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Rakkaat ystävät, 

 

Kevät tekee tuloaan Japaniin, vaikka vielä 

viime yönä lämpötila taisi käydä nollan 

alapuolella. Luumut ja kameliat kukkivat. Olen 

lopulta hankkinut itselleni japanilaisen 

lintukirjan, koska näen niin paljon lintuja sekä 

vuorelle kiivetessäni että aamulenkkiä 

juostessani. Ihmettelen itsekin miksi tein tuon 

välttämättömän ostoksen vasta nyt, 15. vuotena 

Japaniin tultuani. Linturetkethän olivat 

nuoruuteni suuri harrastus. 

 

Olemme aloittaneet jumalanpalvelukset täällä Takaokassa, tarkemmin sanottuna minun olohuoneessani. 

Tuolit laitetaan riviin, pöydälle nostetaan tuomaanristi ja kolme kynttilää Aarikan kynttilänjaloissa ja 

niin voi jumalanpalvelus alkaa. Väkeä tulee – yllätys, yllätys! – 15-20 henkeä joka kerran. Mukana 

saattaa olla jopa kolmasosa etsijöitä (=ei-kristittyjä, jotka ovat kiinnostuneita kristinuskosta). 

Jumalanpalvelus pidetään klo 15; silloin on kello 8 aamulla teillä siellä Suomessa. Katsuhara-sensei 

saarnaa useimmiten, ja S-san (naispuolinen työtoverini) säestää. 

 

Raamattukoulun lukuvuosi loppui tämän kuun alussa. Minulla ei ole tunteja seuraavalla lukukaudella, 

mikä helpottaa vähän työpaineita. Syksyn alusta jatkan taas opetustehtävää. Raamattukoululaisten piti 

vetää raamattupiiri omassa seurakunnassaan ja kirjoittaa siitä raportti. Kopioin teille tähän Hayashi-

sanin raportin. Hayashi-san on noin nelikymppinen rouva, joka innostui avoimesta raamattupiiristä 

kovasti. Hän myös tarjoutui auttamaan minua oppaan teossa, joten nyt on siihenkin rukoukseen 

vastattu. Näin kuuluu siis Hayashi-sanin raportti: 

 

Teksti: Sakkeus. Paikalla 5 henkeä (pastori, 2 kristittyä ja yksi ei-kristitty + vetäjä). 

Pastori oli aluksi vähän ymmällään, kun vetäjä ei saarnannut eikä kertonut mitä 

Raamatun kommentaarit tästä kohdasta sanovat, vaan rupesi esittämään kysymyksiä. 

Kristityt ja ei-kristitty, joka muuten piti piiriin tullessaan Raamattua 

mielenkiinnottomana kirjana, osallistuivat kuitenkin keskusteluun luontevasti.  

 

Keskustelun aikana osanottajille tuli vähitellen selväksi, miten kaukana heidän oma 

ajattelutapansa on Jeesuksen rakkaudesta. Tunnelma oli sellainen, että siinä oli helppo 

ilmaista ajatuksensa, jopa erimielisyytensä, ja oppia ymmärtämään toinen toisensa 

sydämen aivoituksia. Eräs osanottajista sanoi, että hän alkaa lukea itsekseenkin 

Raamattua samalla tavalla, kysymyksiä esittäen  

 

Ainoa, joka ei näyttänyt oikein innostuvan raamattupiiristämme oli pastori. Hän meni 

kesken piirin ihan mykäksi ja näytti olevan huolestunut siitä, mihin keskustelu loppujen 

lopuksi johtaa. Vaikka oli puhe, että meidän on pidettävä seurakunnassamme yksi 

raamattupiiri, pidin minä vielä toisenkin. Silloin oli mukana kuusi henkeä, mm. pastori. 

Tekstinä meillä oli kertomus kanaanilaisesta naisesta. 

 

Tällä kertaa oli mukana myös eräs kristitty nuori mies, joka ei oikein ymmärrä Jeesuksen 

ristinkuoleman tarpeellisuutta. Hän kysyi nytkin, kun olimme päässeet sovitukseen asti, 



eikö ihminen mukamas voi pelastua, vaikkei siihen uskoisikaan. Sitten hän alkoi 

ihmetellä, onko hän itse oikeastaan ollenkaan uskossa. Luulen, että pastori tajusi 

ensimmäisen kerran, miten vähän tuo nuori mies kristinuskosta vasta ymmärtää. 

 

Kun luin psalmista 22, miten Jeesus itse joutui meidän sijaisenamme kokemaan saman 

kuin kanaanilainen nainen, näytti siltä kuin kaikki olisivat tulleet syvästi liikutetuiksi. 

Pastorikin. Rukoilen, että voisimme käyttää avointa raamattupiiriä seurakunnassamme 

tästä lähtien säännöllisesti. 

 

Rakkaat kiertokirjeen lukijat, ettekö iloitse kanssani siitä, että on olemassa tällainen työmuoto, jota 

teidän lähettinne saa olla Japaniin levittämässä? Kirjoitin norjankieliseen raporttiini avoimen 

raamattupiirin (AR:n) neljä hyvää puolta: 1) AR on maallikkojen työmuoto. Hayashi-sankaan ei ole 

pappi eikä lukkari ja kuitenkin hän pystyy vetämään mainiosti raamattupiiriä. 2) ARon 

evankelioimistyötä. Ensikertalainenkin kykenee osallistumaan keskusteluun, koska se tapahtuu vain 

yhden tekstin pohjalta. 3) AR on Jeesus-keskeinen työmuoto. Jeesus ja hänen ristinsä löytyvät joka 

tekstistä. 4) AR on pienryhmätyön muoto, ja pienryhmäthän ovat, kuten tunnettua, olleet kautta koko 

kirkkohistorian kirkon kasvun avain. 

 

Natsue-chan, Jairoksen tytär 

Olemme aloittaneet myös koululaisten (yläasteen) raamattupiirin täällä Takaokassa. Mukaan tuli heti 

ensimmäisestä kerrasta lähtien muuan Natsue-chan (nimi muutettu). "Hyvänen aika, oletko sinä se 

tyttö, jonka minä näin makaavan tienristeyksessä verilammikon keskellä viime kesäkuussa?" kysyin 

hämmästyneenä nimen kuultuani. Kyllä, sama tyttö hän oli. 

 

Asia on nimittäin sillä tavalla, että minä olin ajamassa elämäni ensimmäistä kertaa omalla autollani 

Nishi-Akashin kirkolle, kun jouduin onnettomuuden todistajaksi. En nähnyt yhteentörmäystä, mutta 

näin tytön, ja polveni vapisivat järkytyksestä vielä pitkään sen jälkeen. Partasen Leena oli kyydissäni 

silloin, ja luulen että me molemmat lähetimme ylöspäin huokauksen tuon tytön ja hänen perheensä 

puolesta. Muistan ajatelleeni: "Jumala, anna hänelle vielä mahdollisuus uskoa sinuun..." 

 

Seuraavalla viikolla kuulin joltakulta tuttavan tuttavalta tuon tytön nimen ja kirjoitin sen rukouskirjaani. 

Kuukauden ajan Natsue-chan makasi tajuttomana sairaalassa, ja pelättiin jo että hänellä olisi vaikea 

aivovamma, Mutta eikö mitä, tyttö rupesi siitä lääkärienkin ihmeeksi pikkuhiljaa toipumaan. Lähetin 

tuttavantuttavan kautta tytön äidille terveisiä, että näin onnettomuuden ja olen rukoillut siitä lähtien 

hänen tyttärensä puolesta. Äiti oli puhjennut itkuun ja sanonut käyneensä nuorena katolista koulua. 

Hän oli pyytänyt katolista pappia myös sairaalaan rukoilemaan lapsensa puolesta. 

 

Lokakuusta lähtien Natsue-chan alkoi käydä paitsi koulussa myös Nishi-Akashin kirkossa. Hän liittyi 

myös kirkkokuoroon (on varmaan sen nuorin jäsen) ja kirjoitti nimensä vessansiivouslistaan. Tyttö ei 

puhu paljoa, mutta tulee säännöllisesti joka pyhä. Joskus kysyn häneltä, ymmärsikö hän saarnan. 

Vastaus kuuluu aina sama: "En ymmärtänyt." 

 

Minulle Natsue-chan on ihme, melkein kuin Jairuksen tytär. Jumala ”antoi hänelle mahdollisuuden, 

suunnilleen herätti hänet kuolleista.
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Mitä kristinusko maksaa? 

Muistatteko vielä ne mummot, joiden kanssa kävin Kiotossa nähtävyyksiä katsomassa? Yksi heistä 

(joka ei kyllä ole mummo, vaan viisikymppinen tyylikäs rouva) kiinnostui kristinuskosta niin nopeasti, 

                     
1 Natsue-chan liittyi katolisen kirkon jäseneksi ja kastettiin siellä.  



että sellaista harvoin näkee. Tämä johtuu ehkä siitä, että Toshiko-san on ollut totuuden etsijä 

vuosikaudet. Hänen perheensä kuuluu buddhalaisuuden puhtaan maan koulukuntaan, ja rouva Toshiko 

on käynyt jo 20 vuotta rukoilemassa säännöllisesti Kioton päätemppelissä. "Ostin sieltä joka 

kerran uuden kirjan ja luin sen, mutta koskaan en saanut sielulleni rauhaa. Heti ensimmäisellä kerralla, 

kun kuulin laulettavan virttä ja kerrottavan Raamatun kertomusta, minä ajattelin: Tässä 

se on. Tätä minä olen ikäni etsinyt!". Näin kertoi Toshiko-san. 

 

Mutta miten ollakaan, samoihin aikoihin toinen mummoista, buddhalainen Murakami-san suuttui 

minuun (tai kristinuskoon?) perusteellisesti. Hän on ollut englanninoppilaani, mutta ei tule enää 

englannintunneille eikä muutenkaan pidä yhteyttä. Mutta juuri hän oli kutsunut Toshiko-sanin 

kirkollemme opiskelemaan englantia, koska hänen mielestään siellä oli niin mukavaa.  

 

Kerronpa nyt teille mitä tapahtui eräänä talvisena iltapäivänä Takaokassa. Näin kertoo päiväkirja:  

 

Kun englanti oli loppunut, tuli paikalle Toshiko-san. Hän oli poissa tolaltaan. Murakami-san oli näet 

eilen ilmoittanut Toshiko-san –paralle muutamia suuria totuuksia kristinuskosta. Toisin sanoen, 

paljonko kaikki maksaa. 

 

Ensinnäkin kaste maksaa kuulemma hirveästi. Sen jälkeen on luvattava maksaa 10 %  ei omista, vaan 

aviomiehensä tuloista eikä tätä summaa saa pienentää yhtään eläkkeelle jäätäessäänkään. Sen lisäksi 

tulee monia muita kuukausimaksuja kirkolle. Miten luulet tästä kaikesta selviäväsi, oli Murakami-san 

kysynyt. Kristityt eivät näitä asioita sinulle paljasta ennen kuin olet ottanut kasteen, ja sitten on liian 

myöhäistä. Hän, Murakami-san, on saanut nämä tiedot eräältä luotettavalta kristityltä itseltään... 

 

Tätä kuunnellessani minulle tuli paha olla. Uskooko Murakami-san itse juttuihinsa vai valehteleeko 

hän tahallaan? Miksi hän on ruvennut yhtäkkiä vihaamaan minua tai kristinuskoa? Miten olen 

häntä loukannut, sitenkö että annoin hänelle kalliin joululahjan kiitokseksi kaikista kakuista, vaikka 

hän kielsi? 

 

Toshiko-san kertoi edelleen, missä tuskassa hän oli iltapäivän viettänyt tajutessaan, ettei voi ottaa 

kastetta noilla ehdoilla. Vaimonsa tuskan nähdessään oli Toshiko-sanin mies käskenyt hänen tulla 

kysymään asiaa minulta suoraan. Ajatella – tuo ihminen joka ei ole minua koskaan tavannut, luottaa 

kuitenkin siihen, etten valehtele, vaan kerron totuuden!
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Niin Tsutsui-san sitten läksi matkaan papukeiton ja hyasintin kanssa, ja tuli luokseni, ja minä selitin 

hänelle, miten asia on. Kristityt maksavat kuukausikolehtia; miten kirkon toimintaa muuten 

ylläpidettäisiin? Kukaan ei kuitenkaan maksa ei-kristityn miehensä palkasta kymmenyksiä. Kaste ei 

maksa mitään, eivätkä hautajaisetkaan lähestulkoonkaan sitä, mitä buddhalaistemppelit niistä perivät.  

 

Luin mitä Paavali tästä asiasta sanoo: "Antakoon kukin, mitä hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä 

pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." Toshiko-san uskoi minua ja rauhoittui vähitellen. 

Sovimme, että hän kysyy tätä asiaa vielä pastoriltakin. Lähtiessään Toshiko-san tarttui epäjapanilaisesti  

käteeni ja sanoi hyvin japanilaisesti: "Chikara ni natte kudasai (Tule minun avukseni)." Sitten hän otti 

kaulaltaan kultaisen ketjun ja antoi sen minulle. (Tähän asti päiväkirja.) 

 

Jälkeenpäin olen käynyt kerran Toshiko-sanin perheessä illallisella. Tykkäsin aviomiehestä heti ensi 

silmäyksellä; hän on tavallinen japanilainen työn raskaan raataja, jörö mutta vilpitön. Mies ei ole kovin 

innostunut vaimonsa kastesuunnitelmista, mutta ei nyt kovasti vastaankaan. Asia olisi toinen, jos rouva 

                     
2 Tämä mies kastettiin muutamaan päivää ennen kuolemaansa vuonna 2019 



voisi hoitaa buddhalaiset palvontamenot kristillisen uskonsa ”ohella... 

 

Kiitokset 

Ei nyt sitten muuta tällä kertaa kuin kiitokset postista. Tuleekohan vielä se päivä, jolloin pystyn 

vastaamaan kaikkiin kirjeisiin henkilökohtaisesti? Joka tapauksessa teidän tervehdyksenne sekä 

ilahduttavat että liikuttavat minua. Monet teistä otitte kantaa siihen asiaan, ovatko kiertokirjeeni liian 

oikeaoppisia ja omahyväisiä vai eivätkö ole. Kiitos vain siitäkin! Ja rukoilkoot ne, jotka haistavat taas 

tässä kiertokirjeessä omaa kehua, minulle lisää nöyryytyksiä tai sitten fiksuutta, jolla omahyväisyyden 

voisi peittää muiden silmiltä piiloon. 

 

Ylpeän ja pahan sisun / nöyryytesi sovitti.  

Kuolemalta voiman riisuit / Jeesus, kuolemallasi. 

Häpeäsi, auttajani / on nyt kirkas kunniani. 

Nimellesi iäisen / Jeesus, annan kiitoksen.    

 

Mailis  
 

 


