
 
Rouva Kitamura pitämässä puhetta pihan lapsille. 

Ystäväkirje 1/1993    Takaoka, 15.1 1993  

HYVÄÄ KUKON VUOTTA - JA KANANKIN! 

Tuhannet kiitokset joulupostista - en osaa sanoakaan, miten iso osa joulun iloa lähetyssaarnaajalle tulee 

postiluukun kautta! Jumala teille kaikille korttinne, kirjeenne, ja pakettinne satakertaisesti korvatkoon! En 

ole saanut teille postia aikaiseksi koko viime vuonna – koettakaa kestää!  

Tämä kirje on kertomus siitä, miten eräs viisihenkinen japanilainen perhe kääntyi kristityksi.   

Vuorenseinä oli pientä bambunvartta täynnä, kun kiipesimme kolmestaan Kami-Hiruzenin vuorelle, 

Kitamura-san1, Michiko-san ja minä. Hiruzenin leirikeskuksessa oli menossa uudenvuoden leiri. Lunta ei 

kuitenkaan valitettavasti nähty missään muualla kuin huipuilla, ja sielläkin vain paikka paikoin. Allamme 

aukeni vuoriston tasanko pienine maalaiskylineen. Kauempana loisti auringossa Daizen-vuoren valkoisena 

säteilevä huippu.  

Meillä oli aikaa jutella. Rouva Kitamura pysähtyi välillä vetämään henkeä, sillä hän ei ollut omien sanojensa 

mukaan kiivennyt vuorelle kahteenkymmeneen vuoteen. Tämä naisihminen on seurakuntani jäsen ja 

innokas "opetuslapseni"; tahtoo oppia minulta kaikkea mahdollista raamattupiiristä dogmatiikkaan asti.  

Vuoden verran olemme evankelioineet yhdessä sitä kerrostaloaluetta, jossa Kitamurat asuvat. Joka 

kuukauden toisena lauantaina minä suunnistamme läheiseen puistoon. Siellä kutsumme koolle 

mahdollisimman monta lasta ja kerromme heille jotain oikeasta Jumalasta. Rouva Kitamura on paljon 

rohkeampi tässä ”pyydystyshommassa” kuin minä - hän ei pelkää mitään eikä häpeä ketään.  

Monelle lapselle saimme viime vuonna kertoa, kuka on Jeesus ja mikä on Raamattu ja mistä tunnistaa 

kristillisen kirkkorakennuksen. (ONNEKSI Jehovan todistajat, moonilaiset ja mormonit eivät pystytä ristiä 

kokoushuoneistonsa katolle!)  

Yleensä muutama lapsi lähtee meidän kanssamme myös lastenkokoukseen, joka alkaa Kitamurien pienessä 

olohuoneessa kello kaksi iltapäivällä. Joulujuhlaan lapsia tuli kolmekymmentä, tavallisina lauantaina heitä 

tulee noin puolet siitä, useimmat Kitamuran lasten kavereita. Kokouksen ohjelma on yksinkertainen. 

                                                           
1
 Nimet muutettu 



Laulamme pari laulua, perheen isä tai äiti pitää rukouksen ja kertoo kuvia näytellen jonkin Raamatun 

kertomuksen, ja minä sitten lopuksi vielä sovellan tuota kertomusta lasten elämään. Lopuksi juodaan teetä 

ja syödään emännän leipomaa kakkua.  

"Miksi Jeesuksen piti kuolla?", kysyin viimeksi puhetta pitäessäni lapsilta. "Meidän sijastamme", heläytti 

edessä istuva kymmenvuotias poika, ja katseli minua kirkkain silmin. En tuntenut poikaa, ja siksi 

hämmästyin: "Mistä sinä sen tiesit?" "Sensei, sinähän sanoit sen viimeksi", vastasi poika.  

Voi, miten iloiseksi tulinkaan! Poika oli käynyt lasten kokouksessa joskus kesällä kerran, pari, mutta Sana oli 

kylvetty hänen sydämeensä, eivätkä taivaan linnut ole voineet sitä sieltä pois nokkia. Suomessa lapsillakin 

on paljon mahdollisuuksia kuulla Jumalan Sanaa. Täällä mahdollisuudet ovat pienet, miltei olemattomat. 

Jeesus kuitenkin etsii kadonneita karitsojaan myös Kitamurien kotikokouksen kautta, siitä olen varma.  

Lastenkokouksen päätyttyä pidämme sitten aikuisille raamattupiirin. Siihenkin tulee aina ei-kristittyjä 

mukaan. Lisäksi molemmat Kitamurat ovat innokkaita pyhäkoulun opettajia Nishi-Akashin seurakunnassa. 

Joka ikinen sunnuntaiaamu heidän on tultava kirkolle jo varttia vaille yhdeksäksi.  

Rouva Kitamuran pää on muutenkin täynnä ideoita, miten lapsia saataisiin Sanan kuuloon. Pidimme 

marraskuussa kansallisena vapaapäivänä kirkolla syysjuhlan lapsille. Kitamura-san keksi, että jokainen 

pyhäkoululainen, joka tuo juhlaan kaverinsa, saa Andreas-mitalin (joka ei ollut sen kummempi kuin 

kultaisesta pahvista tehty ja silkkinauhaan ripustettu lätkä). Tuloksena oli, että 30 pyhäkoululaista toi 

tullessaan 60 kaveriaan, jotka siis kuulivat Jeesuksesta elämänsä ensimmäisen kerran.  

Olen monesti miettinyt mielessäni, mikä on rouva Kitamuran evankelioimis-innon salaisuus. Vuorelle 

kiivetessämme meillä oli aikaa jutella. Kysyin Kitamura-sanilta, mikä häntä kristinuskossa alkoi kiinnostaa 

silloin, kun hän ei vielä ollut kristitty. (Kasteesta on kulunut vasta 3 vuotta.) Näin tuo ystäväni sitten kertoi 

elämästään, ja antoi minulle myös luvan kirjoittaa tämä tarina kiertokirjeeseeni.  

”Vaikeiden perheolosuhteiden seurauksensa minulla oli aina huono itsetunto. Sen lisäksi minua on 

nuoruudestani asti vaivannut kysymys, miksi elän. Ajattelin aina, että tässä kaikessa täytyy olla jokin muukin 

tarkoitus kuin se, mikä silmään näkyy. En kuitenkaan uneksinutkaan, että mikään uskonto voisi sellaista 

tarkoitusta tarjota.”  

”Kun tutustuin mieheeni ja tajusin, että hän todella välittää minusta, luulin jo löytäneeni elämääni 

tarkoituksen. Ei se kuitenkaan riittänyt - avioliitto kun ei voi täyttää sitä tyhjiötä, joka ihmisellä on sisällään. 

Sitten toivoin, että lapset voisivat sen tehdä - mutta ei kolmen lapsen synnyttäminenkään auttanut. Olin 

synkkä, en hymyillyt paljoa... ” 

”Naapurinrouva kutsui minua usein kotikokoukseensa. Ensin kieltäydyin, sillä en odottanut miltään 

uskonnolta mitään hyvää. Lopulta en kuitenkaan enää kehdannut olla menemättä, kun toinen niin 

peräänantamattomasti kutsui. Ja tiedätkö, sensei, mitä tapahtui siinä ensimmäisessä kristillisessä 

kotikokouksessa? Minä tajusin heti: TÄMÄ SE ON! Tätä olen koko ikäni etsinyt.” 

”Evankelista luki minulle Matteuksen evankeliumista Jeesuksen sanat: Tulkaa minun tyköni te työtätekevät 

ja raskautetut, niin minä annan teille levon. En ymmärtänyt kristinuskosta yhtään mitään pitkään aikaan. 

Ainoa mitä ymmärsin, oli tämä: minulla itselläni ei ole yhtään rakkautta, mutta kristinuskon Jeesuksella sitä 

on.”  



Ja niin Kisasako-san alkoi käydä paitsi kotikokouksessa, myös kirkossa. Lapset menivät pyhäkouluun. Isä 

hermostui siihen, että hänet jätettiin yksin kotiin, mutta toisaalta iloitsi vaimon mielialan kohenemisesta. 

Synkkyys ja tyhjyyden tunne olivat kuin pois puhalletut.  

Puolentoista vuoden kuluttua ensimmäisestä kotikokouksesta rouva Kitamura kastettiin kolmen lapsensa 

kanssa. Vanhin poika oli silloin 8-vuotias ja kertoi kasteensa aikoihin äidilleen tällaisen jutun: "Minä en ole 

koskaan nähnyt Jeesusta, mutta kerran olen kuullut hänen äänensä. Sinä, äiti, olit silloin tosi vihainen 

minulle, ja käskit mennä huoneeseeni. Kun istuin siellä itkemässä, sanoi Jeesus minulle: Mene takaisin äidin 

luo! Ja kun minä tulin sinun luoksesi, sinä olitkin minulle taas kiltti."  

Kasteensa hetkellä Kitamura-san ei sano vielä ymmärtäneensä Jeesuksen ristin merkitystä; se on selvinnyt 

myöhemmin oman raamatunluvun, pyhäkoulussa opettamisen eikä vähiten raamattupiirien kautta. Ilo siitä, 

että Jeesus löytyi, ja hänen kanssaan totuus, rakkaus, anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä, on yhäkin 

suuri. Niin suuri, että tekee mieli jakaa sitä iloa muillekin, etenkin naapuruston lapsille.  

Kitamura-san jatkaa: ”Kun isäni teki kuolemaa, en ollut vielä kristitty, enkä tiennyt kristinuskosta mitään. 

Monesti olen jälkeenpäinkin ajatellut niitä aikoja surun vallassa. Isä pelkäsi kuolemaa, hän pelkäsi sitä niin 

paljon, ettei antanut äidin nukkua öisin. Hän kyseli, mitä hänelle kuoleman jälkeen tapahtuu. MEILLÄ EI 

KUITENKAAN OLLUT YHTÄÄN AINOATA SANAA, JOLLA OLISIMME VOINEET HÄNTÄ LOHDUTTAA. Ei yhtään 

ainoata sanaa! Voi, jospa olisin silloin tiennyt iankaikkisesta elämästä sen minkä tiedän nyt.”  

Tämä kertomus minun tekisi mieleni huutaa päin niiden kasvoja, jotka kysyvät, miksi Japanissa tehdään 

lähetystyötä!  

Mitä sitten tapahtui isä-Kitamuralle, jonka hänen perheensä aina pyhäaamuisin jätti yksin? Kiltti mies kun 

on, isä alkoi kyyditä pesuettaan kirkkoon, mutta sisälle hän kieltäytyi itse tulemasta. Paitsi kerran, kun 

lapset esiintyivät joulunäytelmässä, mutta silloinkin vain näytelmän ajaksi. Kirkon retkille ja leireille isä-

Kitamura kuitenkin suostui lähtemään. Näin kertoo päiväkirjani eräästä tällaisesta retkestä, jonka aikana 

tuo perheenisä teki sitten sen suuren päätöksen, että hän alkaa siitä lähin käydä kirkossa:  

Päiväkirja 21.10 1990  

Oli häikäisevän kaunis syyssunnuntai, kun noin 30-henkinen ryhmä läksi Gobu-vuorelle viettämään 

ulkoilupäivää ja ulkoilmajumalanpalvelusta. Yli puolet väestä oli ei-kristittyjä, enimmäkseen kristittyjen 

rouvien aviomiehiä. Lapsia oli myös mukana iso lauma.  

Susuki-heinät liehuttelivat latvojaan tuulessa, kultapiisku hehkui jokaisen joutomaan kaunistuksena. 

Määränpää, Gobun leirikeskus, sijaitsi vuoren rinteellä buddhalaistemppelin alueella. Siellä me sitten 

vietimme yksinkertaisen sunnuntaikokouksen. Minä pidin puheen Nikodemoksesta ja selitin 

uudestisyntymistä vaskikäärmeen avulla. Vastuu tuntui suurelta, sillä joku tai jotkut kuulijoistani saattoivat 

olla kuuntelemassa Jumalan Sanaa elämänsä ensimmäisen ja viimeisen kerran.  

Ruokaa laitettiin yhdessä, ja yhteispeli sujui niin hienosti kuin se vain Japanissa voi sujua. Sitten vielä 

pelattiin ja laulettiin lasten kanssa. Paluumatkalla näimme Takinon kuuluisan kosken. (Päiväkirjansitaatti 

loppu.) 

Niinpä siis herra Kitamura alkoi istua joka pyhä jumalanpalveluksessa kolmannella rivillä edestä laskien. Sinä 

syksynä aloitin lauantai-iltaisin kokoontuvan englanninryhmän miehille, ja Kitamura-san tuli siihenkin 



mukaan. Uudenvuodenleirillä hän teki uuden päätöksen: "Luen ensin Raamatun läpi kannesta kanteen, ja 

sitten otan kasteen." Ja niin hän teki. Vuoden 1991 jouluna oli herra Kitamuran kastepäivä, ja Kitamurien 

kodista tuli kristitty koti.  

Herra Kitamuralla on monta hyvää ominaisuutta. Ensinnäkään hän ei hurskastele, vaan on aina oma aito 

itsensä. Toiseksi hän on mahdottoman huumorintajuinen, ja saa sillä tavalla minkä tahansa ryhmän 

ilmapiirin vapautumaan. Kolmanneksi hän osaa olla lasten kanssa - kaikki muksut tykkäävät hänestä 

hirveästi. Miesten englanninpiirissä Kitamura-sanista on minulle suuri apu, sillä kaikki muut miehet tuossa 

piirissä ovat buddhalaisia.  

Kerronpa vielä, millaisen unen Kitamuran nuorin tyttö, 7-vuotias Yoshiko-chan, kertoi nähneensä:  

”Kaikki nukkuivat. Isä ja äiti ja isoveli ja isosisko nukkuivat. Yhtäkkiä meille tuli sisälle kauhean iso ja 

pelottava susi. Huusin isää ja äitiä, mutta eivät he kuulleet mitään. Susi oli juuri hyppäämäisillään 

kimppuuni, kun muistin Jeesuksen. ’Jeesus, auta!’ minä huusin minkä jaksoin. Silloin tuli Jeesus siihen 

huoneeseen ja ajoi sen suden pois.” 

Onnellinen on se lapsi, joka osaa hädässään huutaa avuksi Jeesusta. Voi, miten paljon Japanissa onkaan 

niitä lapsia, joilla ei ole ketään tukenaan ja turvanaan, kun ”susi” hyökkää.  

Niin, kaikesta tästä ja paljon muustakin me saimme jutelluksi kiivetessämme kirkkaana talvipäivänä 

Hiruzenin vuorelle, rouva Kitamura, Michiko-san ja minä. Uppuroimme välistä polulle kertyneessä lumessa, 

ihailimme maisemia, joimme kahvia termospulloistamme ja nautimme elämästä täysin siemauksin. Olen 

tosi iloinen siitä, että olen saanut ystävikseni Kitamurien kaltaisia japanilaisia. Se on suuri ilo ja etuoikeus.  

Japanilaiset ystäväni ottavat sydämestään osaa minun elämääni. Kun he kuulivat kälyni syövästä, he 

taittelivat kesken joulukiireittensä tuhat paperikurkea hänelle lähetettäväksi, ja samalla rukoilivat hänen 

puolestaan. Tämä on vanha japanilainen tapa. Pala kurkussa minä sitäkin hommaa katselin. Voin vakuuttaa 

teille, että tuhannen paperikurjen taittelemiseen kuluu aikaa ja vihreää teetä! Toivoisin, että myös te, 

suomalaiset ystäväni, rukoilisitte Kitamurien ja kälyni ja puolesta ja pikkuveljeni ylioppilaskirjoitusten 

puolesta. Hän kirjoittaa iltalukiosta.   


