
 
Vanha luumupuu kukkii – ja tuoksuu. 

Ystäväkirje 2-93  

Rakkaat ystävät siellä Suomenmaassa!         

Monet kiitokset postista, jota on sentään jokusen kirjeen ja kortin verran tippunut postilaatikkoon joulun 

jälkeenkin! Japanin jeni on kallistunut aivan kauheasti sitten viime näkemän - minua pelottaa, että päiväni 

tässä rakkaassa maassa ovat luetut, ja Japani jää jeniesiripun taakse. Jos markkoja tarvitaan kaksinkertainen 

määrä toissavuoteen verrattuna, että minulle saataisiin tämä sama palkka maksetuksi, kuka minua enää 

tänne lähettää??? No, ehkä Jumala kuitenkin kutsuu vielä sekä teitä lähettäjiä että meitä lähtijöitä tällekin 

työsaralleen, maksoi mitä maksoi. Ei kai hänelle mikään ole mahdotonta.  

Minulla ei ole mitään teemaa korvan takana tätä kirjettä varten, joten kirjoitan sellaista sillisalaattia, mitä 

mieleen tulee, pätkän kerrallaan.  

2.3.93  

Oletteko koskaan kuunnelleet säätiedotuksen lukijaa, johon olisi kesken kaiken iskenyt hikka? Minä olen, 

tänä aamuna radiosta. "Vuorokauden alin lämpötila Osakassa HIK nolla astetta ja ylin HIK kuusi astetta HIK."  

Ajoin pyörällä kirkolle ja pidin siellä raamattupiirin vetäjien koulutuksen viidennen kokoontumiskerran. 

Kirkkotiellä lauloi kiurujen duetto kiitosta keväästä. Paikalla olivat samaiset yhdeksän naista kuin alusta asti. 

Kolme heistä kertoi, miten kotikokouksessa pidetty raamattupiiri oli sujunut ilman lähetyssaarnaajan 

läsnäoloa. Ilmapiiri oli ollut vapaampi kuin tavallisesti, ja hiljaisetkin jäsenet olivat uskaltautuneet 

avaamaan suunsa. Olen siis tehnyt itseni tarpeettomaksi tässä seurakunnassa.  

3.3.93 

Japanissa vietetään erikseen tyttöjen päivää ja poikien päivää. Tänään oli ensiksi mainittu. Aurinko säteili 

kirkkaalta taivaalta, mutta oli kylmää. Luumupuut kukkivat kaikissa puutarhoissa. Pari oksaa tuoksuu myös 

makuuhuoneessani. Muistelin tanka-runoa:  



 Ume sakedo                Luumupuun kukkiessa 

uguisu nakedo          uguisun laulaessa  

 hitori ka na.             yksin, aina yksin.  

Pidin kolme englannintuntia, kuten aina keskiviikkoisin. Eräs ei-kristitty ystäväni toi minulle 

tyttöjenpäivälahjan - maalaamansa kuvan. Siinä kimonopukuinen mies suojelee pientä tyttöä.  

4.3.93  

Olen istunut tietokoneen ääressä koko päivän, mitä nyt vähän välillä soitin pianoa, ja kävin lenkillä 

illansuussa. Kirjoitin kaikenmaailman papereita lähettikonferenssia varten – norjan kielellä! Hitaastihan se 

sujuu, mutta olen silti päivän tuloksiin tyytyväinen.  

Sain Kaija-kollegalta lainaan hyvän kirjan – ne ovat täällä painonsa arvoiset kultaa. Kirja on Jung Changin 

Villijoutsenet, tosikertomus kiinalaisista naisista kolmen sukupolven ajalta. Kirjoittaja on suunnilleen minun 

ikäiseni, mutta miten erilaisen elämän hän onkaan elänyt kuin minä! Jung Chang oli kommunistien lapsi ja 

jumaloi Maoa koko nuoruutensa. Vasta nyt ymmärrän, mistä kulttuurivallankumouksessa oli kysymys. Luen 

Villijoutsenia iltakaudet, en raatsisi maatakaan mennä. (Jos joku haluaisi joskus lähettää minulle kirjan, niin 

voin vihjaista, että kaikki elämänkerrat ovat tervetulleita, ja mitä paksumpi kirja on, sitä parempi. Myös 

käytetty kirja kelpaa.)  

Suomessa minulla ei koskaan ollut hiljaisia iltoja. Aina olin menossa – kotona kävin vain nukkumassa. 

Japanissa ei tapahdu mitään iltaisin; kunnialliset ihmiset pysyttelevät silloin perheensä parissa. Olen tosi 

iloinen siitä, että tässä maassa minulla on aikaa lukea ja ajatella.  

5.3.93  

Oli huhtikuun lämpötila – teki mieli mennä puutarhaan päiväteelle (kahvia kun en paastonaikana juo). Ei 

kuitenkaan ollut aikaa. Teimme Michiko-sanin kanssa yhdessä kirjoitustöitä. Myös M-san pistäytyi, se rouva, 

jonka poika istui toissa vuonna neljä kuukautta vankilassa. Tämä nainen on innokas raamattupiiriläinen, ja 

jumalanpalveluksissakin hän käy. Kastetta hän ei kuitenkaan voi mielestään ottaa, ”koska on niin syntinen”. 

M-san itkee syntejään joka ikisessä raamattupiirissä, ja me muut koetamme kuorossa vakuuttaa, että 

Jeesus kyllä antaa ne hänelle anteeksi. Mutta kun ei mene perille, niin ei mene perille. Jos Pyhä Henki ei 

ihmiselle evankeliumia kirkasta, niin salaisuudeksihan se jää.  

Sanoin tässä eräänä päivänä M-sanille, että hänen on turha odottaa enkeliä taivaasta julistamaan hänelle 

evankeliumia ja sanomaan, että syntinenkin saa mennä kasteelle. Nyt hän kertoi Michiko-sanille ja minulle 

tällaisen jutun:  

"Minulle ilmestyi kuin ilmestyikin enkeli, mutta hän tuli kolmetoistavuotiaan pojan hahmossa. Sen-ja-sen 

kristityn perheen Akihiro-poika tuli luokseni kalligrafiatunnille. (M-san opettaa lapsille kiinalaisten 

kirjoitusmerkkien kaunokirjoitusta.) Kesken kaiken poika sanoi olevansa iloinen siitä, että päätti ottaa osaa 

konfirmaatioon. Sen kautta hän kuulemma sai sydämeensä jonkunlaisen varmuuden siitä, että asiat ovat 

kunnossa Jumalan kanssa. Pojan sanat suorastaan jysähtivät päähäni. Ehkäpä minunkin pitäisi ottaa kaste 

ensin, eikä jäädä odottamaan varmuutta..."  

Lasten ja imeväisten suusta Jumala valmistaa itselleen kiitoksen. Mitä me emme ole saaneet kaikissa 

raamattupiireissämme sanotuksi, se selvisi Akihiron muutamasta sanasta. Ehkäpä meillä on täällä 

Takaokassa kastejuhla tänäkin vuonna.  



Hämäränhetkellä juoksin lenkkiä läheisessä luumupuumetsikössä. Luumunkukat tuoksuivat, nuput paisuivat 

elämisen riemua. Taivaalla loisti paitsi iltarusko myös kalpea puolikuu. Oli hyvä elää, minunkin.  

6.3.93   

Piti siivota ja leipoa ranskalaista sienipiirakkaa, sillä lounasaikaan minulle tuli vieraita: kaksi entistä 

täkäläisen opiskelijalähetyksen opiskelijaa, joita en ole nähnyt kuuteen vuoteen. Nämä kaksi ovat menneet 

keskenään naimisiin, ja lapsikin heillä oli: yksivuotias vandaali nimeltään Ikuo.  

Oli kiva muistella vanhoja hyviä opiskelijatyön aikoja, minkä nyt Ikuo-kun antoi meille keskustelurauhaa. 

Pidimme raamattupiirinkin kolmestaan; minun piti näet testata vasta tekemäni kysymykset Lasaruksen 

henkiinherättämisestä. N-gawa-san, nuori aviomies, on töissä alaikäisten tuomioistuimessa jonkinlaisena 

terapeuttina tai kuraattorina vai mikä se virka nyt lienee. Hän sanoi, että työssä innostaa jatkamaan ja 

yrittämään parastaan se, että 50 % ensikertalaisista tuomituista kuitenkin parantaa tapansa. N-gawa-san 

elää kristittynä työpaikallaan, vaikka ei voikaan siellä Jeesuksesta puhua.  

Illansuussa  miesten englanti. 

Arvatkaas, mitä tein illalla ofuron (kylvyn) jälkeen. Ette arvaisi oikein, vaikka tuhat kertaa yrittäisitte. 

Katsoin nimittäin videolta Napakympin!!! Oikeastaan en voi sietää tuon sortin ohjelmia, mutta olin juuri 

rupeamassa katsomaan Minna Canthin Anna Liisaa, jonka joku hyväsydäminen sielu oli jollekulle Japanin-

lähetille lähettänyt. (Videokasetit kiertävät kädestä käteen ja tuovat paljon iloa vapaahetkiimme, kiitos vain 

lähettäjälle!) Mutta kuinka ollakaan, kasetilta tulikin ensiksi Napakymppi. Tuntui ihan kuin olisin ollut 

lauantai-iltana kotona Hernejärvellä, ja niinpä katsoin ohjelman suuren kaihon vallassa.  

7.3.93 

Minulla on harvoin niin kokouksista tyhjää viikkoa kuin viime viikko oli. Nyt te varmaan saatte sen 

käsityksen, että minä vain katselen täällä videoita ja luen romaaneja päätöikseni!  

Tuostapa muistuikin mieleeni, että sain vähän aikaa sitten ankaran nuhdekirjeen, jossa oli muiden vikojeni 

ohella käsitelty myös kiertokirjeiden kirjoittamistyylini. Siteeraan: "Minä olen surrut ja kärsinyt kuluneiden 

vuosien aikana sitä, miten kiertokirjeet ja oman työn välttämätön esillä pitäminen ruokkivat ihmisen 

itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä ja omahyväisyyttä. En tiedä vielä lääkettä tähän. Samasta asiasta voi kirjoittaa 

niin eri tavoin. Esim. Minä leivon pullia myyjäisiin, korostus joko sanalla MINÄ tai PULLIA. Sävyn kyllä 

huomaa. Esimerkkilause voisi olla Raamatun opetuksesta. Kaikella toiminnallamme voimme olla myös 

sitomassa ihmisiä joko itseemme, lähetykseen tai Jeesukseen..." Ja vähän myöhemmin, toisessa 

yhteydessä: "Ei sinun tarvitse todistella erinomaisuuttasi nostamalla itseäsi ja painamalla toisia."  

Myönnän nöyrästi, että arvostelijani on oikeassa, mitä kiertokirjeisiini tulee. Kehun niissä itseäni melko 

lailla. Voin kuitenkin tässä julkisesti ilmoittaa, että en tee sitä tyhmyyksissäni vaan tahallani. Olen ajatellut 

siitä päivästä lähtien, kun ensimmäisen kiertokirjeen kirjoitin, että tahdon kertoa teille, ystäväni ja 

esirukoilijani, totuuden sellaisena kuin sen itse koen. Ja nyt vain satun kokemaan suurta iloa siitä, että 

raamattuopetukseni tässä kirkkokunnassa on myötätuulessa, ja monet ihmiset saavat kokea evankeliumin 

ymmärtämistä ja uusia löytöjä raamattupiirien kautta. Monet myös pääsevät lain ja evankeliumin 

erottamisen alkuun meikäläisen kursseilla. Enkö minä saisi tätä iloa teille kertoa?  

Enkö saisi jakaa onnistumisen iloa kerrottuani teille myös epäonnistumisistani, loputtomasta 

syntisyydestäni ja turhautumisestani? Eikö ole totta se, etten minä näitäkään ole teiltä, ystäväni, salannut? 

Tahdon, että te olette ajan tasalla, mitä tulee minun lähetystyöhöni täällä, ja osaatte sekä pyytää että 



kiittää työstäni armonistuimen edessä. Sitä paitsi toivon, että te jaksatte sietää minulta vähän lapsellisuutta 

ja itsekehuakin. "Vielä minä sanon: älköön kukaan luulko minua mielettömäksi, mutta vaikka olisinkin, 

ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata", näinhän pyysi Paavalikin 

korinttolaisilta kristityiltä.  

Mitä taas toisten painamiseen tulee, niin sitä en usko harjoittavani suuressa mittakaavassa. Siinä asiassa 

nuhdekirjeen kirjoittaja on erehtynyt. Kysyin asiaa lähettitovereilta. Pastori X: "Et harjoita." Opettaja Y: 

"Sanot kyllä joskus mielipiteesi niin painokkaasti, ettei siinä ole muilla nokan koputtamista. Ja sitten olet 

kärsimätön." Totta, voi miten totta! (Kysyin saman tien muitakin vikojani, pahimmuusjärjestyksessä.) 

Isännöitsijä Z: "Käyt liian harvoin kylässä." Totta, voi surkeus! Lähetyssaarnaajatar P: "Et osaa ennakoida 

lapsivieraiden tarpeita. Ei sinulla ole ikinä mehua, kun luoksesi tulee kylään." Totta sekin.  

Itse olen sitä mieltä, että neljä pahinta puoltani ovat seuraavat: 1. Kielen synnit. Puhun liikaa ja liian 

monesta asiasta. 2. Olen kärsimätön ja osoitan sen toisille aivan liian nopeasti. 3. Minulla on kova ja 

anteeksiantamaton sydän. 4. Minulta puuttuu itsehillintää monessakin asiassa. NÄISTÄ vioista ei 

nuhdekirjeen kirjoittaja mitään maininnut.  

8.3.93   

Jäin miettimään Anna Liisa  -elokuvaa. 70-luvun alusta lähtien on Suomessa tehty ehkä keskimäärin 15 000 

aborttia vuodessa, varmaan enemmänkin. Se tekee 300 000 suomalaista nuorta ja lasta, jotka nyt voisivat 

täyttää lastentarhat ja koulut, ja olla vanhempiensa tai kasvatusvanhempiensa ilona. Suomen hyvinvointi oli 

rakennettu lastenmurhan päälle, ja siksi se ei voinut kestää. Jumala ei katsele iän kaiken sitä vääryyttä, mitä 

hänen vähäisimmille veljilleen tehdään. Rangaistuksen täytyy tulla.  

Ja me kristityt, minkä verran me olemme ääntämme korottaneet tätä joukkomurhaa vastaan? Emmekö ole 

katselleet hiljaa vierestä kuin Natsi-Saksan kansalaiset 50 vuotta sitten? Mekin olemme syyllisiä, erityisesti 

me julistajat. Kun luemme Vanhan testamentin profeettojen puheita tai Jeesuksen ja Paavalin puheita, niin 

huomaamme, että he uskalsivat nimittää syntejä niiden oikeilla nimillä. He uskalsivat sanoa, että Jumalan 

viha kohtaa kokonaista kansakuntaa sen epäuskon ja verenvuodatuksen tähden. Juuri niin on Suomessa nyt 

käynyt, eikä pahin mahdollinen ole vielä läheskään tapahtunut.  

Elokuvan Anna Liisa itki lastaan, miten se liikutteli käsiään ja jalkojaan ennen kuin hän tukehdutti sen. 

Eivätkö sikiö-raukat liikuttele jäseniään, eivätkö ne huuda äänetöntä huutoa, kun ne revitään kappaleiksi 

äitinsä kohdussa? Jumala on sen huudon kuullut. Meidän pitäisi todella rukoilla herätystä rakkaalle 

isänmaallemme, muutoin sillä ei ole enää mitään tulevaisuutta. Ja herätyksen pitäisi alkaa Jumalan 

huoneesta.  

            Tällaisin terveisin tällä kertaa   

 


