
 

 

 

 

1/1991. Ystäväkirje n:o 1, tammikuu 1991 

Rakkaat kiertokirjeen lukijat! 

On tullut taas aika kiittää teitä joulupostista ja 

toivottaa hyvää uutta vuotta. Kiitos jokaiselle 

teistä, jonka kortti, kirje, kasetti, kalenteri tai muu 

lahja sai olla juhlistamassa jouluani. Ripustin 

kortit seinälle ja katselin niitä usein kiitollisin 

mielin: minua muistetaan kotimaassa. En ole 

yksin tätä työtä tekemässä. Kiitos myös sinulle, 

joka rukoilet ja sinulle, joka tuet Japanin-

lähetystä taloudellisesti. Siitä palvelutyöstä en 

minä koskaan pääse selville, mutta Jumala tietää 

sen ja maksaa satakertaisesti takaisin. 

Jotkut teistä kiittivät kiertokirjeitäni, jotkut muut moittivat niitä omahyväisiksi ja liian "oikeaoppisiksi". On 

mukava saada palautetta, olipa se sitten risuja tai ruusuja. Jos jotakuta harmittaa, että joulukortti jäi 

lähettämättä, ehdotan, että lähettäisit nyt minulle pienen tervehdyksen. Loppiaisen jälkeen alkavat näet 

lähetin elämässä "härkäviikot", jolloin ei postiluukku kovin usein kolahda.  

Tilinpäätöksiä…  

Alkuvuosi kuluu paljolti tilinpäätösten ja raporttien merkeissä; ensin mainittu tehdään norjaksi ja viimeksi 

mainittu kaikilla kolmella "kotimaisella". Sen lisäksi itse Jumalakin on viime vuosina teettänyt minulla 

tilinpäätöksen vuodenvaihteen tienoilla. Mieli on vähän matalalla sen tiimoilta. Vähän löytyy menneestä 

vuodesta todellista rakkautta ja armahtavaisuutta lähimmäistä kohtaan ja paljon kielen syntejä, 

laiminlyöntejä, omahyväisyyttä, epäuskoa, epätoivoa ja kaikenlaista pahaa himoa. Puhumattakaan nyt 

sitten Jumala-suhteen puutoksista, jotka näkyvät suhtautumisessa armonvälineisiin. 

Näissä mietteissä istuin Hiruzenin uudenvuodenleirin jumalanpalveluksessa ja kuuntelin saarnaa 

hedelmättömästä viikunapuusta, joka sai vielä yhden vuoden armonaikaa. Muistin yhtäkkiä, mitä olin 

luvannut tämän samaisen tekstin ääressä Jumalalle tasan neljä vuotta sitten, ja tajusin: sekin lupaus on 

moneen kertaan rikottu.  

Viikunapuu kasvoi hyvässä maassa, viinitarhassa, eikä tien varrella, kuten tavallista oli. Se oli laihduttanut 

maata jo kolmen vuoden ajan eli siis vähentänyt naapuripuiden viinisatoa. Aivan niin kuin minäkin. 

Kolme vuotta on yhtä pitkä aika kuin Jeesuksen julkinen toiminta, sanoi saarnaaja Hiruzenissa. Jeesus, jalo 

viinipuu, kantoi runsaasti hyvää hedelmää noiden vuosien ajan. Sen vieressä seisoi Mailis, hedelmätön 

viikunapuu, joka on jo neljännenkin armon vuotensa hukkaan kuluttanut. Se on kuin kirottu viikunapuu, 

josta ei koskaan enää hedelmää poimita (Mt 21). 

Silloin tulee isäntä paikalle kirveen kanssa. Mutta sitä ennen onkin ehtinyt tapahtua ihmeellinen 

vaihtokauppa: jalo viinipuu on vaihtanut osaa hedelmättömän viikunapuun kanssa ja tullut kirotuksi. Niinpä 

isäntä hakkaa maahan "väärän" puun ja tekee siitä ristin. 



Ja niin herää Mailis, hedelmätön viikunapuu, vielä viidennenkin vuoden ensimmäiseen aamuun, ja tietää: 

armon aika ei olekaan loppunut. Yhä vielä puutarhuri kuokkii ja lannoittaa. Yhä vielä hän jaksaa 

kärsivällisesti odottaa hedelmää ja antaa paikan jalojen viinipuiden keskellä. Hän ei ole heittänyt toivoaan 

voittamattomien syntieni suhteen. Hän näkee minut sielunsa silmillä sellaisena, jollainen tulen kerran 

uudessa luomakunnassa olemaan... Tässä on toivoni vuotta 1991 varten. 

Tällaisessa julkisessa kirjeessä ei lähetti voi kertoa murheitaan niin avoimesti kuin haluaisi. Uskaltaudun nyt 

kuitenkin kertomaan jotakin, että voisitte rukoilla vaikeiden asioiden puolesta. Ensinnäkin naispuolinen 

työtoverini on pettynyt minuun ja yhteistyöhömme. Häntä vaivaa aina ja jatkuvasti se, että minua 

kohdellaan suurena senseinä (opettajana) ja häntä vain "monistajaorjana". Nämä ovat hänen omia 

sanojaan. Tästä asiasta voisi sanoa vaikka mitä mutta jääköön sanomatta. Arvaatte varmaan, että syytä on 

niin sysissä kuin sepissäkin. Lopputulos on kuitenkin se, että työtoverini kieltäytyy kääntämästä kanssani 

raamattupiirikysymyksiä ja yleensä auttamasta minua millään tavalla. Tällainen ihmissuhde vie todella 

paljon voimia. 

Muitakin murheita on kyllä, mutta jääkööt kertomatta tällä kertaa. Olen päättänyt riippua kiinni Jumalan 

lupauksessa niin omallani kuin toistenkin kohdalla, että jaksaisin elää. "Eikö sitten Jumala toimittaisi 

oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä 

sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian." (Lk 18:7-8). 

Kuuleeko Jumala huutomme? 

Edellinen raamatunlause on otettu Jeesuksen vertauksesta, joka kertoo leskivaimosta ja tuomarista. Tein 

kysymykset tähän tekstiin ja pidimme raamattupiirin lähetyssaarnaajaporukalla, kun olin joulunjälkilomalla 

suomalaisella koululla. Piiri meni muuten hyvin paitsi että vetäjä ei välillä ollut saada itkultaan ääntä. 

Leskivaimolla oli hätä, aivan hirveä hätä. Ehkä hänen poikansa aiottiin myydä orjaksi, tai hänen sairas 

lapsensa ei saanut lääkettä, kun joku sukulainen oli vienyt perheelle kuuluvan perinnön. Naista ei 

kelpuutettu todistajaksi oikeuteen tuohon aikaan, liekö kanteen nostaminenkaan ollut lakipykälien 

mukaista. Mutta nainen meni tuomarin luo. Meni vaikka lakipykälät olivat häntä vastaan, Meni vaikka 

tuomari ei uskonut Jumalaan eikä pitänyt ihmisiä ihmisinä (jap. käännös). Meni kymmenen kertaa, sata 

kertaa. Käyttäytyi lopulta sopimattomasti, oli käydä silmille, huusi ja kiljui... 

Sitä on rukous.     

Kukaan ei rukoile näin, paitsi ihminen jolla on hirveä hätä omasta tai luultavammin rakkaittensa puolesta. 

Pakanat eivät rukoile näin. Onnelliset ihmiset ja menestyvät kristityt eivät rukoile näin. Ei myöskään se, joka 

saa tästä vertauksesta vain pahan omantunnon: en ole rukoillut tarpeeksi. 

Jeesus kertoi vertauksen niille, jotka joka tapauksessa huutavat yötä päivää hätäänsä Jumalalle, koska eivät 

voi olla huutamatta. Hän tahtoi lohduttaa heitä (vai pitäisikö sanoa meitä) ettemme väsyisi kesken kaiken. 

Apu tulee pian, lupaa Jeesus, se ei viivy hetkeäkään kauemmin kuin on tarpeellista, vaikka Jumala 

tuntuisikin meistä yhtä hitaalta auttamaan kuin tuomari leskestä.  

Ja kuitenkin vertaus loppuu näin: "Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" Mitä tällä 

huomautuksella on vertauksen kanssa tekemistä, kysyin minä raamattupiirissä. Näin me vastasimme: Jos 

esirukoilijat väsyvät, loppuu usko. Niin kauan kuin on hätää, on myös pakko mennä Jeesuksen luo 



kymmenen kertaa, sata kertaa päivässä. Jos hätä loppuu, loppuu myös Jeesuksen luo meneminen. Loppuu 

usko. 

Mitä yhteistä oli Jeesuksella ja leskellä, kuului seuraava kysymys. Se, että heillä molemmilla oli yötä päivää 

asiaa Jumalalle / tuomarille. Mitä eroa heissä sitten oli? Se, että leski rukoili tuomarilta itselleen oikeutta ja 

riitapuolelle rangaistusta, kun taas Jeesus pyysi itselleen rangaistusta voidakseen hankkia meille oikeuden. 

Oikeuden päästä valittujen joukkoon. Oikeuden rukousten kuulemiseen ja vastauksen saamiseen. Saamme 

olla tästä yhtä varmoja kuin leski oli asiansa oikeutuksesta. 

Oikeastaan voimme lukea tämän vertauksen myös havaintoesimerkkinä siitä, miten Jeesus itse rukoilee sen 

asian puolesta, josta me tuskaa kannamme. Hän elää aina rukoillakseen meidän puolestamme ja 

rakkaittemme puolesta. Hän, Jumalan valittu, huutaa yötä päivää apua meidän hätäämme, yhtä sitkeästi 

kuin leski etsi tuomarin apua. 

Viivyttäisikö Jumala sitten meiltä apuansa? Ei, hän toimittaa meille oikeuden pian. Mutta vielä toistaiseksi 

meidän on uskottava näkemättä, tartuttava Sanaan ja riiputtava siinä kiinni. 

Taimenistutus on uskon akti 

Nyt kun Persianlahdella raivoaa sota, haluan sanoa vielä pari sanaa maailmanloppuun suhtautumisesta. 

Kaksi vuotta sitten isä tilasi tuhatmäärin puuntaimia, ja minäkin olin mukana niitä istuttamassa 

metsäpalstallemme. Parikymmentä vuotta aikaisemmin istutetut männyt olivat huonossa kunnossa. 

Ajattelin kaikkia happosateita ja raskasmetalleja ja ties mitä myrkkyjä, jotka taimiparkojen kimppuun 

kävisivät. Tulisiko niistä koskaan täysikasvuisia puita? 

Silloin tajusin, että taimenistutus on uskon akti. "Omenapuu" on istutettava, vaikka taivaalta sataisi sekä 

myrkkyjä että pommeja. Japanissa on julistettava evankeliumia niin kauan kuin sitä saadaan tehdä. Kirkkoja 

on rakennettava, kirjoja on kirjoitettava, lapsia synnytettävä. Siksi uskallan pyytää teidän tukeanne ja 

apuanne Takaokan evankelioimistyötä varten taas tulevaksi vuodeksi, jos me nyt saamme tämän vuoden 

vielä elää. "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä." (Lk 21:28) 

  terveisin        Mailis 

     


