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HYVÄÄ JOULUA 1993 RAKKAAT YSTÄVÄNI!        

Kiitos teille taas kaikesta hyvästä, mitä vuoden varrella olen teiltä saanut – kiitos kirjeistä, korteista, 

paketeista, rukouksista, rahasta... Antakaa anteeksi, etten tänä vuonna ole lähettänyt juuri mitään 

henkilökohtaista postia.  

Ennen kuin siirryn kertomaan viime vuoden joulusta, tahdon muistuttaa teitä Kitamuran perheestä, josta 

mainitsin edellisessä kirjeessäni. Perheen isä sairastaa syöpää, eikä paranemisen toivoa inhimillisesti ole 

olemassa. Rouva Kitamura soittaa minulle joka ilta tultuaan sairaalasta ja saatuaan lapset sänkyyn. Joskus 

olemme pitkiä aikoja hiljaa puhelimessa. Kitamura-san ei jaksa puhua mitään ja minä en uskalla suutani 

avata, peläten sanovani väärän sanan. Yhtään kertaa emme kuitenkaan tähän mennessä ole katkaisseet 

puhelua epätoivon vallassa. Aina on Jeesus jonkin lohdutuksen sanan Kitamura-sanille antanut.  

Voisitteko nyt rukoilla Kitamurien puolesta, heidän viimeisen yhteisen joulunsa puolesta täällä ajassa, 

lasten puolesta ja sen puolesta, että perhe voisi yhdessä valmistautua isän poismenoon. Ja vielä senkin 

puolesta, että minä saisin ylhäältä viisautta jokailtaisiin puheluihin. Lapset ovat 12, 10 ja 8-vuotiaita. 

VÄLÄHDYKSIÄ JOULUNALUKSESTA VUODEN TAKAA (1992) 

Eräs englanninoppilaani toi joulujuhlaan mukaan malesialaisen rouvan. Vieras oli ilmeisesti ollut 

kristinuskon kanssa tekemisissä kotimaassaan; ainakin hän iloitsi kovasti saadessaan kokea "oikean joulun".  

Niin, oikea joulu on se joulu, jossa on mukana Jumalan Sana, ajattelin tuon huomautuksen kuullessani. Se 

Sana tuli lihaksi kerran Betlehemissä ja asui sitten ihmisten keskellä. Minä saan kokea oikeaa joulua runsain 

määrin täällä pakanamaassa – paljon enemmän kuin Suomessa ikään. Japanissa minun on näet pakko 

paneutua joulun sanomaan lukuisten joulujuhlien tähden. 

***  



Kuukauden toisena lauantaina on lapsilla koulusta vapaata. Joulukuun toisesta lauantaista tuli minulle 

varsinainen joulujuhlapäivä, sillä silloin pidin puheen kahdessa lastenpiirissä ja vielä illalla miesten 

englanninluokan joulujuhlassa.  

Puhuin lapsille kedon paimenista, jotka eivät voineet olla mukana millään juhlilla, eivätpä juuri 

jumalanpalveluksissakaan, koska heidän piti aina paimentaa lampaita. Varmaan he riitelivät työtä 

tehdessään ihan samalla tavalla kuin mekin olemme kotona ja koulussa riidelleet. Muut ehkä ajattelivat, 

etteivät paimenet uskoneet Jumalaan ollenkaan. Itsekin paimenet saattoivat olla sitä mieltä, etteivät he 

pääsisi taivaaseen – sinnehän pääsisivät vain ne, jotka olivat olleet aina kilttejä ja käyttäneet paljon aikaa 

Jumalan palvelemiseen.  

Ja kuitenkin enkeli ilmestyi juuri paimenille ilmoittamaan, että heille on syntynyt Vapahtaja. Jeesus syntyi 

meidän pahojen ihmisten tähden, voidakseen avata meille taivaan oven. Hän tahtoisi tulla jokaisen meidän 

ystäväksemme tänä jouluna. Niin paljon hän meistä välittää, että suostui kantamaan ristille riitojemme 

rangaistuksen.  

Lapset kuuntelivat hisahtamatta molemmissa juhlissa, vaikka monet heistä olivat ensikertalaisia ja pieniäkin 

löytyi joukosta useita. Voi, miten iloitsinkaan taas jouluenkelin tehtävästäni: suuren ilon kuuluttamisesta 

kansalle, joka vaeltaa pimeydessä. Kynttilähartaudessa lauloi muuan pikkutyttö Jouluyö juhlayötä niin 

kirkkaalla äänellä, niin koko sydämestään, että sitä oli suorastaan sykähdyttävää kuunnella. Hänkin kuuli 

sinä päivänä Jeesuksesta elämänsä ensimmäistä kertaa.  

***  

On kylmää. Jossakin päin Japania on satanut lunta 30 cm vuorokaudessa. Puutarhoissa kukkivat jotkut 

pensaat punaisia marjoja ja toiset zazenkan kukkia, talven ruusuja. Pukeudun joka yö sänkyyn kuin 

naparetkeilijä. Eilen aamulla näytti mittari sisällä kahdeksaa lämpöastetta, ja urheilukentän ruoho oli 

kevyen sokerikuorrutuksen koristelema. Tuo kuura oli varmaan minun ainoa "joululumeni" tänä vuonna.  

Jatkan joulusiivousta kokousten välissä, minkä ikinä ehdin, ja kuuntelen samalla vanhoja kasetteja. Leipoa 

pitää myös, ja tehdä laatikoita pakastimeen ja lähettää joulupostia edes kaikkein läheisimmälle perhepiirille.  

Postintulo on jokaisen päivän kohokohta. Usein vietän juhlahetken joulupostin ja kahvin parissa, kynttilän 

loisteessa. On ihanaa kuulla niin monen ystävän kuulumiset edes kerran vuodessa. On ihanaa tietää, että 

minua muistetaan yhä...  

***  

Neljäs adventtisunnuntai. Ajelin pyörällä kirkolle viiden kilometrin matkan riisipeltojen välissä kulkevaa 

oikotietä pitkin. Sitten alkoikin sataa, ja lopulta satoi hyytävää vettä iltaan asti. Sellaisessa säässä pidettiin 

siis Nishi-Akashin ja Takaokan joulujumalanpalvelukset tänä vuonna. (Koska Japanissa joulupäivä ei ole 

vapaapäivä, pidetään joulujumalanpalvelukset kirkoissa jo edellisenä pyhänä.)  

Nishi-Akashin kirkossa kastettiin 17 henkeä, joista 10 oli lapsia. Yksi kastettavista, pikkutyttö, olisi 

sydämensä halusta kiljunut koko ajan, jollen minä olisi rauhoitellut häntä kynän ja hedelmän avulla. Siinä 

hössäkässä näin tuskin lainkaan koko kastetoimitusta. Mutta Jumala taivaassa kirjoitti elämän kirjaan nuo 

17 nimeä. 



Monta muistoa tuli mieleeni, kun kastettavien laumaa katselin.  Muistin, kun M-san tuli kirkkoon elämänsä 

ensimmäistä kertaa, ja minä pelkäsin pitäneeni niin vaikeatajuisen puheen, ettei hän tulisi enää toiste. 

Sitten M-sanin miehestä löytyi synnynnäinen sydänvika... Muistin, miten monesti olimme kotikokouksessa 

rukoilleet N-sanin lapsen puolesta, että hän saisi syntyä terveenä – äiti kun ei ole nuori enää, ja lääkärit 

painostivat häntä lapsivesitutkimuksiin (mihin hän ei mennyt). Niihin rukouksiin Jumala vastasi myöntävästi 

– ja siinä N-san kantoi kasteelle pulskaa poikaansa. Ja niin edelleen, monta hyvää muistoa.  

***  

Ulkona säteili aurinko siniseltä taivaalta. Nykyään auringonpaiste ja lepinkäisen talvinen huuto ovat 

mielestäni ihan yhtä hyvät joulun kehykset kuin hämärä ja lumisade siellä "vanhassa maassa". Joulu ei ole 

puitteissa, ei tunnelmassa eikä traditioissa. Oikea joulu on siellä, missä joku juhlii syntymäpäiväsankaria, 

tarvitsee häntä ja on valmis antamaan syntisen sydämensä hänelle joululahjaksi.  

Minulla on makuuhuoneessani vähän epätavallinen joulukoriste: nauharuusukkeella varustettu musta 

pahvisydän. Selitän sen avulla joulun sanomaa lapsille: että Jeesus iloitsee, kun annamme hänelle lahjaksi 

pahan sydämemme ja hän saa puolestaan antaa meille valkoisen sydämen eli synnit anteeksi. Ei minulla 

tänäkään vuonna ole muuta lahjaa vietäväksi seimen lapselle kuin tuo musta sydän. Kulunut vuosi on 

paljastanut sisimmästäni sellaista pahuutta, jota en tiennyt siellä olevankaan – muuta kuin tietysti teoriassa. 

Pahinta on rakkauden puute sekä Jeesusta että lähimmäistä kohtaan. Toisiksi pahinta on katkeruus.  

Ihmeellisintä kaikesta on kuitenkin se, etten milloinkaan ennen ole kokenut Jeesuksen olevan niin lähellä 

kuin juuri tänä hirveänä vuonna ("annus horribilis", kuten Englannin kuningatar kuuluu vuotta 1992 

kutsuneen). Joka ilta Jeesus on tullut luokseni ja istunut vuoteeni vieressä. Joka aamu hän on tullut luokseni 

Raamatun Sanassa, lohduttanut, virvoittanut, nuhdellut. Siksi vuosi on ollut hirveänäkin Herran vuosi 

(annus Domini horribilis).  

***  

Nykyinen keisari Akihito on syntynyt 23. joulukuuta, mistä päivästä on siten tehty kansallinen vapaapäivä. 

Keisarin syntymäpäivän iltana, Jeesuksen syntymäpäivän aatonaattona, oli Nishi-Akashin seurakunnan 

kirkkokuoron määrä laulaa rautatieaseman odotushuoneessa joululauluja. Kuudelta nousin pyörän selkään 

ja läksin minäkin tuota konserttia kuuntelemaan.  

Tuuli navakasti pohjoisesta, ja Venus vilkutti taivaalla kirkkaampana kuin konsanaan. Lähetin sen mukana 

terveiset rakkailleni toiselle puolen maapalloa. Korvalappustereolta soivat uuden joululaulukasetin ihanat 

sävelet, kun puikkelehdin isolla maantiellä autojen välissä. 

"Kerran loppuun satu joulun saa, suru säveliä sumentaapi..." lauloi kasetti. Niin se on, ajattelin: jolle joulu 

on vain satua, hän menettää sen aivan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Mutta jolle joulu on yhtä kuin 

Jeesus, se saa omakseen ”joulun ainaisen”. Suru kyllä sumentaa kristitynkin elämää, mutta pilata se ei sitä 

voi. Päinvastoin: juuri murheen täyttämä joulu jää mieleen sinä jouluna, jolloin Jeesus oli kaikkein lähinnä. 

Pyörällä ajaessani ajattelin: en tarvitse mitään muuta, en ketään muuta, kun vain Jeesus pysyy luonani.  

Asemalle mennessäni pistäydyin pappilassa ja vein työtoverille lahjaksi äidin painaman joululiinan. Mieli oli 

kiitollinen siitäkin, että saan tehdä lähetystyötä niin hyvän yhteistyön vallitessa kuin mitä se täällä Nishi-

Akashissa tapahtuu.  



Puolen tunnin pituinen konsertti asemalla oli elämys. Ihmiset hidastivat askeleitaan kuullessaan 

joululaulujen kirkkaat sävelet kylmässä, kaikuvassa aseman aulassa. Juuri näinhän joulua pitäisikin juhlia, 

tajusin siinä seisoessani. Tännehän joululaulut kuuluvat – niiden ihmisten arkeen, jotka eivät joulun lapsesta 

mitään tiedä.  

JOULUAATTO 1992 

Aattoaamuna heräsin jo kuudelta. Join kahvia tatamihuoneessa, joulukuusen loisteessa, ja kuuntelin 

kasetilta aattoaamun hartauden (monettako kertaa, en tiedä). Seitsemään mennessä oli aamu valjennut 

paperi-ikkunoiden takana. Puolilta päivin julisti kasetti Suomen Turusta joulurauhan alkaneeksi 

Takaokaankin.  

Olin aikonut mennä norjalaiseen merimieskirkkoon aaton hartauteen. Mutta kuinka ollakaan, tiellä oli 14 

km:n pituinen ruuhka, enkä ehtinyt ajoissa Kobeen. Minut oli kutsuttu norjalaiseen S:n perheeseen 

kuudeksi aattoiltaa viettämään. Kun saavuin raamattukoululle, missä S:t asuvat, ei perhe ollut palannut 

vielä kirkolta. Minulla ei ollut mitään paikkaa, minne mennä.  

Silloin sain loistoidean: lähden vuorelle raamattukoulun taakse. Ehtisin kulkea 20 minuuttia vuorta ylös ja 

toisen mokoman alas, ennen kuin norjalaiset palaisivat kotiinsa. Oli kylmä, hyytävän kylmä illansuu. En ollut 

sonnustautunut kiipeilyvarusteisiin, vaan juhlamekkoon ja puolitakkiin. Korvillani oli punainen villapanta ja 

kaulassani samanvärinen kaulaliina – kuin tonttutytöllä ikään.  

Tutulla vuoripolulla ei ollut yhtään elävää sielua. Kuulin omat askeleni joen kohinaa vasten. Linnutkin 

vaikenivat, samoin tuuli, joka oli tuivertanut hyytävänä koko päivän. Vuori oli lehdetön, harmaa. Vain yksi 

ainoa momiji-vaahtera loisti enää keltaisten tähti-lehtiensä valoa. Hämärä laskeutui hitaasti vuoren ja 

metsän ylle. Polun varrelle, puiden alle syttyivät katulyhdyt ja vuoren laelle syttyi Venus, kirkkaista kirkkain 

iltatähti. "Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu..." luin rakkaan psalmin sanoja.  

Alas tullessani näin, että valot olivat sillä välin syttyneet myös Koben miljoonakaupunkiin, meren ja vuorten 

väliin. Edessäni levittäytyi tuhansien lamppujen täplittämä taikamatto. "Voi Jeesus, nyt on jouluaaton ilta. 

Tämä kansa vaeltaa pimeydessä tietämättä, että sillekin loistaa suuri valo. Kiitos, että olet lähettänyt minut 

juuri tänne, juuri tämän kansan pariin valosi todistajaksi!" Tällainen kiitos nousi sydämestäni Jeesuksen 

puoleen.  

Olin onnellinen, niin onnellinen kuin tässä matoisessa maailmassa voi onnellinen olla.  

TÄTÄ SAMAA JOULUN ONNEA, JEESUKSEN LÄSNÄOLOA JA SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUSTA TOIVOTAN 

TÄNÄKIN VUONNA 1993 SINUN JOULUUSI, RAKAS YSTÄVÄNI. KIITOS ETTÄ OLET YSTÄVÄNI!  
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