
 

 
 

 

 

Ystäväkirje 3-87 

Amagasaki 15.5.87 

 

Rakkaat ystävät! 

 

Kiitos postista, jota on hiljakseen tippunut 

sieltä Suomesta päin! Kiitos erityisesti teille 

kahdeksalle, jotka halusitte saada oman japa-

nilaisen rukousaiheeksenne. Esirukous on 

todella tärkeää työtä. Mainitsenkin tässä aluk-

si erityisesti pari uutista koskien näitä kah-

deksaa: F-san kastettiin pääsiäisenä ja käy 

kirkossa joka pyhä. Ystäviä ei kuitenkaan 

vielä ole. A-kun on teillä tietymättömillä, K-

kun yhä mielisairaalassa. (-san = tyttö, -kun = 

poika).  

Minulla on ollut työn puolesta hyvä kevät. Ainahan olen työstäni tykännyt, sekä Suomessa että Ja-

panissa, mutta viimeiset kuukaudet ovat kyllä olleet ihan omaa luokkaansa. Tahtoisin nyt kertoa 

muutaman välähdyksen niistä hyvistä hetkistä, joita olen saanut elää ja kokea Japanin opiskelijalä-

hetyksen (KGK) opiskelijasihteerinä ja Itamin seurakunnan lähetyssaarnaajana. 

 

21.3. Kevätleirin päätöspäivä 

Viimeinen leiripäivä (eri leiri kuin mistä viimeksi kerroin). Ihana aamu ikkunan takana nousi su-

musta ja sinisiltä vuorilta. Opiskelijat olivat väsyneitä, minä täysin pirteä. Meidän huoneen tytöt 

sanoivat jutelleensa kolmeen yöllä; itse en kuullut mitään korvatulpat korvissani. Laulettiin laulu 

Kirisuto niwa kaeraremasen. Käännyin katsomaan selkäni takana seisovaa satapäistä joukkoa. Tä-

mä on viimeinen kevätleirini opiskelijatyössä, ajattelin haikeana. Kolme kulunutta vuotta nousivat 

elävinä mieleeni sekoittuen nuoriin kasvoihin edessäni.  

 

Mieluummin pidän Jeesuksen  

kuin kaiken maailman rikkauden...  

 

lauloivat opiskelijat ja auringonvalo lankesi heidän ylleen korkeista ikkunoista. 

 

Kiyama-san, muistan sen päivän kun sinä ”löydyit” puolitoista vuotta sitten. Naran tytöt olivat jär-

jestäneet kristillisen esitelmätilaisuuden yliopistoonsa. Eihän sinne tullut kuin kourallinen väkeä, 

mutta sinä olit heidän joukossaan. Et tiennyt mitään Jeesuksesta, mutta Jeesus tiesi kaiken sinusta. 

Siitä päivästä lähtien aloit lukea Raamattua ja käydä raamattupiirissä. Nyt sinut on jo kastettu ja olet 

ihanan innokas kristitty. 

 

Yasushi-kun, sinä kerroit minulle kerran raamattupiiristä palatessamme, miten edellisenä kesänä olit 

matkustanut merenrantaan itsemurhaa tekemään. Matkalla kuitenkin poikkesit tuntemattomaan 

kirkkoon ja tulit siellä toisiin ajatuksiin. Kotisi on niin buddhalainen, että vanhemmat ovat heittä-

neet sinut ulos kristinuskon tähden. Sinut kastettiin kaksi kuukautta sitten. Harvoin olen nähnyt sul-

keutuneen simpukan avautuvan niin kuin sinä olet avautunut uskolle ja elämälle.  

 

Nishimoto-san, me itkimme kerran yhdessä sinun vaikeita kotiolojasi ja yksinäistä lapsuuttasi. Ja 

jälkeenpäin sinä sanoit, että suuri taakka on pudonnut harteiltasi. 
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Nishiyama-kun, sinusta tulee vielä hyvä pappi Kinkin luterilaiseen kirkkoon, siitä olen varma.  

Voi, miten hyviä teologisia keskusteluja olemmekaan yhteisillä junamatkoilla käyneet raamattupii-

ristä palatessamme. (Lisäys 2017: ei tullut pappia, mutta tuli hyvä lakimies perhetuomioistuimeen.) 

 

Ochi-kun, Suzuki-kun, Taniguchi-san, kymmeniä ja taas kymmeniä nuoria kasvoja laulamassa ja 

lupaamassa, etteivät vaihda Jeesusta mihinkään maalliseen iloon. 

 

Kurkkuani kuristi niin, etten saanut ääntä kuuluville. Ajattelin kaikkia niitä kertoja, jolloin maailma 

ja sen houkutukset tulevat tuntumaan näistä nuorista paljon ihanammilta kuin Jeesus ja hänen ristin-

sä. Mutta hän, joka on heidät kutsunut pakanuudesta iankaikkiseen valtakuntaansa, hän on uskolli-

nen. Kun hän vie perille, me pääsemme perille ja tapaamme siellä, missä ei ole enää itkua, ei eroa, 

eikä synnin houkutuksia. 

 

Ja kun sitten kävelin metsäpolkua ja puronrantaa asemalle päivän paistaessa teepensaisiin, ja ugui-

sun lurautellessa kevätlauluaan, en voinut muuta kuin kiittää Jeesusta siitä, että hän on kutsunut 

minut tähän työhön. En olisi ansainnut niin suurta onnea ja etuoikeutta.  

 

5.4. Kiitosjuhlan puhe 

Itamin seurakuntanuori, Nagai-san oli pyytänyt, että järjestäisimme kirkolla kiitosjuhlan sen kunni-

aksi, että hän on parantunut psyykkisestä sairaudesta. Kirkkovaltuustossa käsittelimme asiaa emme-

kä oikein tienneet, miten se pitäisi hoitaa. Onhan meillä toinen seurakuntanuori, joka on sokea eikä 

ole parantunut. ”Janatuinen-sensei pitää puheen ja rukouksen ja asia on sillä selvä”, päätti valtuusto 

yksimielisesti.  

 

Näin minä sitten sanoin: Kristitylle kärsimykseen sisältyy aina myös tehtävä. Jumala opettaa meitä 

lohduttamaan niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Jos kristityillä ei olisi kärsimystä, tulisi 

kirkon kynnys muille ylen korkeaksi.  

 

Miksi Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen, mutta jätti Paavalin pistimen parantamatta? Siksi, 

että hän tekee aina sitä, mikä synnyttää uskoa ja pitää sitä voimassa. Jeesus näki, että Jumalan teot 

tulisivat julki, kun sokea saisi näkönsä ja tulisi uskoon. Mutta samalla tavalla Jeesus näki senkin, 

että Paavali tarvitsi pistimen pysyäkseen uskossa ja nöyryydessä. Kristityn elämään kuuluu aina 

jokin pistin. Se vaihtelee ihmisestä toiseen ja elämäntilanteesta toiseen, mutta ilman sitä ei kukaan 

selviä. Nagai-san on nyt parantunut sairaudestaan, ja kiitämme Jumalaa siitä. Samalla meidän pitää 

rukoilla hänelle voimaa sen pistimen kantamisen, jonka Jumala hänelle seuraavaksi antaa. Jeesuk-

sen parantamat ihmiset sairastuivat uudestaan ja kuolivat kaikki. Mutta kerran tulee aika, jolloin 

meidän ei enää tarvitse kärsiä eikä kuolla.  

 

Sairaudesta paranemisen yksi tarkoitus on opettaa meille syntien anteeksisaamisen merkitystä. Näin 

sanoi kuningas Hiskia saatuaan ihmeen kaupalla elämänsä takaisin: ‘Katso, onneksi muuttui minulle 

katkera murhe, sillä sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta. Sinä heitit kaikki 

minun syntini selkäsi taa.’ Saakoon tämä tarkoitus toteutua myös Nagai-sanin kohdalla." 

 

14.4. Keskustelu Hiraokan kanssa 

Oli Osakan opiskelijalähetyksen hallituksen kokous. Juttelin puheenjohtajan, Hiraokan kanssa (josta 

kerroin edellisessä kiertokirjeessäni). Poika valitti, ettei heidän seurakuntansa pappi saamaa muuta 

kuin kirkon kasvua. Hiraoka ei tajunnut tässä mitään “hämärää" ennen kevätseminaaria. Nyt heitä 

on seurakunnassa muutamia, jotka aivan janoavat sanomaa Jeesuksesta ja hänen armostaan. Olivat 
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eilen pitäneet raamattupiirin hedelmättömän viikunapuun vertauksesta ja vaikutus oli ollut järisyttä-

vä: Jeesus rakastaa hedelmätöntäkin kristittyä.  

 

”Jumala on antanut sinulle tehtävän välittää seurakunnassasi evankeliumia niille, jotka sitä tarvitse-

vat”, sanoin. ”Mutta olethan varovainen! Rukoile ensin, ennen kuin arvostelet pappia.” 

  

Tiedän, että totuus on tärkeämpi kuin järjestö. Mutta sittenkin tuntuu kauhealta ajatella, että täkäläi-

nen opiskelijalähetys saisi sellaisen maineen, että se nostattaa opiskelijat pappejaan vastaan. Kon-

futselaisen etiikan maissa (Kiinassa, Koreassa ja Japanissa) se on näet paljon suurempi pahennuk-

sen aihe kuin me suomalaiset osaamme kuvitellakaan.  

 

Eräs toinen opiskelija, joka kuuluu samaan baptistikirkkoon, kertoi minulle näin: ”Pappi saarnaa 

aina, että pystymme kyllä uhrautumaan täydellisesti Jumalan valtakunnan työn hyväksi, jos vain 

tarpeeksi yritämme. Minä yritin aikani, ja aloin sitten epäillä papin sanoja. Kevätleirillä sinä sanoit, 

ettei minun tarvitse yrittää enää yhtään mitään. Olen miettinyt sitä sen jälkeen ja päättänyt lopettaa 

omat ponnistelut. Haluan palata lähtökohtaan, ristin juurelle.. Uskallan nyt sanoa tämän papillekin. 

Meitä on seurakunnassa monta väsynyttä ihmistä.” 

 

Voi pappi parka. Mitenkähän hän tästä tilanteesta selviää? 

 

15.4. Kitano-sanin synttärilahja 

Kitano-san, nuori rouva meidän seurakunnasta, oli pyytänyt minut kabukiin (japanilaiseen ooppe-

raan) syntymäpäiväni kunniaksi. Hän halusi välttämättä maksaa lippuni: 10000 jeniä (330 mk!!!). 

Päivä oli ihana. Nähtiin kolme näytelmää, yhteensä neljä tuntia. Näyttelijöiden kimonot olivat upei-

ta, samoin musiikki, tanssit ja ihan kaikki, alusta loppuun. Minulta aivan silmät häikäistyivät.  

 

Kitano-san itsekin oli pukeutunut kimonoon päivän kunniaksi. Hän osti minulle lounaan, mutta kun 

hän sitten ryhtyi ojentamaan vielä syntymäpäivälahjaakin, niin minusta rahantuhlaus oli jo mennyt 

liian pitkälle. Olkoonkin, että japanilaisia ei rahanpuute vaivaa.  

 

”Tämä päivä tuli sinulle kalliiksi”, protestoin häpeissäni. ”Sensei, itse asiassa olen etsinyt tilaisuutta 

voidakseni antaa sinulle jotakin”, sanoi silloin Kitano-san. ”Sinun saarnastasi ymmärsin näet en-

simmäistä kertaa, mitä sovitus merkitsee.” 

 

Hämmästyin ja liikutuin niin, etten saanut sanaa suustani. Kyyneleet pyrkivät väkisinkin silmiin. 

Siitäkö tässä on kysymys: jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajalleen. Siinä ta-

pauksessa en voi muuta kuin ottaa ylenpalttiset lahjat kiitollisuudella vastaan.  

 

Maanalaisessa kotimatkalla Kitano-san selitti vielä samaa asiaa: ”Olin luullut, että kristityksi tullaan, 

jotta saataisiin onnea, sairauksien parantumista ja muuta sellaista. Minulla oli se käsitys, että uskoon 

ja kasteeseen sisältyy ehto: siitä lähtien on noudatettava kymmentä käskyä. Tiesin, ettei minusta 

olisi siihen. Sitten sinä selitit kerran sovitusta kuvan kanssa. Muistan sen kuin eilisen päivän, osai-

sin piirtää sen kuvan vaikka tältä seisomalta. On kuin silmäni olisivat auenneet, ja minä ymmärsin, 

ettei pelastuksessa ole kysymys siitä, mitä itse teen tai tekemättä jätän, vaan siitä, mitä Jeesus on 

tehnyt minun sijastani. Silloin minulle selvisi, että voin ottaa kasteen.”  

 

Kuuntelin vaieten Kitano-sania heilahtelevassa maanalaisessa. En tunne tätä nuorta rouvaa kovin 

hyvin. Mieleeni on jäänyt vain se, että hän halusi kastejuhlassaan laulettavan minun saarnavirteni 

japanilaisesta virsikirjasta. 
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Sua syvyydestä avuksi, mä huudan, Jumalani.  

Ah ota korviis huutoni, ja auta sieluani.  

Jos syntejä sä muistelet, ja luet syyksi vääryydet  

Ken kestää edessäsi.  

 

Siis armoos, Herra, uskallan: Et vaivaista sä heitä.  

Mä omat työni unhotan. Ne syntiä ei peitä.  

Mä turvaan kurjuudessakin, sun sanas lupauksihin.  

Ne totta ovat aina. (Luther, VK 290) 

 

”Sensei, en pysty maksamaan sinulle sadattatuhannetta osaakaan siitä, mitä olet minun hyväkseni 

tehnyt”, jatkoi Kitano-san. ”Minä, joka olin niin synkkä koko nuoruuteni, olen muuttunut tällä ta-

valla valoisaksi. Aina kun omatunto minua syyttää, muistutan mieleeni Jeesuksen sovitustyön. Tätä 

koetan selittää Matsumoto-sanillekin, joka miettii sitä, kelpaako hän kasteelle vai ei. Puhuimme 

puhelimessa tunnin tästä asiasta viimeksi eilen.” 

 

Minua itketti. Ajattelin, millainen voima evankeliumin sanassa on. Se on kuin sinapinsiemen, pie-

nin kaikista siemenistä, mutta kasvaa suureksi puuksi niin, että linnut voivat pesiä sen oksille. 

Evankeliumi tuottaa sadon, kun se on pudonnut hyvään maahan. Sitä olen saanut olla näkemässä 

Hiraokan ja monen muun opiskelijan kohdalla, ja nyt Kitano-san todistaa samaa. Tunsin itseni hy-

vin onnelliseksi. Tunsin kuin Jumala olisi antanut minulle maailman ihanimman 38-

vuotispäivälahjan. 

 

19.4. Päivän pila  

Se tuli Funada-kunin suusta Kinkin yliopiston raamattupiirin retriitissä: “On ihan epäreilua, että 

Mailis-shuji nukkuu aina tyttöjen huoneessa ja vain tytöt saavat jutella hänen kanssaan mielenkiin-

toisia juttuja iltakaudet. Ensi kerralla pistetään shuji asumaan poikien puolelle!" Minä nauroin, mut-

ta Funada taisi olla ihan tosissaan. 

 

5.5. Raamattupiirin päämäärä. Shikokun saari, Takamatsun kaupunki  

En ole vielä milloinkaan tehnyt niin ominta työtäni kuin eilen istuessani ahtaan ja meluisan pienen 

kirkon takahuoneessa kuuden opiskelijan ja yhden opiskelijasihteerin edessä ja pitäessäni koulutus-

kurssia raamattupiirin päämäärästä. (KGK:ssa opetetaan yleensä vain raamattupiirin metodia). Seli-

tin opiskelijoille miten laki ja evankeliumi erotetaan toisistaan ja mitä seurauksia siitä tulee uskoon-

tulon, pyhityksen, todistamisen ym. suhteen.  

 

Nuoret näyttivät imevän jok'ikisen sanani sydämeensä. Heillä on sen verran kokemusta raamattupii-

rin vetämisestä, että he tajusivat jujun. Mitä tapahtuu, jos lakia julistetaan pelastustienä tai ei juliste-

ta ollenkaan? Mitä tapahtuu, jos evankeliumiin lisätään ehtoja, tai puhutaan vain pyöreästi siitä, että 

Jumala on rakkaus, mutta ei sanota sanaakaan siitä, mitä meidän rakastamisemme Jumalalle on 

maksanut? Luulen, että puhe sattui myös itse kunkin omaantuntoon. Kyllä siellä ainakin joku näytti 

kyyneliä pyyhkivän.  

 

Sitten teetin opiskelijoilla tehtävän: he joutuivat etsimään lain ja evankeliumin muutamasta UT:n 

tekstistä. Lopuksi pidimme “malliraamattupiirin” vertauksesta viimeisestä tuomiosta. Ja opiskelijat 

osasivat kuin osasivatkin löytää Jeesuksen ristin tuosta vaikeasta tekstistä! Voi, miten olin iloinen.  
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”Kiitos hirveästi, shuji”, sanoi erotessamme se tytöistä, joka oli itkenyt. ”Tästä oli minulle suurta 

apua.” Tyttö vetää yksinään raamattupiiriä yhdeksälle ei-kristitylle omassa yliopistossaan. ”Olen 

kyllä tehnyt kysymyksiä raamattupiiriin”, huomautti toinen tyttö. ”Mutta kukaan ei ole koskaan 

sanonut, mihin suuntaan keskustelua pitäisi johdatella. Nyt tiedän sen!” 

 

7.5. Tamashima  

Kaksi päivää vietin Tamashimassa, entisessä työpaikassani. Kävin tapaamassa naapurin mummoa 

vanhainkodissa. Hänellä oli Lean joulukortti ja minun valokuvani kaappinsa päällä. Mummo on 

muuttunut kovin pieneksi ja hauraaksi, onhan hänellä ikääkin jo 82 vuotta. Mutta Jeesuksesta hän ei 

vieläkään ole kiinnostunut.  

 

Sen sijaan kuulin, että lempilapseni Tamashiman pyhäkoulusta seitsemän vuoden takaa, poika ni-

meltä Nakayama, on alkanut käydä aikuisten jumalanpalveluksessa joka pyhä. Hän on nyt lukiolai-

nen. Muistan, miten raskaasti otin sen, kun Nakayama-kun yhtäkkiä lopetti pyhäkoulun käytyään 

sitä uskollisesti puoli vuotta. Mutta sanankylvö ei siis mennyt hukkaan. Muistakaa tämä kaikki py-

häkoulun opettajat ja pienten lasten vanhemmat siellä Suomessakin. 

 

Ei sitten muuta. Paitsi lämpimiä terveisiä tästä ihanasta maasta, joka parhaillaan kuohuu kukkivia 

ruusuja, liljoja ja visterioita.  

    Mailis  

 

P.S. Työkauteni loppuu elokuussa. Jatkan opiskelujani Helsingissä syyskuusta lähtien, jos Herra suo. 

Tietääkö joku halpaa asuntoa?  

 


