
 
 

 

Ystäväkirje 3/1991 Takaoka 15.5 1991 

 

Hyvät kiertokirjeen lukijat! 

 

Edelliseen kirjeeseeni tuli palautetta murheel-

lisen vähän. Koetan lohduttautua ajattelemalla, 

että te varmaan rukoilette, vaikka ette saisikaan 

kirjettä aikaan. Tällä kertaa aion kertoa teille 

kuulumiseni lyhyesti. Ensinnäkin se suuri 

uutinen, että olen ostanut itselleni tietokoneen 

plus printterin, ja kuuleman mukaan puolella 

hinnalla siitä, mitä se Suomessa olisi maksanut.

Tahdon nyt tässä kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat vuosien varrella meikäläisen hengentuotteita 

puhtaaksikirjoittaneet, viimeksi nyt sinua, Aira! Sydämellinen kiitos teille kaikille – maksakoon 

Jumala teille vaivannäkönne satakertaisesti takaisin. Tästä lähtien tulee kirjeitten ja kirjojen 

kirjoittaminen olemaan paljon helpompaa kuin tähän asti. 

 

Työssä on kaikki sujunut entiseen malliin. Puheita pidetään ja raamattupiirejä vedetään. Ihmisiä tulee 

ja menee; viimeksi äsken täällä istui pari tuntia muuan Maemura-san
1
, noin viisikymppinen rouva, 

jonka poika on viettänyt neljä kuukautta vankilassa. Japanissa se on paljon suurempi häpeä kuin 

Suomessa, joten voitte kuvitella, millaista Maemura-sanin elämä on ollut. En koskaan unohda, miltä 

tuntui lukea tämän naisen kanssa Tuhlaajapoika-vertaus – hän ei siinä vaiheessa tiennyt kristinuskosta 

yhtään mitään. Luulen, että tuo äiti tajusi vertauksesta sen, mitä kristinuskon Jumala hänen pojastaan 

ajattelee.  

  

Rouva Maemura ei käy kirkossa; hän käy vain joskus minun kanssani juttelemassa. Juomme teetä 

yhdessä, ja lopuksi aina luen pätkän Raamatusta ja rukoilen. Ei sitä kertaa, ettemme myös itkisi 

yhdessä... 

 

Yoshimura-sanin syöpä 

Muistatteko rouva Yoshimuran, jolla on ne kaksi vammaista lasta, ja joka sairastui maksasyöpään 

viime syksynä? Hän on maannut koko tämän vuoden sairaalassa kuolemaa odottamassa. Syöpä on 

levinnyt selkärankaan, eikä sille voi enää tehdä mitään. Kukaan ei ole sanonut potilaalle itselleen 

totuutta sairaudesta, eikä hän itse ilmeisesti liikoja kysele. Voisitteko te rukoilla Yoshimura-san -

paralle iankaikkista toivoa, jota ei kuolemakaan voi häneltä riistää. Mitä tapahtuu, kun hän joutuu sen 

tosiasian eteen, ettei parantumisen toivoa inhimillisesti katsottua enää ole?  

 

Yoshimura-sanin elämä on aina ollut hirveän vaikeaa. Itse asiassa hän ei ole japanilainen, vaan 

Japanissa asuva korealainen, ja niinpä hän on saanut osakseen paljon halveksuntaa ja ylenkatsetta. Sen 

lisäksi Yoshimura-sanin isällä oli alkoholiongelma, ja lapsuus oli sitten sen mukainen. Monesti piti 

perheen lähteä isän väkivaltaisuutta pakoon keskellä yötä. Veli väsyi tällaiseen elämään ja riisti hengen 

itseltään. Sisar läksi Pohjois-Koreaan paratiisia etsimään ja sillä tiellä on vieläkin, eikä pois pääse.  

 

Toissa vuoden jouluna Yoshimura-san kastettiin kolmen lapsensa kera. Aviomies kastettiin viime 

jouluna. Mies on kuitenkin joutunut suuriin epäilyksiin kasteensa jälkeen – entä jos vaimon syöpä 

onkin vain esi-isien kostoa uskontonsa vaihtajille?  

                     
1 Nimi muutettu.  



 

Siipi maassa lähetyssaarnaajalla  
Oma elämäni on myös ollut melko lailla suruvoittoista menneenä talvena.
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 Epäusko, epätoivo ja muut 

suuret synnit ovat olleet viemäisillään minusta niskavoiton monta kertaa. Yhteen aikaan minulta meni 

jopa työn ilo, mitä ei ole tapahtunut vielä koskaan ennen. Yleensä olen unohtanut kaikki maailman 

murheet Jumalan Sanaa julistaessani. Tällä kertaa menetin senkin ilon.  

 

Pitkiä aikoja on tuntunut siltä kuin kuka muu tahansa olisi minua sopivampi Takaokan 

lähetyssaarnaajaksi. En ole vähässä uskollinen, vaan aivan liian suurpiirteinen sanoissani, teoissani ja 

lupausten pitämisessä. Sitä paitsi Japanissa ei pitäisi koskaan näyttää surullista naamaa, olipa sitten 

miten surullinen hyvänsä.  

 

Olen opetellut tarttumaan Jumalan Sanaan kaiken murheen keskellä, ja katso – se onkin kantanut 

minua tähän päivään asti. Jumala ei petä lupauksiaan. Hän kääntää kaiken parhaaksi sekä minun että 

rakkaitteni kohdalla. Tulee vielä päivä, jolloin saan kiittää häntä hänen avustaan. Nyt minun pitää vielä 

toistaiseksi uskoa siihen näkemättä. "Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? 

Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani" 

(Ps.42:12). 

 

Miesten englanninryhmä - jymymenestys 

Tässä tilanteessa olen saanut Jumalalta monenlaista lohdutusta. Esimerkiksi sen, että viime viikolla 

aloittamastani miesten englanninryhmästä tuli jymymenestys. Ruokailuhuoneeseeni ahtautui 

seitsemän miestä. Jotkut heistä olivat edeltä käsin valittaneet, että ohjelmaan kuuluu myös pakollinen 

hartaushetki. Loppujen lopuksi sain juuri tuosta raamattuhetkestä enemmän kehuja kuin mistään 

muusta puheestani pitkiin aikoihin.  

 

Erään kristityn rouvan ei-kristitty mies tuli seuraavana sunnuntaina kirkkoon, mitä ei ole tapahtunut 

koskaan aikaisemmin. Toinen oppilaistani, hyvän matkaa keski-ikäinen lukion opettaja, oli kehunut 

raamatunselitystäni koulussaan niin kovasti, että hänen opettajatoverinsakin haluaa nyt liittyä 

englanninryhmääni. Joten nyt minulla on kahdeksan oppilasta, kaikki ei-kristittyjä. Täytyy sanoa, että 

ollakseni vanhapiika pärjään mielestäni miesväen kanssa huomattavan hyvin!  

 

jatkuu 16.5. Muuan kotikokous   

Tulen juuri kotikokouksesta; eräässä pienessä kerrostaloasunnossa oli 18 rouvaa koolla. Pidin 

raamattupiirin kuninkaan palvelijan pojasta (Joh.4), ja tuntui kuin ensikertalaisetkin olisivat jotain 

ymmärtäneet. Sellainen on aina suuri ihme.  

 

Mukana oli mm. eräs äiti, jonka yliopistossa opiskeleva poika teki itsemurhan kaksi vuotta sitten. Syy: 

mielestään poika ei menestynyt tarpeeksi hyvin. En ole tavannut tätä naista koskaan aikaisemmin, olen 

vain kuullut hänestä talon emännältä. Mietin vähän ahdistuneena, mitä tämä Nakai-san ajattelee 

päivän tekstistä ja siitä, että Jeesus sanoi kerran eräälle toiselle isälle: "Sinun poikasi elää!" Mutta 

Nakai-san tuntuikin saavan Jumalan Sanasta lohdutusta ja totesi erotessamme: "Sensei, on kuin olisin 

tuntenut sinut pitkän aikaa." 

 

Toshiko-san, josta kerroin viimeksi, aloittaa kastekoulun sillä puheella, että hänet kastetaan ensi 

jouluna. Ehkäpä siitä tuleekin Takaokan luterilaisen seurakunnan ensimmäinen kaste. Sen sijaan 

Natsue-chania, liikenneonnettomuuteen joutunutta tyttöä ei ole viime aikoina näkynyt.    

(Kirje päättyy kuin kanan lento. En löydä enää printattua kirjettä, josta voisin tarkistaa lopun. 2021) 

                     
2 Perheessämme tapahtui suuri tragedia silloin.  


