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Hyvää Joulua kaikille teille, jotka kier-

tokirjettäni luette! 

Tämän vuoden adventtivirteni on Paul Gerhardin, 

tuon paljon kärsineen saksalaisen papin, sanoit-

tama virsi n:o 8. Siinä sanotaan kaikki, mitä mei-

dän taas tänä jouluna tarvitsee tietää. 

On kaikki valmistettu puolesta tuomitun.  

Vapahdit vihan alta synteihin sidotun.  

Kun rauha oli poissa ja ilo kaukana,  

kiiruhdit, rauhantuoja, toit ilon taivaasta. 

Siis sielu näitä muista myös tuskan aikana.  

Ei epäilysten valtaan tarvitse suostua.  

On ystäväni läsnä, hän ovella jo on.  

Hän rauhansa voi antaa keskelle ahdingon. 

Seuraavassa kerron teille muutaman kohokohdan menneen syksyn työstä ja vaivasta.  

Raamattukoulu 

Ajatelkaa, nyt minusta on tullut raamattukoulun opettaja! Kukapa olisi uskonut, että pääsen vielä näin pit-

källe urallani. Joka perjantaiaamu hyppään autoni rattiin viiden jälkeen, jo ennen kukonlaulua. Kolmessa 

vartissa selviän Kobeen asti. Tunnit eivät suinkaan ala kuudelta, vaan puoli yhdeksältä, mutta sitä ennen 

minä kiipeän kappaleen matkaa ylös Maya-vuoren rinnettä. Nuo varhaiset vuoriretket ovat mitä suurinta 

terapiaa minun sielulleni. Pimeä muuttuu vähitellen aamuksi, linnut sirkuttavat toisilleen hyvää huomenta, 

joki kohisee polun varrella. Syön aamiaista pienen buddhalaistemppelin katoksen alla ja katselen, miten 

nouseva aurinko sytyttää väreihin vuorten vihreät rinteet. Kerran huomasin, ettei minulla oikeastaan ole 

milloinkaan muulloin aikaa olla onnellinen kuin vuorelle kiivetessäni. 

Aamupäivä kuluu kahta kaksoistuntia pitäessä. Ensimmäisellä luokalla opetan Luukasta, toisella evanke-

liumien teologiaa. Oppilaita on yhteensä 15, ja he ovat monenikäisiä. Joka kerran pidän toisen Luukkaan 

tunneista raamattupiirinä. On ihanaa nähdä, miten armon evankeliumi aukeaa jollekulle oppilaalle taas 

uudesta tekstistä. Näyttää siltä, kuin opiskelijat viihtyisivät tunneillani. Mutta tuntien valmistamisessa on 

tietysti aika iso työ. 

Muuan sairaskäynti 

Muistatteko, kun ystäväni Leena kertoi kesän kiertokirjeessä äidistä, jolla on kaksi vammaista lasta ja yksi 

terve. Muutakin vaikeutta perheessä on ollut enemmän kuin luulisi kenenkään jaksavan kestää. Mutta sit-

ten tapahtui sellainen kauhea asia, että tämän äidin maksasta löytyi syöpä. Koko seurakunta oli järkytyksen 

vallassa — miten perhe tuosta iskusta selviäisi? Näin kertoo päiväkirja vierailustani sairaalaan: 



Edellisenä päivän oli Yoshi-sanin vatsaa tähystetty, ja tuskat olivat olleet kovat. Nytkin tippui kipulääkettä 

pienestä pullosta selkärankaan. Leikkaus on ensi viikolla. Potilas kuitenkin hymyili meitä kohti sängystään 

lämpimästi.  

“Pelkäsin, että olisit jo suuttunut Jumalaan siitä, miten paljon kärsimystä hän sinulle antaa “, sanoin vaisu-

na. ”Ei tulisi mieleenikään”, vastasi Yoshi-san. “Ei Jumala ole tehnyt minulle mitään pahaa. Päinvastoin, 

minähän olen niin iloinen siitä, että sain ottaa kasteen ennen kuin kaikki tämä tapahtui. Nyt voin kuunnella 

kasetteja ja lukea Raamattua, ja seurakunta rukoilee puolestani...” 

Se on totta. Täkäläinen seurakunta todella rukoilee sairaiden jäsentensä puolesta, yksin ja yhdessä. Juma-

lanpalveluksen jälkeen kokoontuu jopa rukouspiiri tätä tarkoitusta varten. 

Luimme yhdessä Yoshi-sanin kanssa psalmin 23. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa (jap. 

käännös), en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Näin sieluni silmillä Jeesuksen is-

tumassa Yoshi-sanin sängyn laidalla, kuten hän on niin monesti istunut minunkin sänkyni laidalla, kun olen 

joutunut kulkemaan pimeässä laaksossa. Kiitin Jeesusta hänen läsnäolostaan. Me itkimme kaikki. 

Vaimon sairastuttua perheenisä on käynyt kirkossa joka ikinen pyhä. Hän on myös ilmaissut tahtovansa 

tulla kastetuksi. 

Hautajaiset 

Perjantaina kuoli erään seurakunnan vanhimman vaimo sairaalassa syöpään. Tuskat kestivät viikon. Paris-

kunnalla ei ole yhtään lasta. Mies on entinen keisarillisen armeijan sotilas, joka joutui Siperiaan sotavangiksi 

muutamaksi vuodeksi. Hän on totuudellinen ihminen, sen olen kirkkovaltuuston kokouksissa nähnyt. Ja nyt 

tuo vanha mies jäi ihan yksin. 

Olen ihaillut sitä, miten seurakuntamme osallistui sairaan naisen hoitamiseen. Naiset valvoivat sairaalassa 

öitä vuoronperään. Japanilaisessa seurakunnassa ei ihmistä jätetä yksin kuolemaan. 

Lauantai-iltana pidettiin kirkolla “ruumiinvalvojaiset’, sunnuntaina hautajaiset. Arkku oli asetettu alttarin 

eteen. Kirkko oli täynnä mustapukuista, itkevää väkeä. Valtuuston puheenjohtajakin itki tilaisuutta vetäes-

sään ja lohdutti leskeä jälleennäkemisen toivolla. Sitä toivoahan ei muissa uskonnoissa ole. 

Kävimme kukin viemässä arkun päälle yhden valkoisen krysanteemin. Ei-kristityt sukulaiset liittivät kätensä 

yhteen, kuten buddhalaisissa hautajaisissa tehdään. Me kristityt teimme kuka mitäkin. Minä katsoin alttarin 

ristiä, päätäni en taivuttanut milliäkään. Jos arkku olisi ollut jossain muualla kuin kirkon alttarilla, olisin ehkä 

voinut hyvästellä kristityn naisen samalla tavalla kuin elävä ihminen täällä hyvästellään: kumartamalla. 

Mutta alttariin päin kääntyneenä en kumarra muille kuin Jumalalle.  

Buddhalaiset sukulaiset ihmettelivät kristillisten hautajaisten valoisuutta ja ylösnousemuksen toivoa. Mutta 

hautajaistraditioita kirkolta vielä puuttuu.  

Ulkoilmajumalanpalvelus 

Häikäisevän kaunis syyssunnuntai kypsyvien riisipeltojen yllä. Noin 30-henkinen ryhmä Nishi-Akashin seura-

kunnan jäseniä, etsijöitä ja heidän buddhalaisia sukulaisiaan läksi Gobu-vuorelle viettämään urheilupäivää 

ja ulkoilmajumalanpalvelusta. Lapsiakin oli mukana iso lauma. 

Määränpää, Gobun leirikeskus, sijaitsee vuoren rinteellä buddhalaistemppelin alueella. Siellä me sitten 

vietimme yksinkertaisen tilaisuuden, aikuiset ja lapset erikseen. Minä puhuin Nikodeemuksesta ja uudes-



tisyntymisestä niin yksinkertaisesti kuin ikinä osasin. Evankeliumia koetin julistaa parhaan kykyni mukaan 

vaskikäärmeen avulla. Vastuu tuntui suurelta, sillä jotkut kuulijoista saattoivat olla kuuntelemassa Jumalan 

Sanaa elämänsä ensimmäisen ja viimeisen kerran. 

Ruokaa laitettiin yhdessä nuotiolla. Yhteispeli sujui loistavasti. Sitten pelattiin. Paluumatkalla käytiin katso-

massa Takinon koskea. Siinä vaiheessa jouduin ohittamaan kapealla tiellä toisen auton niin läheltä, ettei 

aamulehti olisi väliin mahtunut. Teki mieli sulkea silmät... Mutta niin vain siitäkin ohituksesta naarmuitta 

selvittiin.  

Englanninpiirejä  

minulla on kaksi, toinen aikuisille (9 rouvaa) ja toinen lapsille (7). Meillä on tunneilla yleensä oikein muka-

vaa. Viimeisen varttitunnin ajan opetan Raamattua japanin kielellä. Melkein kaikki oppilaani ovat “pysty-

metsästä” tulleita buddhalaisia. 

Alusta lähtien mukana on ollut 72-vuotias isoäiti Kami-san, kovia kokenut, mutta pirteä rautarouva. Hän 

ilmoitti heti alkuun pysyvänsä buddhalaisena, johon minä tietysti vastasin, ettei englanninluokalla ketään 

pakkokäännytetä. Meistä tuli kuitenkin Kami-sanin kanssa hyvät ystävät melkein heti kättelyssä – olemme 

ehkä molemmat samalla tavalla “suoranuottisia”. Kami-san oli sanonut kristitylle tuttavalleen, ettei hän 

ikinä ole ollut paikassa, missä on niin vapaa ilmapiiri kuin minun talossani. Hän on kuulemma uskaltanut 

sanoa siellä ääneen sellaisia asioita, mitä ei ole ikinä ennen vieraille ihmisille sanonut. 

Kami-san toi nyt syksyllä piiriin taas uuden rouvan, Tsutsui-sanin. Tämä nainen on aivan mahdottoman in-

nokas lukemaan kristillisiä kirjoja ja kuuntelemaan kasetteja. Eräänä iltana hän piipahti luonani tuomassa 

leipomiaan sämpylöitä ja kertoi, miltä tuntui astua aivan uuteen maailmaan: kristillisen kirkon piiriin 

(=englannintunneille). Tsutsui-san ei ole koskaan ollut kristinuskon kanssa missään tekemisissä, eikä hän 

meinannut uskaltaa tulla nytkään, etenkin kun sensei (opettaja) on ulkomaalainen. Mutta hän tuli, kun Mu-

rakami-san niin kovasti kutsui.  

Helpotuksekseen Tsutsui-san huomasi, että sensei on ihan samanlainen ihminen kuin hän itsekin. Ja se, 

mitä Tsutsui-san kuuli kristinuskosta, veti häntä alusta asti puoleensa aivan sanomattomasti. Jeesuksen 

opetus on niin erilaista kuin buddhalaisuus, jossa tuska ja kärsimys on vain kestettävä, miten parhaiten 

taitaa. Näin kertoi Tsutsui-san, ja pyysi minua ostamaan itselleen virsikirjan ja Raamatun, kun käyn kirkolla. 

“Et sinä tullut vahingossa tähän taloon”, vakuutin. “Jeesus itse johdatti sinut tänne, koska halusi, että opit 

hänet tuntemaan“. 

Olen lähdössä neljän mummon kanssa Kiotoon retkelle tämän kuun lopussa. Mukaan tulevat mm. nämä 

kaksi joista nyt olen kertonut. Viihdyn kauhean hyvin vanhojen ihmisten seurassa. 

Puutarha  

tässä maassa on suuritöinen yritys. Kun tulin kesälomalta, omani oli loistokunnossa, sillä kristitty mummo, 

Takayasu-san, oli käynyt sitä joka ikinen aamu hoitamassa tunnin pari. Sellaisessa helteessä! 

Takayasu-sanilta on leikattu rintasyöpä, joka on sitten vielä uusinutkin. Sehän ei ole hyvä merkki, ja tämä 

mummo tietää sen itsekin. Mutta hän uskoo syntien anteeksiantamukseen ja iloitsee taivaasta niin kuin 

vain harvat. 

Kun Takayasu-san oli taas kerran viemässä minua ja vierastani ulos syömään, kysyin, miksi hän sen tekee. 

“Minulle on pelkkä ilo saada tehdä jotain hyväksesi, sensei “, vastasi vanha nainen iloisesti. “Sinä julistat 



meille Jumalan Sanaa ja rukoilet meidän puolestamme. Se on paljon se. Kun minä jonakin päivänä teen 

kuolemaa, niin uskon, että rukoilet silloinkin puolestani. Jos olet Suomessa, pyydän K-hara-senseitä soitta-

maan sinulle...” Minua olisi itkettänyt, jos vain olisin kehdannut itkeä keskellä katua.  

Kadonnut koira 

Ryhdyin eilen (14.11) kirjoittamaan kiertokirjettä, mutta keskeytyksiä oli paljon; mummot tulivat istutta-

maan sipuleita kasvimaalleni, keskusteltiin Kioton retkestä – ja sitten ilmestyi portaille itkevä Aragawa-san 

(noin 55-vuotias rouva, kastettu pääsiäisenä). Maru-chan, Aragawa-sanin 15-vuotias villakoira, tosin jo mel-

kein villaton, oli hävinnyt edellisenä iltana teille tietymättömille.  

Aragawa-san oli kävellyt aamukolmesta lähtien ympäri Takaokaa, mutta vaikeahan sellaista koiraa on löytää, 

joka on kuuro, sokea ja sydäntautinen. Viimeinen kuukausi on kuulemma ottanut koville, kun Maru-chan ei 

ole antanut emäntänsä nukkua, vaan noussut valittamaan joka kymmenes minuutti. Yhdessä on nukuttu 

saman futonin (peiton) alla. 

Minä ajattelin tästä asiasta hiljaa mielessäni, mitä ajattelin, mutta ääneen koetin lohduttaa epätoivoista 

naista. Sanoin, että eläimet tahtovat kuolla yksin. Maru-chan ehkä tunsi kuoleman lähestyvän ja karkasi 

ulos siksi, ettei tahtonut murehduttaa emäntäänsä. Sanoin, että jos Jumala pitää huolen varpusista, niin 

pitää hän huolen koiristakin. Varmasti hän tietää, missä Maru-chan on tällä hetkellä. 

Aragawa-san ei kuitenkaan ollut lohdutettavissa, vaan tarrautui minuun itkien kuin lapsi. Ei auttanut muu 

kuin pitää rukoukset. En oikein tiennyt, mitä rukoilla, mutta pyysin joka tapauksessa sitä, ettei Maru-chanin 

tarvitsisi kärsiä, ja että se löytyisi pian joko elävänä tai kuolleena. Ja että Jeesus itse lohduttaisi Aragawa-

sania. 

”Mitä eläimille tapahtuu, kun ne kuolevat?” tahtoi Arai-san tietää. “Siitä ei Raamattu sano mitään, joten 

sitä me emme tiedä. Mutta voimme varmasti jättää tämän asian Jumalan hoidettavaksi “, vastasin. Araga-

wa-san oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että hänen koiransa menee kuoltuaan taivaaseen. Onneton koi-

ranomistaja kävi ovellani yhteensä kolme kertaa päivän mittaan. 

Raamattupiirit  

ovat minun elämäni suurin ilo. Piirin vetäminen on paljon mukavampaa kuin puheen pitäminen, ja luulta-

vasti evankeliumikin menee keskustelemalla parhaiten perille. Pidän raamattupiirejä paitsi kirkolla, myös 

kotonani ja toisten kodeissa. Melkein aina on mukana myös ei-kristittyjä. Voi, miten monta monituista ilon 

hetkeä olenkaan saanut syksyn mittaan viettää Jumalan sanan ääressä, kun se on kirkastunut itselleni ja 

toisille. 

Työtoverini Satoo-sanin kanssa olemme hiljakseen kääntäneet kysymyksiä japaniksi. Työtoveri on kuitenkin 

kiireinen ja kokee tämän työn ylimääräiseksi vaivaksi. Ettekö voisi rukoilla, että löytyisi joku, joka kääntäisi 

ilolla kanssani Sanassa ilosanoma -raamisoppaan japaniksi. Niin, ja samalla voisitte rukoilla, että joku kään-

täisi sen myös englanniksi.  

Johtokunnat ja komiteat  

vievät nykyään melko paljon aikaani. Ne ovat kuitenkin tärkeä palvelustehtävä, jossa voi saada paljon hyvää 

aikaan, jos sitten pahaakin. Niitäkin varten tarvitsisin viisautta. 

Edellisen kiertokirjeen puheesta  

olen saanut jopa vähän palautetta teiltä, kirjeeni lukijoilta. Kiitos paljon! Haluan kuitenkin oikaista erään 



väärinkäsityksen, joka kävi ilmi paristakin kirjeestä: että näet olisin oppinut pitämään puheita teologisessa 

tiedekunnassa. Ei, hyvänen aika! Siinä paikassa oli vähällä mennä viimeinenkin saarnataito, sillä siellä Raa-

matusta tehdään pelkkä satukirja. Sen, miten kristillinen puhe pidetään, olen oppinut ennen kaikkea kur-

juuteni kautta, mutta myös Carl Fr. Wislöffin homiletiikan kirjasta Ordet fra Guds Munn. Wislöff opettaa 

selvästi, mikä on kristillisen saarnan tuntomerkki. On sanottava joka kerran, mitä se maksoi Jumalalle, että 

hän on syntiselle armollinen. Muu puhe Jumalan rakkaudesta on pelkkää perusteetonta lässytystä. 

Kolmas ratkaiseva apu puheiden pitämiseen ovat olleet raamattupiirit. Niissä olen tehnyt suuria löytöjä 

vanhoista evankeliumiteksteistä. Mielestäni jokaisen papin kannattaisi perustaa saarnapiiri omaan seura-

kuntaansa, ehkäpä sillä tavalla opittaisiin pysymään enemmän tekstissä. 

Monia pappeja vaivaa ihan ilmiselvästi se tunne, että evankeliumitekstit ovat loppuun kaluttuja, eikä niistä 

voi enää saarnata mitään uutta. Ja niin sitten puhutaan muusta kuin tekstistä, eikä Jumala saa sananvuoroa 

ollenkaan. Tämä on minun mielestäni Raamatun vähättelyä, ja osoittaa, ettei saarnaaja itsekään elä siitä 

sanasta, jota hänen pitäisi muille julistaa. 

Suomessa minä en saarnaa, koska siellä saarnaaminen kuuluu papin eli seurakunnan johtajan tehtäviin. 

Täällä tilanne on toinen. Meidän luterilaisessa kirkossamme saarnaavat maallikot hyvin usein sanajumalan-

palveluksissa, eikä sitä mielletä millään tavalla vain seurakunnan johtajalle kuuluvaksi tehtäväksi. 

Jeesus itse tulkoon jokaisen teidän jouluvieraaksi! 

toivottaa     Mailis  

 


