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Rakkaat ystävät, varmaan olette jo ehtineet unohtaa, että minua on olemassakaan. Anteeksi tämä 

pitkä hiljaisuus - siihen ei ole mitään muuta syytä kuin minun saamattomuuteni ja inspiraation 

puute. Mieleeni ei ole juolahtanut mitään erityistä aihetta, jonka ympärille olisin voinut kirjeen 

rakentaa. Ja nyt on jo joulu tulossa ja Japaniin lähtö ovella. 

Puolet kesästä ja syksyn alku meni pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Se käsittelee, kuten jo 

aikaisemminkin kerroin, Shusaku Endo -nimisen japanilaisen kaunokirjailijan Kristus-kuvaa. Jos 

joku teistä on kiinnostunut graduani lukemaan, sitä voi ehkä lainata Kylväjästä. 

Välitän tässä saman tien suurkiitokset teille, jotka olette minua puhtaaksikirjoituksessa ja 

tulostuksessa yms. auttaneet: kiitoksia erityisesti Mailalle kuukauden työstä ja myös Airalle ja 

Kaori-sanille ja Hannulle! 

Virallinen valmistumispäiväni siirtyi joulukuun 18:ksi päiväksi. Iisalmessa vietetään lähtöjuhliani 

loppiaisena (ks. kirkolliset ilmoitukset), 9.1. minut vihitään lehtoriksi Oulun tuomiokirkossa, ja to. 

11.1. pidetään toiset lähtöjuhlat Ruoholahden kappelissa Helsingissä klo. 18.30 (katso ilmoitus). 

Lähtö tapahtuu 13.1 Helsingin rautatieasemalta Leningradin junalla klo. 13.12. Pysähdyn yhdeksi 

yöksi Leningradiin, toiseksi Moskovaan, ja viisi päivää vietän rautatievaunussa matkalla Kiinaan. 

Japaniin saavun, jos Herra suo, tammikuun lopussa. 

Rohkaistun tässä nyt pyytämään teiltä apua. Ehtisikö kukaan tulla auttamaan minua pakkaamisessa 

ja muutossa 2-4.1 ja / tai 10-12.1? Ja tietääkö kukaan vapaata varastotilaa, mihin mahtuisi muutama 

huonekaluni ja melko suuri määrä pakkilaatikoita?  

Olen pahoillani, että olen käynyt tapaamassa vain äärimmäisen harvoja teistä 400:sta ystäväkirjeeni 

lukijasta näiden Suomen-vuosien aikana. Antakaa anteeksi taas kerran! Olen kyllä kiitollinen teidän 

olemassaolostanne ja taustatuestanne. On turvallista lähteä uudelle työkaudelle tietäen, että monet 

rukoilevat puolestani. Pyydän samaa kuin eräs kollega pyysi lähtöjuhlissaan: “Rukoilkaa, että 

Jeesus varjelisi minut uskossa nämä tulevat neljä vuotta.’ Ei ole mikään itsestäänselvyys, että 

kukaan varjeltuu oikeassa uskossa ja puhtaassa elämässä tämän pahan maailmanajan keskellä. 



On ollut haikeata olla lopettelemassa opiskelijasihteerin uraansa. Muistan niin elävästi, miten 

suuren innostuksen vallassa sitä aloittelin armon vuonna 1974 – viisitoista vuotta sitten! Nämä ovat 

olleet hyviä vuosia. Olen tuntenut olevani kuin kala vedessä opiskelijoiden parissa. Onneksi saan 

sentään opettaa vielä raamattukoulussa pari kolme tuntia viikossa Kobessa. Muutoin työni tulee 

olemaan tavanomaista seurakuntatyötä.  

Kerron teille pari välähdystä kuluneelta syksyltä.  

Syyskuinen perjantai, Helsinki  

Istuin kirjastossa koko päivän gradua kirjoittamassa. Paikka tuntui kotoiselta ja rakkaalta, 

semminkin kun päiväni teologisessa tiedekunnassa alkavat olla luetut. Juttelin parin nuoren miehen 

kanssa kuppilassa kahvikupin ääressä aiheesta, mitä on Pyhän Hengen pilkka. Kun tunti oli siinä 

hommassa vierähtänyt, sanoin pojille:  

- Nyt lähdetään lukemaan. Virressäkin sanotaan, että “jok’ ainut hyödytön hetkistäs’ on hukkaan 

tuhlattu leiviskäs”.  

- Eivät nämä ole hyödyttömiä hetkiä, sanoi toinen pojista niin liikuttavan painokkaasti, että 

sydäntäni lämmitti. 

Lokakuinen torstai, Jerusalem  

Ensimmäinen päivä Pyhässä maassa meni maatessa. Olen niin väsynyt tehtyäni gradua viimeiset 

viikot yötä päivää, että tänään en jaksanut nousta sängystä ennen kuin myöhään iltapäivällä. 

Illalla tänne tuli kylään ystävättäreni kielikoulutoveri, venäläinen nainen nimeltä Anna. Hän on 

entinen NL:n tiedeakatemian jäsen, muuttanut vasta 3 kk sitten NL:sta tänne Israeliin.  

Olen harvoin tavannut noin sympaattista ja rehellistä ihmistä. Kuuntelin häntä tuntikaudet 

herpaantumattoman mielenkiinnon vallassa.  

- Isäni oli venäläinen, äiti juutalainen, sanoi Anna. - Olen kantanut kahden rodun ja kahden 

uskonnon ristiriitaa sisälläni koko ikäni. Äitini oli kova kommunisti, joka oli päättänyt pitää minut 

tietämättömänä uskonasioista. Sain kuitenkin jotain selville vanhalta kotiopettajaltani. En saanut 

tietää kaikkea, mitä halusin, mutta jotain sentään Kristuksesta ja hänen elämästään ja Israelin 

kansasta. Olen kiitollinen tuolle vanhalle miehelle, että hän antoi ajattelulleni tarvittavat ainekset. 

- Sitten aloin etsiä itselleni Raamattua, mutta sitä ei kerta kaikkiaan ollut saatavilla 60-luvulla. 

Kerran sitten näin yhden Raamatun kirjakaupassa ja ostin sen heti, vaikka se maksoi suuren 

summan rahaa. Aloitin lukemalla Uuden testamentin...  

- Eivätkö kaikki uskonnot opeta loppujen lopuksi samaa? kysyi Anna minulta miltei anovasti.  

Selitin hänelle, että syyllisyyden ongelmaan vastaa vain Jeesuksen risti. Vaistosin selvästi, että 

Anna ei vieroksu kristinuskoa, toisin kuin monet juutalaiset. Hän on avoin myös tähän suuntaan.  

- Sinulla on liikaa ongelmia yhden ihmisen kannettavaksi, sanoin Annalle. - Rukoile ja kerro ne 

Jumalalle. Me kristityt rukoilemme Jeesuksen nimessä, koska tiedämme, että silloin Jumala 

varmasti kuulee. 

Ja ongelmia siirtolaisilla Israelissa kyllä riittää: uusi kieli, uusi ilmasto, lasten sopeutuminen, 

työpaikan saanti...  



Kävin vielä Annan luona kylässäkin ja tapasin hänen lapsensa. Tajusin taas kerran, miten paljon on 

eloa ja miten vähän työmiehiä Jumalan elopellolla. Ehkä nyt olisi ainutlaatuinen tilaisuus 

juutalaislähetykselle - joka vuosi Israeliin muuttaa suuret määrät väkeä NL:sta. Ehkä he kaikki ovat 

yhtä avoimia kuin Anna! 

Marraskuinen sunnuntai, Leningrad 

Kuusi opiskelijaa ja Norjaan loikanneen Ailin äiti jäivät vilkuttamaan Pushkinon kirkon pihalle, kun 

bussimme nytkähti liikkeelle kohti Suomea. Mielessäni vilistivät tapahtumat, jotka olivat edeltäneet 

tuon marraskuisen sunnuntain haikeita hyvästejä.  

Huhtikuussa olin käynyt Pushkinossa ja tutustunut muutamiin Leningradin yliopiston opiskelijoihin. 

Kesällä oli kaksi heistä oli käynyt Suomessa, myös minun luonani Helsingissä. Sitten toinen heistä, 

Aili, otti ja loikkasi Norjaan. En saanut hänen päätään käännetyksi, vaikka yritin kuvata realistisesti 

pakolaisen osaa. Onneksi sentään yhteistyöjärjestömme (Norjan luterilainen lähetysliitto) on 

hankkinut tytölle uskovia ystäviä. 

Syksyn alussa OPKO teki päätöksen opiskelijatyön aloittamisesta pienissä puitteissa itäisessä 

miljoonakaupungissa. OK, venäjänlukija Jyväskylästä, valittiin projektisihteeriksi, joka käy kerran 

kuussa ko. kaupungissa ja koettaa aloittaa siellä opiskelijoiden kanssa raamattupiiriä.  

Tällä välin opiskelijat olivat kuitenkin saaneet jostain päin hurmahenkisiä vaikutteita ja menettäneet 

kiinnostuksensa raamattupiireihin. Piirejähän kuulemma on tarpeeksi, niiden sijasta heitä 

kiinnostivat vain riivaajien ulosajamiset, kielilläpuhuminen yms. He eivät huolineet OK:a 

kokoukseensa mukaan, koska tämä ei puhu kielillä.  

Kesällä Suomessa käynyt tyttö kirjoitti minulle kirjeen ja kysyi tyrmistyneenä, onko totta se mitä 

OK oli sanonut: Koko Suomen kirkko on yksimielinen siitä, ettei ihminen tule synnittömäksi 

käännyttyään kristityksi. 

Tehdään koe, kirjoitin tytölle vastaukseksi. Luetaan molemmat joka ilta 10 käskyä ja vuorisaarnan 

selitykset käskyihin ja katsotaan, miten niiden täyttäminen meiltä onnistuu.  

Tulokset julkistettiin sitten Leningradissa hotellihuoneessamme tuona marraskuisena perjantaina. 

Niin siinä oli käynyt, että minä olin huomannut rikkoneeni kaikkia muita paitsi 2. ja 7. käskyä 

vastaan, mutta opiskelijatyttökään ei ollut selvinnyt puhtain paperein: hän reputti omien sanojensa 

mukaan kahden käskyn kohdalla. Se siitä synnittömyysopista. 

Pidimme OK:n kanssa opiskelijoille raamattupiirin sekä perjantaina hotellissa että lauantaina 

opiskelijaboksissa. Ensimmäisellä kerralla tuntui kuin hurmahenkisyys olisi ollut vähällä vetää 

voiton ristin teologiasta, mutta lopulta sentään Jeesus ja hänen työnsä löytyivät siitäkin tekstistä. 

Toisen kerran meni jo paremmin. Etenkin hiljaisemmat luonteet pitivät piireistä kovasti. 

Neljä noista opiskelijoista on kastettu Arvo Survon kirkossa, yksi ortodoksikirkossa. Sydäntäni 

puristi, kun tajusin että nuo neljä venäläistä nuorta kuuntelevat joka pyhä kaksituntisen 

suomenkielisen jumalanpalveluksen sanakirja polvillaan. Näin miten toukokuussa kastettu Tanja 

koetti seurata puhetta vielä seuroissakin, näin hänen keskittyneestä ilmeestään, että hän halusi 

ymmärtää... Tytöllä on Sanan nälkä, mutta saako hän kuulla Sanaa ymmärrettävässä muodossa? 

“Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän”, sanoi Jeesus kerran ja jatkoi: “Rukoilkaa siis elon Herraa, 

että hän lähettäisi työntekijöitä elonkorjuuseensa.” NL:ssa kelpaa tällä hetkellä harhaoppi yhtä 



hyvin kuin oikea oppikin. Uskonnollinen tieto on vähäistä, venäjänkielisiä Raamattuja menisi kuin 

kuumille kiville. 

Opiskelijat roikkuivat helmassani, heillä kun ei ole ketään aikuista, joka olisi heistä kiinnostunut. 

Näin miten haikea heidän oli minusta erota, ja lupasin pysähtyä vielä yhdeksi yöksi Leningradiin 

Japaniin mennessäni. 

Jos joku tuntee nyt piston sydämessään ja haluaisi kuulla Leningradin opiskelijoista lisää, rukoilla 

työn puolesta ja ehkä antaa rahaakin, voi tilata OK:n kiertokirjeet. Osoite se ja se. Liitteenä seuraa 

tällä kertaa OPKO:n tiedotuslehti ARKKI. Sitäkin voivat halukkaat tilata itselleen, puh. se ja se. 

Toivotan teille Hyvää Joulua näiden Paavalin sanojen välityksellä. “Herra on lähellä.” Seuraava 

kirje tuleekin sitten Kobesta, jos Herra suo. 

Mailis  

 


