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Rakkaat ystävät ja kylänmiehet!  

On taas aika kirjoittaa ystäväkirje. En tiedä, mikä 

minua vaivaa, kun nykyisin on niin mahdottoman 

vaikea keksiä, mistä kirjoittaisin. Japani ja Japanin 

lähetys ovat minulle niin arkipäiväistä ja tuttua 

hommaa, että en osaa kuvitella sen ketään 

kiinnostavan. Joka tapauksessa voin sanoa hyvällä 

omallatunnolla, että Jumala on siunannut työtäni 

täällä Takaokassa.  

Meillä oli taas yksi kaste toukokuussa, kokouksiin tulee väkeä, ihmiset ovat kiinnostuneita, ja yksi meidän 

joukostamme on saanut Jumalalta kutsun Mongoliaan lähetystyöhön. Meillä on kaikenlaisia projekteja 

täällä menossa – olemme esimerkiksi keränneet sekä rahaa että tavaraa Kylväjän Bangladeshin työhön. Ja 

kaiken tämän keskellä olen saanut kirjoitetuksi yhden raamattupiirioppaan suomeksi, toisen japaniksi, ja 

vähän kolmatta norjaksi.   

Työssä menee siis hyvin, mutta siitä ei mihinkään päästä, että "maailmassa teillä on ahdistus". Perkele, 

maailma ja oma liha eivät anna rauhaa. Tähän asti olen kaiken keskellä saanut aina Jeesukselta jonkin 

lohdutuksen sanan, mutta tänä kesänä tapahtui, että tunsin jääväni sitäkin vaille. Oli kuin Jeesuskaan ei olisi 

enää välittänyt...  

Niissä tunnelmissa läksin Amerikkaan. Työtoverini pastori K. on ollut innokkaana lähettämässä minua sinne 

sielunhoitokurssille, vaikka itse en olisi millään viitsinyt lähteä. Ajattelin, että työt siitä vain lisääntyvät, jos 

menen koulutettavaksi. Pastori ei kuitenkaan antanut periksi, joten lähdettävä oli.  

Pelotti mennä Los Angelesiin, jossa juuri oli ollut mellakoita ja ties vaikka mitä väkivaltaa. Onneksi muuan 

tuttavani tuli jo lehtokentälle vastaan, joten yksin minun ei tarvinnut minnekään kulkea. Sain viettää 

ensimmäisen ja viimeisen yöni pastori Shimizun ja hänen rouvansa luona; he tekevät työtä Los Angelesissa 

asuvien japanilaisten parissa. Japanilaisia on siellä useampia satoja tuhansia, ja he ovat usein paljon 

avoimempia evankeliumille kuin kotimaassa asuvat maanmiehensä. Varsinkin rouvat osaavat huonosti 

englantia ja ovat yksinäisiä. Teki melkeinpä mieli jäädä auttamaan Shimizuja heidän arvokkaassa työssään.  

Sielunhoitokurssin oli järjestänyt Stephen Ministries -niminen järjestö. Idea on sellainen, että tavallisia 

kristittyjä opetetaan kuuntelemaan kärsivien lähimmäistensä murheita. Kuulostaa yksinkertaiselta, vai 

kuinka? Mutta miten on – mitä sinä osaat sanoa ihmiselle, joka on menettänyt lapsensa tai puolisonsa? 

Mitä sanot sille, joka sairastaa parantumatonta syöpää? Mitä sanot isälle tai äidille, jonka lapsi on joutunut 

huonoille teille? Vältteletkö näiden ihmisten tapaamista, ettei sinun tarvitsisi sanoa heille mitään? Vai 

puhutko jostain yhdentekevästä asiasta, ettei sinun tarvitsisi kuunnella heidän tuskaansa? Kiellätkö heitä 

suremasta, sanotko että elämän on jatkuttava ja kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu...  

Kaikki me tarvitsemme kuulevaa korvaa silloin, kun elämä oli todella vaikeaa. Onnellinen se, joka löytää 

ihmisen, joka osaa kuunnella keskeyttämättä ja helppohintaisia ratkaisuja tarjoamatta. Ja kaikkein parasta 

olisi, jos kuulija osaisi myös lohduttaa Jumalan Sanalla ja rukouksella, niin että kärsivä saisi voimaa jatkaa 

raskasta taivaltaan askelen kerrallaan. Stephen Ministries on kristillistä sielunhoitoa, ei terapiaa. Tässä 



systeemissä luotetaan Jumalaan ja hänen Sanaansa, ei vain ihmisen omasta sisimmästä löytyviin 

ratkaisuihin.  

Tätä kaikkea meille opetettiin Stefanos-kurssilla. Plus vielä sitä, miten meidän pitää kouluttaa omia 

seurakuntalaisiamme tulemaan Stefanos-sielunhoitajiksi. Kurssi oli erittäin tehokas ja loppuun asti ajateltu. 

Siellä me istuimme, 220 eri-ikäistä ja eritasoista ihmistä, ja opimme ihan väkisin sen, mitä meille tahdottiin 

opettaa. Opetusmenetelmät olivat vaihtelevia ja opettajat ammattinsa taitavia.  

Mukavaa oli tutustua myös muihin kurssilaisiin. Useimmat olivat amerikkalaisia, muutamat kanadalaisia, 

eteläafrikkalaisia, singaporelaisia ja sitten minä, "sinisilmäinen japanilainen". Oli kerta kaikkiaan ihanaa 

päästä vähäksi aikaa irti iänikuisesta lähetyssaarnaajan roolista ja olla vain tavallinen nainen. Nautin 

tilanteesta täysin siemauksin!  

Huomasin olevani kauhean naiivi ja maailman menosta tietämätön. Amerikkalaiset kristityt hämmästyttivät 

minua kerta toisensa jälkeen, ja saattaapa olla, että minä hämmästytin heitä yhtä paljon. En varmaan paljoa 

valehtele, jos sanon, että puolet kurssin osanottajista oli eronneita, monet kahteenkin kertaan. Avioero 

näyttää kuuluvan asiaan amerikkalaisissa seurakunnissa.  

Jumalan Sanan julistusta kuulin melko vähän, jos ollenkaan. Hartauspuheet sisälsivät enimmäkseen 

kaikenlaisia kokemuksia. Raamattua eivät kurssilaiset lukeneet, eivät ainakaan minun nähteni. 

Kämppäkaverillani ei ollut sellaista mukana ollenkaan. Molempina pyhinä kävin luterilaisessa 

jumalanpalveluksessa, mutta eipä sieltä kyllä paljoa Jumalan sanaa herunut. Pappi piti saarnassaan 

palopuheen sukupuoli-vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Amerikkalaiset näyttävät ajattelevan, että 

kaikilla on oikeus "onneen" (lue: seksuaalielämään), sanoipa Jumalan Sana asiasta mitä tahansa.  

Pidin kurssilla aamuhartauden siitä, miten Jeesus kutsuu köyhiä, nälkäisiä, itkeviä ja vainottuja 

opetuslapsiaan autuaiksi. Tämä nimenomainen teksti, Luuk.6:20-26, on minulle itselleni kovin rakas. Oli 

mielenkiintoista kuulla, miten amerikkalaiset puhettani kommentoivat. "Kukaan ei julista tässä maassa 

tuolla tavalla", sanoi muuan adventistirouva. "Me olemme jotenkin niin tottuneet siihen, että meillä on 

oikeus olla onnellisia. Kaikki olivat kuin puulla päähän lyötyjä - huomasitko, ettei salista kuulunut 

hisahdustakaan sen jälkeen kun suusi avasit?"  

Muutenkin nautin Kaliforniassa olostani täysin siemauksin. Iloitsin, kun sain oppia uusia asioita, iloitsin, kun 

sain tutustua uusiin ihmisiin, nautin luonnon kauneudesta, kuivasta auringonpaisteesta, bougainvillean ja 

jakarandan kukista, Tyynestä valtamerestä, mielenkiintoisista keskusteluista. Näin Hollywoodin ja Beverly 

Hillsin ja San Diegon.  

Yksi asia, mihin Amerikassa kiinnitin huomiota, oli "Japan bashing", Japanin haukkuminen. Japanilaiset eivät 

tykkää amerikkalaisista, ja tunne näyttää olevan molemminpuolinen. Minulle tuli siitä paha mieli. Myönnän 

kyllä, että japanilaisissa on joitakin (harvoja!) vikojakin, mutta en kestä sitä, että heitä haukutaan heidän 

ahkeruutensa, rehellisyytensä ja tehokkuutensa tulosten tähden. Japanilaiset tekevät TYÖTÄ, siinä heidän 

menestyksensä koko salaisuus.  

Ja sittenkin oli järkyttävää jutella erään 72-vuotiaan Mr. Jensenin kanssa, joka oli käynyt sukellusvenesotaa 

japanilaisia vastaan. "Japanilaiset olivat paljon pahempia kuin saksalaiset kaikkine keskitysleireineen", sanoi 

tämä vanha setä. "Vuosikymmeniin en ostanut yhtään ainoata japanilaista tuotetta. Mutta sitten vävyni toi 

meille japanilaisen videodekin, ja minkäs minä sille mahdoin."  



Olimme Mr. Jensenin kanssa yhtä mieltä siitä, että yksi japanilaisten vioista on tämä: he eivät he myönnä 

rehellisesti sotasyyllisyyttään. Nousevalta polvelta salataan kaikki se kauheus, mitä keisarillinen armeija 

Aasiassa sodan aikana teki. "Joka ei tunnusta menneisyyttään, sen on pakko sitä toistaa", on joku sanonut. 

Joskus minua vähän pelottaa japanilaisten tämänhetkinen ylpeys ja ylemmyydentunne...  

Ja viimeisenä aamunani Los Angelesissa minä koin elämäni pahimman maanjäristyksen. Jos kaikki olisi 

mennyt suunnitelmien mukaan, olisin sinä sunnuntaiaamuna ollut jo turvallisesti Japanin maaperällä. Mutta 

toisin kävi: koneesta löytyi vika, ja niin me jouduimme yöpymään hotellissa.  

Kello viiden aikaan, kun olin juuri aamuhartauttani harjoittamassa, alkoi hotellin lattia keinua. Lasit ja 

lamput helisivät, televisio oli putoamaisillaan pöydältä. Olen kokenut Japanissa monta maanjäristystä, 

mutta tämä vei kyllä voiton niistä kaikista. Tärinä kesti kokonaista puoli minuuttia. Itku kurkussa pyysin 

Jeesukselta apua – mitäpä muutakaan olisin voinut tehdä. No, maailmanloppu ei tullut vielä tällä kertaa.  

Nyt olen kertonut teille vaikutelmia Amerikan matkaltani. Eipä sitten muuta kuin hyvää kesänjatkoa. 

Minulla on loma vasta elokuussa, kuten aina.  

rakkain terveisin 
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