelastui – armosta.  

Missä me sitten voisimme kuulla Jeesuksen ääntä; eihän hän istu meidän olohuoneessamme vierailulla? 
Vastaus on yksinkertainen: Jeesus on puhunut meille jo kasteemme hetkellä vakuuttaen rakastavansa 



meitä. Samaa hän tahtoo sanoa yhä uudelleen, aina kun vaivaudumme Raamatun avaamaan, saarnaa 
kuuntelemaan ja ehtoolliselle polvistumaan.  

Vain yksi asia on todella tärkeä. Joko sinä olet huomannut, mikä se on?   

Ei sitten muuta tällä kertaa. Me alamme odotella kirsikankukkia, teillä varmaan ovat siellä pajunkissat 
parhaimmillaan. 

terveisin  

Mailis  

 


