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YSTÄVÄNI - Jeesus tuli maan päälle ratkaistakseen 

juuri sen ongelman, joka sinulle tänä jouluna on 

kaikkein kipein! Tämä oli minun "löytöni" viime 

vuonna, ja sen minä nyt lähetän jouluter-

vehdyksenä sinulle tänä vuonna.  

Monet teistä ovat vuoden mittaan kyselleet, mitä 

minulle ja sisaruksilleni kuuluu. Siihen voin 

vastata sanomalla: kiitos hyvää! Jumala on 

vastannut rukouksiimme ja teidän rukouksiinne 

yli kaikkien odotusten, mistä olen hänelle 

ikuisesti kiitollinen. Nyt tahtoisin pyytää teiltä 

esirukousta kälyni puolesta, joka on sairastunut 

syöpään. Sydämeni on täynnä huolta hänen 

vuokseen. 

Seuraa kertomus Takaokan ensimmäisestä joulujumalanpalveluksesta vuonna 1991:  

Alakerran olohuone, eli siis kirkkosali, piti järjestellä siihen kuntoon, että siihen mahtuisi kaksi kertaa 

enemmän väkeä kuin tavallisesti. Poistin liukuovet kahden huoneen väliltä ja pystytin alttarin perimmäisen 

huoneen takaseinälle. Sen viereen nostin koristellun joulukuusen. Perähuoneessa istuttiin tyynyillä, koska 

lattia on riisinoljesta tehtyä tatamimattoa. Alttaritauluksi ripustin kuvan Mariasta seimen yli kumartuneena. 

Alttarilla seisoi tuomaanristi ja sen yllä riippui joulutähti sähkölamppu sisällään. Kirkkosalista tuli todella 

kaunis ja jouluinen.  

Yli puolet Nishi-Akashin pääkirkon kirkkokuoron jäsenistä oli tullut juhlistamaan meidän ensimmäistä 

kastejuhlaamme. Väkeä oli paikalla yhteensä 45 henkeä. Kuoro ja kastettavat ahtautuivat 

tatamihuoneeseen. Muutoin kaikki tuolit olivat väkeä täynnä. Kastettavien nimet ovat Y., T., K. ja Michiko, 

josta kerroin viime kirjeessäni.  

Laulettiin jouluvirsiä, ja minä pidin saarnan itämaan tietäjistä. Jotenkin näin se kuului:  

"Ripustin viime vuonna joulutähden yläkerran ikkunaan ja rukoilin, että tästä kappelista saisi Jumalan 

Sanan valo loistaa yli Takaokan. Se sama valo loisti kerran itämaan tietäjien elämään, ja se on saanut 

loistaa myös näiden neljän ystävän sydämeen, jotka tänä päivänä saavat vastaanottaa kristillisen 

kasteen Takaokan kappelissa.  

Millaisia sitten olivat ne ihmiset, jotka menivät palvomaan Jeesus-lasta? Nehän eivät lähteneet 

liikkeelle, joiden olisi luullut niin tekevän hurskaat israelilaiset. Koko Jerusalem kuuli, että tähti oli 

ilmestynyt, ja Messias syntyisi Betlehemissä. Kuitenkin lasta läksivät katsomaan vain nämä kolme 

ulkomaalaista miestä.  

Vain ne menivät palvomaan Jeesusta, joilla ei oikeastaan olisi ollut siihen oikeutta. Tietäjät olivat 

epäjumalanpalvelijoita, viholliskansan jäseniä. Heidän esi-isänsä olivat hävittäneet Jerusalemin 

temppelin ja ryöstäneet liiton arkin. Oli armoa, että tietäjät yleensä saivat tulla vastasyntyneen 

juutalaisten kuninkaan luo. Sekin on armoa, että nämä neljä ystävää saavat tänään tulla kasteessa 

saman kuninkaan alamaisiksi.  



Oikeastaan Jeesuksen luo menivät silloin ja menevät nytkin vain ne, joilla on sydämessään suuri 

tyhjyys tai suuri tuska. Tuska ja tyhjyys syntyvät synnistä, kärsimyksestä tai siitä, ettei tiedetä, miksi 

eletään. Itäisillä mailla oli tuohon aikaan monta tähdistäennustajaa, mutta vain kolme heistä lähti 

liikkeelle, tuskan tai tyhjyyden tähden.  

Millainen hallitsija Jeesuksesta sitten tuli? Häntä kunnioitettiin kuninkaana oikeastaan vain kaksi 

kertaa: itämaan tietäjät kumarsivat häntä, ja roomalaiset sotamiehet pukivat hänet narrikuninkaaksi, 

jotta voisivat häntä pilkata. Jeesus oli toisenlainen kuin muut kuninkaat. Hän tuli palvelemaan, ei 

palveluttamaan itseään. Hän tuli kantamaan meidän tuskaamme, syntejämme, tyhjyyttämme, ei 

kannattamaan itseään kantotuolissa.  

Jeesuksella kuitenkin oli ja on Valtakunta. Tietäjät uskoivat tuon valtakunnan olemassaoloon, vaikka 

näkivät Betlehemissä vain köyhän perheen köyhän vauvan. Myös ryöväri ristillä uskoi siihen. Hänestä 

me näemme, miten yksinkertaista Jumalan valtakuntaan pääseminen on. Tuo suuri rikollinen rukoili 

vain tällaisen pienen rukouksen: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!" Se riitti passiksi 

Jeesuksen valtakuntaan.  

Nyt te neljä olette astumassa kasteen kautta tähän samaan valtakuntaan, jolla ei loppua ole. Elämän 

suurin onni on saada uskoa Jeesus-kuninkaaseen ja palvella häntä. Ja kerran tulee se päivä, jolloin 

synti ja kärsimys loppuvat ja Jumala itse pyyhkii kyynelet meidän silmistämme. Siksi tahdon onnitella 

teitä neljää koko sydämestäni."  

Kasteen jälkeen yksi kastetuista, T-san, pyörtyi seisovilta jaloiltaan. Hyvä että pastori K. sai hänet jollakin 

tavalla lennosta kiinni. Sitten T-san alkoi itkeä kouristuksenomaisesti. Ajattelin niitä suuria 

epäjumalanalttareita, joita tämän naisen kodin peräseinä on täynnä. (Minulle tuli suorastaan ilkeä olo, kun 

kävin tämän perheen luona kylässä ja näin nuo alttarit.) Ajattelin sitä epäjumalanpalvelusta, jota T-san on 

koko ikänsä harjoittanut. Mielessäni sanoin sekä Jeesukselle että Saatanalle: "Nyt tämä ihminen on 

Jeesuksen omaisuutta. Saatanalla ei ole mitään oikeutta häneen. Väisty pois, Saatana, Jeesuksen 

sovintoveren tähden!" Vasta kasteen jälkeen nämä sanat voi sanoa jonkun ihmisen yli täydellä arvovallalla. 

Voi, mikä suuri aarre onkaan kristillinen kaste!  

Jumalanpalveluksen jälkeen pidettiin vielä ”aisankai”, rakkauden ateria. Ja rakkaudella Takaokan kristityt 

naiset olivatkin sen ruuan valmistaneetkin. Pöytään alkoi ilmestyä mitä ihanimpia herkkuja ilman, että talon 

emäntä pisti nenäänsä keittiöön. Joulujuhlakomitea oli hoitanut tarjoilupuolen organisoinnin alusta 

loppuun.  

Yamasaka-san (josta kerroin aikaisemmin, hän on se äiti, jonka vauva kuoli kehtokuoleman) soitti pianolla 

Bachin alkusoiton virteen Mun hyvään Herraani. Se oli Jeesuksen sana lähetyssaarnaajalle tänä joulujuh-

lapäivänä. Tuota virttä olen laulanut monissa elämäni vaiheissa, erityisesti lähetystyöhön lähdettyäni. 

Mun hyvään Herraani/ mä panen toivoni. 

Hän murheen, tuskan säällä/ on auttajani täällä.  

Jos onni kova kohtaa/ hän voi sen parhaaks johtaa. (VVK 585)  

Jeesus muistutti minua kaikista niistä kerroista, kun olen joutunut valinnan paikalle: valitsenko hänet, vai 

oman tahtoni, oman onneni. Panenko toivoni Herraan, uskonko että hän on minun hyvä Herrani, vaikka 

elämäntilanteeni näyttäisi täsmälleen päinvastaiselta. "Katso nyt, enkö ole pitänyt lupaustani ja maksanut 

sinulle satakertaisesti takaisin kaiken sen, mistä olet minun tähteni luopunut?" kysyi Jeesus minulta 

Yamasaka-sanin soittaessa. "Olet, Herra, sen sinä olet tehnyt", vastasin. "Kiitos, että valitsit minulle juuri 

tällaisen elämän."  



Juhla-aterian jälkeen siivottiin kaaos yhteisvoimin. Sain vaihdetuksi kaiken keskellä pari sanaa pastorinkin 

kanssa. Vielä kerran juotiin kuppi vihreää teetä siivotussa olohuoneessa. Pastori piti rukouksen ja rukoili 

myös Suomessa olevan perheeni puolesta.  

Kun väki oli lähtenyt, kokosin kamppeeni ja läksin Shodoshiman saarelle Hilkan luo omaa jouluani viettä-

mään. Kaija (suomalaisen koulun opettaja) matkusti kanssani. Saavuimme Himejin satamaan aivan liian 

aikaisin. Laivasataman odotushuoneessa istui vain yksi ainoa mies. Meitä halutti laulaa, joten kysyimme 

mieheltä lupaa ja ojensimme hänelle joulutraktaatin. Luvan saatuamme lauloimme hyvän akustiikan 

omaavassa, kylmässä odotushuoneessa tutun suomalaisen joululaulun toisensa jälkeen. Vähitellen väkeä 

tuli lisää, ja kaikki hiljentyivät meitä kuuntelemaan. 

Syttyi siunattu joulutähti/ yöhön maailman raskaaseen.  

Hohde määrätön siitä lähti/ viel on auvona ihmisten.  

Kun se loistavi lasten teille/ päilyy järvet ja kukkii haat.  

Kuusen kirkkahan luona heille/ siintää onnelan kaukomaat.  

Joulu tuli luokseni siinä kylmässä odotushallissa, Himejin satamassa, kaiken kiireen jälkeen. Jakelin muillekin 

odottajille joulutraktaatit, joita Kaijalla sattui olemaan laukussaan. Kun laiva saapui Shodoshimaan, sen 

meren ja vuorten yllä paistoi täysikuu.  

Sellainen oli siis minun jouluni viime vuonna. Nyt päätän kirjeeni ja toivotan teille jokaiselle sellaista joulua, 

jossa Jeesus itse on Sanassaan läsnä!  

                          Mailis  

P.S. Ostin kirjoituspalkkioillani teille itse kullekin joululahjaksi kirjani Tapahtui Tamashimassa. Tämä 

joululahja sisältää kuitenkin taka-ajatuksen: kun olet itse lukenut kirjan, etkö voisi antaa sitä jollekulle 

ystävällesi, joka ehkä tahtoisi liittyä tämän kannatusrenkaan jäseneksi? Japanin-lähetyksen taloudellinen 

tilanne on devalvaatioiden jälkeen niin vaikea, että me tarvitsemme työllemme paljon uusia ystäviä. Jos 

väkeä saataisiin lisää työtä tukemaan, vaikka sitten viidellä kympillä kuussa, voisimme kannatusrenkaana 

maksaa Kylväjän osuutta myös raamattukoulun menoista. (Minähän olen opettajana Koben 

raamattukoulussa.)  

Olen kirjoittanut tämän vuoden ensimmäiseen kirjeeseen Tapahtui Tamashimassa -kirjan ”päähenkilön” 

kuulumiset. Rouva Nakahara (nimi muutettu) kävi täällä Takaokassa "evankelioimismatkalla" lokakuussa, ja 

siitä vierailusta tahtoisin vielä kirjoittaa pari sanaa. Nakahara-san kertoi ensin raamattupiiriläisille ja sitten 

englanninoppilaille, miten hänestä tuli kristitty ja millaista on ollut elää pata-buddhalaisen, 

epäjumalanpalvelukseen painostavan anopin kanssa kymmenen vuotta.  

Kuuntelin suu auki, ja jouduin myöntämään, että tästä "heikosta" japanilaisesta naisesta on kehkeytynyt 

minua rohkeampi Kristuksen todistaja. En ole koskaan uskaltanut sanoa niin suoria sanoja epäjumalanpal-

velusta vastaan kuin Nakahara-san sanoi kirkkain silmin takaokalaisten edessä. Luulin, että vähintäänkin 

englanninoppilaat suuttuisivat eivätkä tulisi enää ikinä talooni. Niin ei kuitenkaan käynyt. Miten iloinen 

olenkaan nähdessäni mitä ARMON EVANKELIUMI saa aikaan japanilaisessa sydämessä.  

 


