
 

 
 

 

 

 

 

 

Ystäväkirje 6/91 

 

Pimeässä harhailimme ennen Herran tuloa.   

Hämärässä hapuilimme ilman taivaan toivoa.  

Maallisiin vain kiintyi mieli,  

maasta yksin kertoi kieli.  

 

Mutta koska päämme päällä  

valon lähde aukeni,  

paisteellaan se heleällä kolkon tiemme valaisi.  

Halki korven yön se loisti,  

ahdingon ja tuskan poisti.  

 

Ilmesty, oi Jeesus meille  

turvaksemme murheessa.  

Voitto anna uupuneille,  

kirkas kruunu taivaassa.  

Ilossamme, itkussamme  

olet, Herra valonamme.  (Virsikirja 44:3, 4, 7)  

Rakkaat ystävät,  

 

Tavoilleni uskollisena kerron joulukirjeessäni viime vuoden (1990) joulusta. Sitä lukiessanne voitte 

ehkä vähän kuvitella, millaista täällä tänäkin vuonna on. No niin, kiinnittäkää turvavyönne; nyt se 

alkaa:  

 

1.12. Yamamotojen joulukokous lapsille  

Rouva Yamamoto asuu Futamissa, muutaman kilometrin päässä Takaokasta. Hän ei ole edes kristitty 

vielä, mutta tahtoi antaa naapureilleen ja ystävilleen saman "shokin", minkä itse sai kokea elämänsä 

ensimmäisessä oikeassa joulujuhlassa kaksi vuotta sitten. Silloin kun hän kuuli kristinuskosta 

ensimmäisen kerran.  

 

Yamamotojen talo täyttyi ääriään myöten; lapsia saapui yli 20, ja myös muutama äiti oli tullut mukaan. 

Minun jouluni alkoi siitä hetkestä, kun tämän väenpaljouden näin. Iloitsin mielessäni, että taas saan 

toimittaa jouluenkelin virkaa ja kertoa kristinuskosta tietämättömille, että heille on syntynyt Vapahtaja.  

 

Kanji-san säesti kitaralla, kun lauloimme joululauluja – niitä joiden sävelen japanilaiset ovat 

tavarataloissa ja radiossa moneen kertaan kuulleet, mutta joiden sisältö on heille ihan uusi. Minä pidin 

puheen jouluevankeliumista, kuvia näytellen. Kaikki, pienimmätkin, kuuntelivat herpaantumattoman 

mielenkiinnon vallassa. Sanoin, että kaikki muut ihmiset ovat syntyneet elääkseen; vain Jeesus syntyi 

kuollakseen.  

 

Syötiin runsaasti imelää, ja sitten isäntäväki sulki amadot (ikkunaluukut), niin että huone tuli pimeäksi. 

Sytytimme kynttilät ja lauloimme piirissä kynttilä kädessämme Jouluyö juhlayön kahteen kertaan. Se 

oli juhlaa. Se oli jotain sellaista, minkä lapset tulevat muistamaan koko ikänsä. Kiitin Yamamoto-sania 



lämpimästi tilaisuuden järjestämisestä. Myöhemmin kuulin, että puhelin oli soinut koko illan, kun 

myös lasten äidit olivat kiittäneet joulujuhlasta.  

 

Japanilaiset viettävät kaupallista joulua, kuinkas muuten. Juhlan sanomasta heillä on hyvin hämärä 

käsitys. Joku lähetti kertoi viime vuonna nähneensä kaupan näyteikkunassa seimen, ja kukapa muu 

siinä seimessä makasikaan kuin joulupukki. Japanilaisiin tekee yleensä syvän vaikutuksen, kun he 

kuulevat Jeesuksen syntymästä ensimmäistä kertaa, ja saavat kokea, kuten he sanovat, "oikean joulun".  

 

5.12. Raamattupiiri   

Oli kiire aamusta iltaan. Ensin pidettiin täällä kotonani Takaokan raamattupiiri. Mukana oli kuuden 

kristityn lisäksi kolme etsijää (=ei-kristittyä). Tekstinä meillä oli jouluevankeliumi, ja keskustelusta tuli 

hirveän hyvä.  

 

Huomasimme, että enkeli tuli ilmoittamaan suurta ilosanomaansa nimenomaan niille, joilla ei ollut 

aikaa eikä mahdollisuutta valmistautua Messiaan tuloon millään tavalla, nimittäin paimenille. 

Rabbithan opettivat, että jos koko kansa pyhittäisi edes yhden ainoan sapatin, tulisi Messias kansansa 

luo. Nimenomaan sitä eivät paimenet pystyneet tekemään. He eivät varmasti olleet mitään 

uskonnollisia ihmisiä, pikemminkin ronskeja, kiroilevia ruumiillisen työn tekijöitä. Paimenet kuitenkin 

tunsivat syntinsä, ja niin enkeli tuli heidän luokseen ja he löysivät Jeesuksen.  

 

Taka-yasu-san (72 v.) sanoi koettaneensa evankelioida jotakuta tuttavaansa kertomalla hänelle 

jouluevankeliumin. "Minä en piittaa Jumalasta, joka on syntynyt talliin!" oli tuttava vastannut 

napakasti. Siitä Taka-yasu-san oli päätellyt, ettei tästä tekstistä voi evankeliumia julistaakaan. Nyt hän 

muutti mielensä.  

                 

"Minä en kestäisi, jos raskaana oleva tyttäreni joutuisi synnyttämään tuollaisissa olosuhteissa", huokasi 

Koshio-san (60 v.) hiljaiseen tapaansa. Kiitani-san (40 v.) teki tekstistä ihan itse tällaisen oivalluksen: 

"Jeesus syntyi siellä, missä minun syntisen olisi pitänyt syntyä. Jeesus makasi siinä paikassa, missä 

minun olisi pitänyt maata. Näin hän hankki minulle oikeuden syntyä Jumalan lapseksi."  

 

6.12. Naistenpiirin joulujuhla  

Pidin kirkon naistenpiirin joulujuhlassa 40 naiselle puheen Daavidista, ja siitä miten hänen elämänsä 

liittyy jouluevankeliumiin. On flunssa tulossa; ääneni oli pettää. Kolme suloista kullanmurua (!!!) 

huusi kokoushuoneessa täyttä kurkkua. Kun Kawashiman ja Ikedan jälkikasvu pääsee yhteen, niin 

siinä sirkuksessa raivostuisi arkkienkelikin. Menetin ääneni lopullisesti tuossa kilpalaulannassa. Miten 

huomisista raamattukoulun tunneista ja sunnuntain saarnasta selvittäneen, siitä minulla ei ole aavis-

tustakaan.  

 

12.12. Suru 

Suuri kiinanmomiji-puu kadun toisella puolella toimii tätä nykyä naapuruston lintujen 

ruokailupaikkana. Tulipunaisten sydänlehtien pudottua maahan jäljelle ovat jääneet vain valkoiset 

marjat. Välistä puuhun pyrähtää kymmenittäin mukudoreja, täkäläisiä kottaraisia. Istun pitkät ajat 

apaattisena, lintuja tuijottaen.  

 

Suomesta tulee surullista postia, surullisia viestejä... Öisin yskin keuhkojani hajalle, voimatta nukkua. 

Viime yönä muistin tämän raamatunlauseen: "Meidän Jumalamme ei ole meitä hylännyt." Onko se 

varmasti totta?  

 

13.12. Ei joulumieltä  

Nostin kukkaruukkuun istutetun metrinmittaisen joulukuusen sisälle ja koristelin sen. En usko, että 



vähemmällä määrällä joulumieltä on mitään kuusta koskaan koristeltu. Koristeet tuovat mieleen kodin 

ja sisarukset. Tämän tontun lähetti pikkuveli minulle lahjaksi vuonna 1979, ajattelin itku kurkussa...  

 

Iltapäivällä pidettiin lasten englanninluokan joulujuhla. Lapset olivat kutsuneet mukaan ystäviään; 

heitä oli lähemmäs 20 paikalla.  

 

Eräässä tänään saapuneessa joulukirjeessä oli tällainen tarina: Paimen kantoi sylissään lammasta, jolta 

oli jalka poikki. "Miten se meni poikki?" kysyivät ihmiset. "Minä katkaisin sen", vastasi paimen. "Se ei 

olisi muuten pysynyt minun luonani. Nyt se pysyy sylissäni, ja minä kannan sitä rintaani vasten."  

 

15.12. Surujen mies ja murheen tuttava  

Tänään pidettiin toinen joulukokous Yamamotoilla niille naapureille, jotka eivät olleet päässeet 

mukaan ensimmäisellä kerralla. Paikalla yhä 19 henkeä, joista suurin osa ensikertalaisia. Iloitsisin 

evankeliumin julistamisesta, jos ei sydän olisi niin surua täynnä.  

 

Kuuntelin illalla kotona Händelin Messiasta; tämä on minun joulutraditioni Japanissa. Näin siinä 

laulettiin Jeesuksesta: A man of sorrows and acquainted with grief (Surujen mies ja murheen tuttava). 

Ja näin: Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows (Varmasti hän kantoi surumme ja 

murheemme). Jeesuksella oli paljon ahdistusta, surua ja sydämen särkymistä elämässään, ajattelin. 

Eikö hän sitten voisi meitä ahdistettuja tänäkin jouluna auttaa?  

 

17.12. Naran naisyliopiston raamattupiirin joulujuhla  

Minun piti matkustaa Naraan asti tänään, sillä olin luvannut mennä entiseen yliopistooni joulupuhetta 

pitämään. Tuntui haikealta kulkea taas tutulla kampuksella. Väkeä tuli paikalle noin parikymmentä 

tyttöä, puolet ei-kristittyjä. Tuttuja vain yksi tyttö, joka tuli uskoon minun viimeisenä 

opiskelijasihteerin keväänäni.  

 

Puhuin siitä, että ihminen on ihminen vasta silloin, kun hän rakastaa ja saa osakseen rakkautta. 

Rakkautta me kaikki tavoittelemme enemmän kuin mitään muuta. Ihmisten rakkauteen me kuitenkin 

joudumme pettymään ennemmin tai myöhemmin. Rakkaus on oikeastaan anteeksiantamista. Miten 

ihanalta tuntuukaan, kun joku antaa anteeksi meidän TODELLISET vikamme ja rakastaa niistä 

huolimatta.  

 

Ihmiselle ei kuitenkaan riitä se, että hän saa rakkautta osakseen; hänen on myös itsensä rakastettava 

toisia. Muuten elämä ei ole mielekästä. Selitin, mitä kristillinen rakkaus meiltä vaatii. Puhuin tuomiosta 

ja helvetistä, jonne joutuvat ne, jotka eivät ole vähimpiä veljiään rakastaneet.  

 

Sitten kerroin jouluevankeliumin kuvia näytellen. Näytin myös ristiinnaulitun Jeesuksen kuvaa ja 

sanoin: Tässä on rakkaus. Tätä rakkautta Jeesus meille tarjoaa joululahjaksi tänäkin vuonna. Niillekin 

meistä, joille on muutoin tulossa surullinen ja yksinäinen joulu. Lopuksi vakuutin, että Jeesuksen 

rakkaus kuuluu juuri niille, jotka eivät osaa rakastaa eivätkä ole koskaan saaneet kokea oikeaa 

rakkautta.  

 

Hyvä kun selvisin puheestani itkemättä. Jäljestäpäin tytöt kiittivät minua niin hartaasti, että tajusin 

sanoman menneen perille. Tuttu tyttö saatteli minut asemalle vesisateessa ja vuodatti kyyneleitä siitä 

ilosta, että sai taas jutella kanssani. Rukoilimme yhdessä hänen tulevaisuutensa puolesta.  

 

19.12. Muistelutuokio  

Eilen syntyi meidän äidille ja isälle yhdestoista lapsenlapsi. Jumala tuota pientä joulun lasta siunatkoon, 

antakoon hänelle uskon ja onnellisen elämän!  



 

Kotonani pidettiin kaksi joulukokousta, aamupäivällä raamattupiirissä, iltapäivällä englanninluokassa. 

Ohjelma oli sama molemmissa: diasarja Suomesta ja minun joulusaarnani. Lisäksi jokainen sai sanoa 

yhden asian menneestä vuodesta. Siinä vaiheessa pitikin nenäliinat kaivaa esille. Yama-sato-sanilta 

kuoli lapsi. Ensikertalainen Maemura-san kertoi kautta rantain, että hänen perhettään kohtasi suuri 

onnettomuus. (Myöhemmin kuulin, että hänen poikansa joutui vankilaan.) Toshiko-san itki siitä ilosta, 

että on menneenä vuonna saanut tutustua kristinuskoon. Poltimme kuusta ja söimme ihania tarjouksia, 

joita kaikki olivat tuoneet tullessaan.  

 

20.12. Maemura-san ja lasten joulujuhla 

Päivän työ oli ruuanlaitto. Tein perunalaatikkoa perunasta ja lanttulaatikkoa kabochasta. Sen lisäksi 

paistoin torttuja ynnä muuta. Keittiö ja ruokasali olivat kuin pyörremyrskyn jäljiltä. Juuri siinä 

vaiheessa tuli tietysti vieras, nimittäin eilinen tuttavuus Maemura-san, jonka poika on ollut 4 kk 

vankilassa. Juttelin vieraan kanssa toista tuntia ja luin hänelle kertomuksen tuhlaajapojasta. En ole 

vielä koskaan nähnyt kenenkään kuuntelevan tuota vertausta niin keskittyneesti...   

 

Minun piti työntää vieras ovesta ulos, että ehtisin siivota keittiön ennen lasten joulujuhlan alkamista. 

Katsottiin video Jeesuksen syntymästä, ja sitten minä pidin puheen Sachiko-tyttösestä, jolle ei 

meinannut joulu tulla ollenkaan, kun sydän oli niin musta. "Mitä Jeesus tekee sillä mustalla sydämellä, 

jonka me hänelle joululahjaksi annamme?" kysyin. "Heittää menemään", vastasivat lapset. "Ei, vaan 

kantaa ristille", selitin. Syötiin kakkua ja pidettiin lopuksi kynttilähartaus. S-san ja Kiitani-san 

siivosivat jäljet. Sen jälkeen – rauha maassa.  

 

22.12. Joulusiivous   

Eilen oli Joulusiivouspäivä isolla J:llä. Siivosin 12 tuntia. Pesin ikkunat. Pesin lattiat. Pesin kaiken 

muunkin, mihin likaa oli päässyt kertymään. Kun kaikki oli puhdasta, levitin olohuoneen pöydälle 

valkoisen liinan ja asetin sen päälle punaiset kynttilät. Ja silloin minusta tuntui kuin ennen vanhaan 

kotona Hernejärvellä, että:  

 

      Oi katsokaa - on Joulu tullut tupaan  

       ja tuonut kynttiläiset tullessaan.  

       Oi katsokaa, ja tulkaa kaikki mukaan  

       nyt suurta ilojuhlaa juhlimaan... 

 

Illalla paloi ikkunassani punainen joulutähti, lamppu sisällään. Se valaisi Takaokaa, valaisi pakanuuden 

pimeyttä sanoen: "Teille on syntynyt Vapahtaja, Kristus Herra!" Vielä vuosi sitten ei Takaokan 

kolmannessa korttelissa loistanut yksikään ainoa joulun valo...  

 

23.12. Pimeydessä valo loistaa kirkkaimmin  

Uuden keisarin syntymäpäivä. Kävin eilen Osakassa asti ystävieni Bainojen kirkossa pitämässä 

joulujuhlapuheen. Tänään on vielä omalla kirkolla joulujumalanpalvelus. Ja illalla tulee ensimmäinen 

suomalainen jouluvieras.  

 

Tuli vain mieleeni, että vasta "vaikeana" jouluna koetellaan, onko jouluevankeliumissa ilosanomaa vai 

eikö ole. Helppoahan joulua on juhlia, kun "hyvä lämmin hellä, on mieli jokaisen". Mutta kun kaikki 

kaatuu päälle, ja elämä romahtaa niskaan, niin vasta silloin nähdään, mihin seimen Vapahtaja kelpaa.  

 

Vaikeasta joulusta voikin yllättäen tulla joulu, jota vielä vuosikymmenien jälkeen kaiholla muistellaan: 

silloin oli Jeesus itse meillä juhlavieraana, sillä silloin me tarvitsimme häntä enemmän kuin koskaan 

ennen. Tapahtukoon tämä ihme minulle ja rakkailleni tänä jouluna!  



 

Oikeastaan joulun valo on kirkkainta juuri silloin, kun pimeys tässä maailmassa ja meidän omassa 

sydämessämme on syvintä. Minä tahdon katsoa Jeesuksen seimestä loistavaa valoa tänä jouluna, näytti 

miltä näytti. Pimeyteen hänen piti tulla. Pimeydessä, köyhyydessä ja lannan hajussa hänen piti syntyä. 

Pimeydessä hänen oli myös kuoltava, että hän voisi tulla minun ja rakkaitteni joulun valoksi tänä 

armon vuonna 1990. Ja yhtäkkiä minusta alkoikin tuntua, että tulen saamaan tänä vuonna Jeesukselta 

oikean joulun juuri siksi, että olen saanut häneltä ensin pimeyden. Muina jouluina on kynttilänvalo 

minulle riittänyt.  

 

Pimeyden on pakko olla pimeää, että ihminen alkaisi kaivata valoa. Tuskan on oltava tuskallista, että 

ihminen alkaisi huutaa apua - mutta siinä huudossa onkin jo Jeesus itse läsnä. Jeesuksen tie ihmisen luo 

on usein nimeltään pimeys ja tuskan huuto. Niin tänäkin jouluna. (Tähän asti päiväkirja 1990) 

 

Rakkaat ystävät, näin jälkeenpäin voin vain sanoa, etten vuosi sitten tarttunut turhanpäiten Jumalan 

sanaan ja uskonut valoon, vaikka näinkin vain pimeyttä.  

 

Minulla olisi teille pari pyyntöä: 1) Sinä joka olet ajatellut lähettää minulle joulukortin: älä luota siihen, 

että arvaan etunimestä, kuka Liisa tai Matti on kysymyksessä. Vaikka tietäisit olevasi paras ystäväni, 

niin kirjoita joulukorttiin myös sukunimesi. 2) Olisi kauhean kiva, jos jokaisessa kortissa lukisi 

joulutervehdyksen lisäksi jotakin muutakin, esim. mitä sinulle nykyään kuuluu ja mitä olet tämän 

vuoden kiertokirjeitä lukiessasi ajatellut. Vaikka vain pari lausetta; olisin niistä kovin iloinen. Kortti 

tulee perille viidessä päivässä.  

 

Mailis  


