
 

 
 

 

Ystäväkirje 1-87 

Amagasaki 14.1.-87 

 

Hyvää Jäniksen vuotta! 

 

Rakkaat ystävät – sydämellinen kiitos joulu-

postista! Ilman sitä ei Japanin joulu olisi mi-

kään joulu. Kortteja tuli 150, ja kun siihen 

lisätään kasetit, lehdet, lahjat ja puhelut, niin 

ei voi muuta kuin tuntea syvää kiitollisuutta 

saamastaan rakkaudesta. Tällä kertaa jaksoin 

jouluruljanssinkin tavallista paremmin.  

Vuodenvaihteessa teimme opiskelijoiden kanssa inventaariota menneestä vuodesta ja suunnittelimme tule-

vaa. Piti kirjoittaa aiheesta ”Mitä olen oppinut?” Minä opin viime vuonna harvinaisen monta asiaa. Opin 

esimerkiksi lukemaan Raamattua uudella tavalla: niin että todella käytän aikaa ko. raamatunkohdan mietti-

miseen ja kirjoitan ylös oivallukseni.  

 

Entiseen nähden ero on suuri kuin yöllä ja päivällä. Raamattu on alkanut todella puhua, puhua joka päivä ja 

puhua Jeesuksesta. Niinpä tahtoisinkin koko sydämestäni kehottaa sinua, ystäväni, lukemaan Jumalan Sanaa. 

Oikea usko syntyy ja säilyy vain Sanan ja sakramenttien kautta. Jos niitä halveksit, halveksit itseään Jeesusta, 

joka on ihmiseksi tullut Sana ja Raamatun varsinainen sisältö. Todella tarpeellisia asioita elämässä ja kuo-

lemassa on vähän, tahi yksi ainoa, ja se on Jeesuksen sanojen kuunteleminen. Joka ei tahdo tai ehdi Sanaa 

lukea eikä kuulla, se tukkii Jeesukselta suun, sulkee korvansa ainoalta oikealta avulta, lohdutukselta, rak-

kaudelta ja syntien anteeksiantamuksen vakuutukselta. Mutta joka Raamattua lukee ja miettii, sen sydämessä 

Jeesus saa aikaan uskon, toivon ja rakkauden. Niin yksinkertaista se on.  

 

Minähän en tavallisesti saarnaa ystäväkirjeissäni, mutta sallinette sen minulle tämän harvan kerran. Ajattelin 

näet kirjoittaa tällä kertaa, mitä olen oppinut Jobin kirjan alkuluvuista miettiessäni niitä nyt vuoden alussa. 

Se saattaa kiinnostaa niitä lukijoita, joilla on elämässä jotain kärsimyksestä kestettävänä.  

 

Ensimmäinen luku (Lue se ensin Raamatustasi) 

Job oli rikas ja hurskas mies, onnellisen perheen isä. Miksi Jumala antoi hänet Saatanan käsiin? Siksi, että 

voisi osoittaa Paholaiselle ja koko maailmalle: Jos ei usko Jumalaan sen hyvän tähden, mitä on tältä saanut, 

vaan Jumalan itsensä tähden. Jumalan kunnian piti kirkastua Jobin kärsimyksen kautta. Se on jotain aivan 

muuta kuin mitä menestysteologia opettaa! 

 

Job menetti koko omaisuutensa ja kaikki kymmenen lastaan samana päivänä. Ja mitä hän teki? Heittäytyi 

maahan ja rukoili. ”Alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana minä sinne palajan” (1:21). Kaik-

ki on lainaa. Jumala ei ole antanut minulle mitään ikuiseksi omaisuudekseni, ei rakkaitani, ei rahojani, ei 

kykyjäni. On alusta lähtien selvää, että minä ne menetän ennemmin tai myöhemmin. Nyt oli Jobin kohdalla 

laina-aika päättynyt, minkä tämä nöyrästi myönsi.  

 

”Herra antoi, Herra otti”, sanoi Job. Hän ei nähnyt Saatanaa, joka kuitenkin välillisesti taifuunin ja vihollis-

joukkojen kautta oli häneltä hänen lapsensa ja karjansa vienyt. Job tiesi, että Saatanakin on Jumalan Saatana. 

Job näki kärsimyksensä takana vain Jumalan.  

 

Ehkä Job ajatteli näin: Herra itse antoi minulle rakkaani ja omaisuuteni. Hän antoi suuren lahjan, teki suuren 

hyväntyön, lahjoitti suuren onnen. Saatana ei minulle näitä antanut, ei myöskään oma vaivannäköni, oma 

kunnollisuuteni eikä hurskauteni. Ja se oli Herra itse, joka myös otti ne minulta pois. Ei Saatana. Ei synti, 
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omani tai toisten. Jumalalla oli oikeus toimia kuten hän toimi, sillä hänellä on hyvä suunnitelmansa ja salattu 

tarkoituksensa.  

 

”Kiitetty olkoon Herran nimi!” (21). Herra ei ole paha, oikullinen Jumala, joka leikkii ihmisen kärsimyksel-

lä kissaa ja hiirtä. Hän on hyvä Jumala, jota minun pitää kaikissa elämänkohtaloissa kiittää ja ylistää. Job 

halusi uskoa, että Herra tahtoo hänen parastaan ja hänen rakkaittensa parasta – ja juuri siksi kävi miten kävi. 

Jumala ei koskaan anna lapselleen kiveä, vaan leivän. Hän aikoo käyttää tätä onnettomuutta ja tuskaa jolla-

kin salatulla tavalla nimensä kirkastamiseksi.  

 

Job oli Jeesuksen ennakkokuva. Jeesus uskoi Jumalaan silloinkin, kun Saatana iski häneen, viattomaan, 

miekkansa. ”Kaikessa tässä Jeesus ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan” (1:22). Ei silloin-

kaan, kun Jumala hänet meidän syntiemme tähden hylkäsi.  

 

Ja se riittää minulle, joka tiedän rikkoneeni Jumalaa vastaan omissa suruissani ja vastoinkäymisissäni. Riit-

tää siksi, että Jeesus on minunkin sijaiseni.  

 

Toinen luku  
Nyt Jumala voi osoittaa Saatanalle, että Job pysyy hurskaudessaan, vaikka joutuukin syyttömästi kärsimään. 

Saatana vastaa näin: ”Ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa; varmaan hän kiroaa sinua vas-

ten kasvojasi” (2:5). Hän tahtoo sanoa: Lisää hänelle onnettomuuteen vielä yksi onnettomuus. Nyt hän luu-

lee jo kärsivänsä enemmän kuin kukaan ihminen maan päällä. Kun lyöt häntä vielä, viet häneltä hänen ter-

veytensä, yöunensa, annat hänelle ruumiillista kipua, teet hänet hirveän näköiseksi ja inhottavaksi ihmisten 

silmissä, niin näet, että hurskaus hänestä karisee. Hän tulee kiroamaan sinua vasten kasvojasi. Jumala – yk-

sikään ihminen ei rakasta sinua sinun itsesi tähden. Kaikki rakastavat sinua vain sen hyvän tähden, jota si-

nulta saavat. Itse asiassa koko maailman on minun, Saatanan, puolella.  

 

Ja niin Jumala antaa Jobin Saatanan käsiin ja tämä lyö häneen pahoja paiseita koko ruumiin täyteen. Hänestä 

tulee niin kamalan näköinen, etteivät hänen ystävänsäkään voi aluksi häntä tunnistaa. Jobin tuska on hyvin 

suuri.  

 

Jobin vaimo näkee Jumalan epäoikeudenmukaisena. Hän tietää, miten hurskas hänen miehensä on aina ollut 

ja yhä on. Vaimo tietää maailman olevan täynnä epähurskaita ihmisiä, jotka olisivat ansainneet monta kertaa 

ennemmin sen kovan kohtalon, joka Jobia kohtasi. Siksi hän suuttuu Jumalaan (onhan hänkin sitä paitsi me-

nettänyt lapsensa) ja koettaa suuressa tuskassaan houkutella miehensä kiroamaan Jumalan.  

 

Näin Saatana käyttää aseenaan myös Jobin läheisintä ihmistä. Niinhän hän teki Jeesuksenkin kohdalla: Pie-

tari koetti saada Vapahtajan houkutelluksi pois tämän kärsimystieltä. Jeesusta pilkattiin hänen ”ylenmääräi-

sen” jumalanpelkonsa tähden, sillä hän uskoi Jumalaan silloinkin, kun tämä ei häntä auttanut.  

 

Ja mitä vastaa Job vaimolleen? Näin hän sanoo: ”Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vas-

taan pahaakin?” (10). Tämän vastauksen takana on horjumaton usko Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Hän 

ei minua kiusaa, vaan toteuttaa kohdallani hyvää suunnitelmaansa. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaak-

si, jotka Jumalaa rakastavat (Room.8:28). Tämä paha tulee Jumalalta, vaikka likaisen työn hoitaakin Saatana 

luonnonvoimien, virusten ja ihmisten (sekä uskovien että ei-uskovien) kautta.  

 

Näin uskoi Jeesus Isäänsä ristillä, ihmisten pilkatessa, tuskan kalvaessa ruumista, yksin, hylättynä, Jumalan-

kin hylkäämänä. Eikä Jeesus ollut kuitenkaan syyllinen yhteenkään ainoaan syntiin. ”Jumalani, Jumalani, 

miksi minut hylkäsit? Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä eikä auttajaa ole. Jumala ei halveksi 

kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojaan, vaan kuulee hänen avunhuutonsa”, ru-

koili Jeesus ristillä psalmin 22 sanoin.  
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Kolmas luku  
Istuttuaan hiljaa suuren tuskan vallassa ystäviensä ympäröimänä kokonaisen viikon Job lopulta alkaa puhua. 

Ja mitä hän sanoo? Hän ei kiroa Jumalaa, vaan oman olemassa olonsa, oman syntymäpäivänsä. Hän ilmaisee 

tuskansa monin runollisin sanoin. Job ei syytä Herraa siitä, että tämä antoi hänelle kärsimyksen. Hänen ky-

symyksensä on tämä: Miksi pitää yleensä elää, syntyä tähän kärsimyksen maailmaan? Miksi ei saa kuolla 

pois, kun kärsimys käy ylivoimaiseksi? Mikä on elämän tarkoitus? Mikä voi olla Jumalan tarkoitus hänen 

luodessaan ihmisen tänne kärsimään? 

 

Jobilla ei ole enää jäljellä mitään, minkä vuoksi kannattaisi elää. Joka hetki on pelkkää ruumiillista kipua, 

menetyksen tuskaa, häpeää, yksinäisyyttä. Kukaan ei ymmärrä, ei vaimo, eivätkä ystävät. Kaikki vuodet 

tuntuvat turhaan eletyiltä. Lapset ja omaisuus, työnteon tulos, ovat menneet sen sileän tien. Kun elämän tu-

los on tämä, niin sitä ei olisi hyödyttänyt elää ollenkaan.  

  

Ja Jumala on hiljaa.  

 

Vai onko sittenkään? Mitä tekee Herra lapsensa kärsiessä? Herra tietää, että Jobin kärsimys on hänen elä-

mänsä suurin tehtävä ja tarkoitus. Sen tähden tämä mies on maailmaan syntynyt. Hänestä kirjoitettaisiin 

Raamattuun kirja, joka lohduttaisi ja rohkaisisi miljoonia kärsiviä kaikkina aikoina – auttaisi heitä pysymään 

uskossa oman tuskansa keskellä. Jobin kärsimyksen kautta saisi Jumala kunnian.  

 

Herra tiesi kaiken aikaa, ettei Jobin kärsimys ollut ”kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poi-

ka sen kautta kirkastuisi” (Joh.9:4). Job ei sitä tiennyt. Mutta usko onkin sitä, että uskoo Jumalan rakkauteen, 

vaikka ei näe muuta kuin vihaa, uskoo hänen suunnitelmaansa, vaikka ei näe muuta kuin avuttoman lastun 

kohtalon laineilla. Luther on kuulemma sanonut: ”Uskon edessä on tie aina pimeä.” Uskolla on vain Sana.  

 

Job usko näkyy siinä, ettei hän suunnittele kärsimystensä lopettamista oman käden kautta, vaan ottaa ne Ju-

malan kädestä.  

 

Neljäs luku  
Ensimmäinen ystävä, Elifas, aloittaa puheensa: ”Olethan tähän asti lohduttanut murheellisia. Etkö jaksa 

kestää sitä, että itse koet nyt kovia? Jumalanpelkosi pitäisi olla sinun uskalluksesi, nuhteettoman vaelluksesi 

toivosi. Viaton ei huku eikä rehellinen joudu perikatoon. Jotka turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin” (2-8).  

 

Tämä argumentti musertaa minut, sillä tosiasia on se, etten voi esittää nähtäväksi nuhteetonta vaellusta enkä 

viattomuutta. Olen kyntänyt ja kylvänyt turmiota. Ajatuksin, sanoin ja teoin olen Jumalan pyhän tahdon rik-

konut, ja tiedän sen vuoksi ansainneeni sen kärsimyksen, joka minua on kohdannut. Ja helvetin.  

 

Jos Jumala siunaa vain viatonta, niin minä jään kyllä siunauksesta osattomaksi. Paitsi siinä tapauksessa, että 

minut on kasteen ja uskon kautta yhdistetty Toiseen, joka on vanhurskas ja viaton minunkin edestäni.  

 

Ja niin on siis Jeesuksen jumalanpelko minun uskallukseni, Jeesuksen nuhteeton vaellus minun toivoni. 

Koska hän oli viaton, minä en huku, koska hän oli rehellinen, minä en joudu perikatoon (7). Hän niitti tur-

miota siksi, että minä olen sitä kylvänyt (8), hän hävisi Jumalan vihan alla, jonka minä olin ansainnut (9).  

 

Nyt pitää minun kohdallani paikkansa tämä psalmin 103 lupaus: ”Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä 

kosta meille pahain tekojemme mukaan. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkää-

väisiän.” Ja näin kirjoittaa Paavali: ”Me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsiväl-

lisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa” (Room.5:4). Kaiken kärsimyksem-

me kautta siis Herra tahtoo antaa meille sellaisen uskon, joka vie meidät perille taivaaseen.  

*** 
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Tähän loppuu Jobin kirjan kommentaarini siitä yksinkertaisesta syystä, että pitemmälle en ole vielä päässyt. 

Tällaista Raamatun selitystä minulla on monta päiväkirjaa täynnä. (Taidanpa vaihtaa kirjallisuuden lajia ja 

siirtyä kirjoittamaan Raamatun kommentaaria seikkailukertomusten sijasta!!!)  

 Lopuksi vastaan vielä kahteen lukijoiden esittämään kysymykseen. 1) Mitä mieltä olet Elämän 

sana –järjestöstä ja siitä opetuksesta, ettei uskovan tarvitse olla sairas. Vastaus: Järjestö ei julista Kristuksen 

evankeliumia, vaan on lopun ajan eksytys. Minä uskon noihin voitollisiin menestysteologeihin vasta sitten, 

kun he voittavat kuoleman.  

 2) Mitä mieltä olet naispappeudesta? Vastaus: Olen aina vastustanut naispappeutta ja tulen sitä 

tekemään niin kauan kuin 1.Kor.14 ja 1.Tim.2 seisovat Raamatussani. Minulla ei ole ollut tapana muuttaa 

vakaumustani gallup-kyselyjen mukaan – enkä aio tehdä sitä nytkään. Minulle naispappeus ei ole sivuasia, 

jonka voisin tästä lähtien painaa villaisella rauhan ja rakkauden vuoksi. Ei, se on raamattukysymys ja to-

tuuskysymys, jossa ei pidä mennä tekemään kompromisseja vastoin omantuntonsa ääntä ja Jumalan Sanaa.  

 Tässä seison enkä muuta voi – vaikka sitten joka ikinen teistä ystäväkirjeeni lukijoista nyt 

suuttuisitte minuun ja lopettaisitte sekä yhteydenpidon että Japanin-lähetyksen tukemisen. Kukin teistä tun-

tekoon itsenä täysin vapaaksi tekemään, niin kuin parhaaksi katsoo.  

 

Mutta jos joku jaksaa rukoilla puolestani, olen kiitollinen. Tarvitsen sitä niin kipeästi.  

 

                                                                   Mailis 

 

P.S. Tahtoisiko joku teistä ehkä saada ihan ikioman japanilaisen rukousaiheeksi? Lähetän mielelläni kullekin 

halukkaalle nimen ja rukousaiheen. Voisin minäkin huokaista helpotuksesta tietäessäni, että muutkin kuin 

minä muistavat näitä tuttaviani säännöllisesti Jumalan edessä.  

 

Sihteereiltä: Vuoden 1986 tilitysten summa oli 127 597 mk. Kirjettä postitamme noin 400 kpl.  

 


