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Rakkaat ystäväni!  
 
Mietitte varmaan, että mikä sille Mailikselle on tullut, kun se ei kirjoita. Mutta totuushan on se, 
että en kirjoita kuin kuusi kirjettä vuodessa, siis kerran kahdessa kuukaudessa. Paperikirje läh-
tee melkein viiteen sataan osoitteeseen, joten sellaista satsia ei voi vähän väliä postittaa. Silti 
minä toivoisin, että mahdollisimman moni teistä saisi paperikirjeen, koska se tulee varmemmin 
luetuksi kuin sähköposti. Tämä kirje on nyt siis myös joulukirje; seuraava viesti tulee vasta ensi 
vuoden puolella jHs.  
  Kiitos esirukouksistanne. Ne vaikuttivat nopeasti. Kissaongelma loppui siihen. Viimei-
sen läjän korjasin asuntolamme ympäriltä joskus edellisen ystäväkirjeen lähettämisen aikoihin. 
Rukoustenne lisäksi on piikkimatto ollut tehokas kissankarkotin. Olen nähdyt talojen välisessä 
kujassa tuon kollin yhden kerran, joten jokin reikä varustuksessamme vielä on. Korjasin porttiin 
ripustettua kalaverkkoa vähän tiheämmäksi ja toivon, ettei muita visiittejä enää tulisi.  
 Hirveä helle jatkui melkein syyskuun loppuun asti. Olin asennoitunut kestämään sitä 
syyskuun puoleenväliin saakka, mutta kun se senkun vain jatkui, meinasi minulle tulla jo itku sil-
mään hikeä pyyhkiessä. Japani ei ole historiansa aikana kokenut toista niin kuumaa kesää. Osa-
kassa oli päälle 35 asteen päiviä yli 50.  

No, kun helteistä oli selvitty, alkoi ihana syksy, joka ei vieläkään ole loppunut. Päi-
välämpötila on tätä kirjettä kirjoitettaessa 22 astetta. Tällä viikolla tulee kuulemma ensimmäi-
nen 10 asteen yö, ja siitä se hytiseminen sitten alkaa.  
 
Raamattukoulu  
Syyskuun alussa alkoivat raamattukoulun tunnit. Täytyy sanoa, että oli siinäkin aluksi itkussa 
pitelemistä. Näin vähällä porukalla ei ole koulua varmaan koskaan vielä aloitettu: toisluokkalaisia 
neljä, ekaluokkalaisia kaksi, joista toinen saapuisi paikalle vasta lokakuun alussa. Japanissa ei ole 
enää ihmisiä, jotka pystyisivät tulemaan raamattukouluun kokonaiseksi vuodeksi. Systeemi on 
vanhanaikainen. Jotain uutta pitäisi keksiä.  
 Minulle oli siis määrätty kaksi kurssia, ilosanomapiiri ja Paavalin elämä ynnä mahdol-
liset etäkurssit viikonloppuina. Rehtori varoitti minua edeltä käsin, ettei koulun ulkopuolelta ole 
ilmoittautunut ketään minun kursseilleni (heitä kutsutaan täällä ”kuunteluoppilaiksi”). Kysyin itsel-
täni, miksi minun piti tulla Japaniin asti tyhjän pantiksi. Jeesus kuitenkin oli sitkeästi sitä mieltä, 
ettei tuloni ollut erehdys, ja lohdutti minua epäuskoista tällä raamatunlauseella: Rauhallisuus ja 
luottamus on teidän väkevyytenne.  
 No, niinhän siinä sitten kävi, että jo eka tunnille ilmestyi kuitenkin pari kuunteluop-
pilasta – ja sen jälkeen heitä on tippunut lisää joka viikko, kunnes minulla on nyt 12 nimeä ilosa-
nomakurssilla ja 11 Paavali-kurssilla. Oppilaat vievät eteenpäin sanaa, että nämä kurssit ovat 
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hyviä, kannattaa tulla mukaan. On ihanaa nähdä, miten innoissaan ja kiitollisia he ovat siitä ope-
tuksesta, jota meikäläiseltä saavat.   
 
Korealainen äiti ja tytär  
Osakasta, 1½ tunnin juna- ja bussimatkan päästä, tuli ilosanomakurssille eräs Japanissa asuva, 
mutta syntyperältään korealainen nainen tyttärensä kanssa. Hän oli saanut käsiinsä raamattu-
koulun lehden ja lukenut siitä pienen jutun, jonka kesällä kirjoitin. Sen luettuaan hän oli päättä-
nyt, että tuota opettajaa hän kyllä lähtee kuuntelemaan vaikka miten kauas. En tiedä, onko mi-
nulla koskaan elämäni aikana ollut yhtä kiitollista oppilasta.  

Rouva perheineen kuului vuosikymmenet Pohjois-Korean kannattajiin. Lapset pistet-
tiin sen suunnan kouluun ja vanhemmat olivat kommunistien toimistossa työssä. Äiti teki kaksi 
matkaa Pohjois-Koreaan ja alkoi vähitellen epäillä, ettei tuo maa ehkä kuitenkaan ole mikään 
paratiisi. Vasta kuusikymppisenä hän löysi tien luterilaiseen kirkkoon ja hänet kastettiin. (Hän on 
nyt 66 v.)  

Tunnemme olevamme sukulaissieluja, koska molemmat olemme suuren perheen isosis-
koja. Nyt meillä on rukousaiheena tuon rouvan äiti (86v), joka sairastaa syöpää. Kuolema tulee 
kohta, mutta mummolle ei kelpaa avuksi muu kuin buddhalaisuus. Rukoilkaa tekin, ystävät, että 
tuo vanha korealaisnainen uskoisi Jeesukseen ja ottaisi kasteen ennen kuolemaansa.  

Korealaisrouvan 25-vuotias tytär tuli äitinsä mukana ensin vain ilosanomakurssille. 
Sitten hän päätti alkaa yöpyä asuntolassa tiistain ja keskiviikon välisen yön, että voisi osallistua 
Paavali-luennoillenikin. Viime tunnin lopussa hän huokasi oikein sydämensä pohjasta: ”Sensei, minä 
olen ruvennut tykkäämään Paavalista!” Myöhemmin eräs toinenkin nuori naisoppilaani ilmoitti, että 
hän haluaa olla asuntolassa yötä ja osallistua saman tien molemmille kursseilleni.  
 Raamattukoulun rehtori on nykytilanteeseen kovin tyytyväinen; on mukavaa kun kou-
lussa on oppilaita, ja saahan koulu heistä rahaakin. (Jokainen kaksoistunti maksaa kymmenen 
euroa.) Tämä lukukausi päättyy kohta, ja seuraava eli kolmas alkaa marraskuun lopussa. (Japa-
nissa kun lukukausia on kolme vuodessa.) Paavalin pääsemme nyt loppuun, joten seuraavaksi aloi-
tankin Daavidin elämänkerran. Muistakaa rukoilla, että kurssille tulisi paljon väkeä. On siitä nyt 
vähän paremmin tiedotettukin lähiseurakuntiin kuin nykyisistä kursseistani.  

Ilosanomapiirissä olemme käyneet läpi seuraavan pyhän evankeliumitekstejä. Kurssia 
jatketaan ensi lukukaudella niin, että käymme läpi vasta-alkajien oppaan (netissä se kulkee suo-
meksi rippisraamiksen nimellä), ja opiskelijat saavat tuoda mukanaan buddhalaisia ystäviään. Sain 
tämän idean, kun eräs oppilaani toi viime viikolla ihan yllättäen tunnille ei-kristityn ystävänsä. 
Tämä nainen kertoi käyneensä pienenä pyhäkoulua, mutta sen jälkeen hän ei ole astunut jalal-
laankaan kirkkoon. Rukoilkaa nyt tämän uuden kurssin puolesta, että kristityt oppisivat siellä 
vetämään ilosanomapiirejä ja joku buddhalainen saisi kohdata Jeesuksen.  
 
Etäkurssit  
Etäkursseja minulta ovat tänä syksynä pyytäneet vain toiset lähetit ja oma seurakuntani Ki-
tasuzurandai. Awajin saarella kävin opettamassa Jobin kirjaa kerran ja menen vielä toisenkin 
kerran. Yhden luennon (jonka pidin saarnan paikalla) seurakunta kuunteli herpaantumattoman 
mielenkiinnon vallassa, mutta toinen taisi mennä yli hilseen. Tuollaiset epäonnistumiset tuntuvat 
minusta tosi kurjilta, mutta toisaalta tiedän, että Jumalan on pakko antaa niitäkin välillä. Muu-
tenhan kohta halkeaisin ylpeyteeni. 
 Mutta yhä jaksavat japanilaiset ihmetellä, että miksi norjalaislähetit kieltävät Jobin 
kirjani julkaisemisen. Jos ei niin saa uskoa, kuin kirjassani lukee, niin miten sitten pitää uskoa? 

Nishinomiyan etäkurssilla opetin patriarkkojen elämää. Aamupäivä meni sielläkin hy-
vin, mutta puolet seurakunnasta nukkui iltapäiväluennon aikana. Se puoli, joka ei nukkunut, koos-
tui kolmesta nuoresta naisesta ja paikalla olevista suomalaisläheteistä. Nuo nuoret naiset sanoi-
vat minulle jälkeenpäin keittiössä olevansa tosi kiitollisia siitä, että raamattukoulu lähettää opet-
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tajan seurakuntiin sellaisia ihmisiä varten, jotka eivät voi elämäntilanteensa tähden itse tulla 
kouluun.  

Olen ollut mukana myös parissa raamattupiirissä ja kotikokouksessa. Eräässä iltapii-
rissä tapahtui tällainen juttu. Kysyin lopuksi, onko kenelläkään mitään rukousaiheita. Muuan us-
kovien vanhempien ei-kristitty poika tiedusteli, saako hän pyytää mitä tahansa. Kun vastasin, 
että saa, kertoi poika haluavansa päästä tietyn yliopiston maisterikurssille, jonne on kovat pää-
syvaatimukset. ”No hyvä on, minä rukoilen, mutta jos sitten pääset sinne, sinun pitää mennä 
mukaan sen yliopiston KGK:n (=OPKO:n) toimintaan”, tokaisin hetken mielijohteesta. Poika lupasi 
tehdä juuri niin.  

Ja kuinka ollakaan, eräänä iltana kuukauden päästä soi puhelin. Siellä oli samainen 
nuori mies, joka ilmoitti, että hän on päässyt sille maisterikurssille ja päättänyt ottaa kasteen 
vanhempiensa seurakunnassa, ennen kuin lähtee kaukaiselle yliopistopaikkakunnalle. Eikä siinä 
vielä kaikki, vaan hänen tohtorikurssilla opiskeleva siskonsakin haluaa tulla kastetuksi samaan 
aikaan kuin veli. Arvatkaa, ovatko noiden nuorten vanhemmat ja lähetit iloisia, ja olenko minä 
iloinen!  
 
Mazda Familia 
Sain ilmaiseksi käyttööni maasta poistuneen norjalaislähetin Mazda Familian, jolla on ajettu 
120000 km. Jouduin maksamaan sen korjauksista noin 800 euroa - ei siis mikään hirveä hinta 
ihan hyvästä autosta. Mutta voi tuskaa, miten olen pelännyt ratin taakse istahtamista! En ole 
kymmeneen vuoteen ajanut autoa käytännöllisesti katsoen ollenkaan. Ja Japanissa kun on vielä 
tuo vasemmanpuoleinen liikennekin!   
 Syyskuuhun asti auto oli korjattavana ja huollettavana, joten minun ei tarvinnut 
välittää siitä mitään. Lopulta Mazdan liikkeen mies toi kaaran raamattukoulun parkkipaikalle ja 
kehui, että se on taas kuin uusi. Ei auttanut enää vitkutella, pakko oli ruveta ajamaan. En usko, 
että te ystäväni osaatte edes kuvitella, miten paljon minua pelotti. Pari norjalaislähettiä istui 
alkuun vuorotellen mörönsyöttinä vierelläni, ja uskaltautuihan se Kivelän Jussikin tueksi ja tur-
vaksi ensimmäiselle Takaokan reissulleni.  

Huh, huh! Entinen autoni oli pienempi, nykyisestä en tiedä, missä sen pyörät sijait-
sevat. Ensimmäisen mutkan ajoinkin siis heti suoraksi. Pikatielle menevää reittiä on muutettu, 
paluutietä samoin, ja tunneliin mennään eri kohdasta kuin ennen. Minä en osaa seurata liikennet-
tä, kylttejä ja kaistoja samaan aikaan – se on liikaa vaadittu näin vanhalta ihmiseltä! Ja jos ek-
syn tutulta reitiltä, en ikinä enää osaa kotiin. En ainakaan niin, etten ajaisi yksisuuntaista katua 
väärään suuntaan.  
 Olin juuri noihin aikoihin lukemassa lähetyskirjaa 1920-luvun Etelä-Sudanista, jossa 
eräs amerikkalainen lähettiperhe eli villipetojen ja krokotiilien keskellä. Kerran ehti krokotiili 
pyöräyttää pyrstönsä 9-vuotiaan tyttären ympärille, mutta isä sattui olemaan vieressä ja sai 
kiskotuksi lapsen irti, tosin ilman nahkaa vyötärön kohdalta. Ihmettelin kovasti sitä lukiessani, 
miten ennenvanhaiset lähetit pysyivät kentällä tuollaisten kokemusten jälkeenkin.  
 Kun sitten ajoin ensimmäistä kertaa autolla ihan yksin Koben liikenteessä, sydän 
kintaan peukalossa, oli kuin Jeesus olisi sanonut minulle: ”Jos minä pystyin varjelemaan tuota 
Sudanin lähettiperhettä krokotiilien ja villipetojen keskellä, niin yhtä hyvin voin varjella sinua 
Japanin liikenteessä. Ei se ole minulle yhtään sen vaikeampaa.” Minua helpotti hirveästi, kun 
tajusin tämän asian.  
 Tässä eräänä päivänä olin ajamassa vuorten ali johtavaan kilometrien pituiseen tun-
neliin, ja minun piti päästä kahden kaistan yli tunnelin suuaukolle. Luulin pistäväni vilkun päälle, 
mutta vasemman käden puolella ovatkin täkäläisissä autoissa ikkunanpyyhkijät.  

Ja niinhän siinä sitten kävi, että painelin ilman vilkkua toiselle kaistalle ja melkein 
toisen auton alle. Kyllä siinä jarrut kirskuivat ja torvet soivat! Päänikin kun kääntyy nykyään niin 
vähän, etten näe juuri ollenkaan sivuilleni muuta kuin peilistä. Se mikä esti kolarin, oli japanilai-
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sen kaupunkiliikenteen verkkainen tahti. Jotain tällaista sattuu melkein joka kerran, kun ratissa 
istun. Enkeleitä tarvitaan siis yhä, joten olkaa hyvät ja jatkakaa rukousta.   
 
Asuntola ja asunto  
Kesällä huoneeni ei tuntunut niin pimeältä, koska aurinko mollotti aina taivaalla kuumana ja kirk-
kaana, vaikkei se ikkunoistani sisälle paistanutkaan. Syksyllä asia on toinen. Pilvisenä päivänä 
elän hämärässä kuin myyrä maan alla. En voi pistää valoja päälle, koska silloin kadulla kulkijat 
näkevät suoraan sisälle. Pimeys tuntuu painostavalta, mutta joka-aamuiset vuoriretket auttavat 
asiaa.   
 Asuntolan kanssa ei ole ollut ongelmia, koska täällä asuu tänä vuonna yksi tosi to-
pakka papintytär. Hänellä on koko homma hanskassaan. Toisella oppilaalla on epilepsia ja hän 
kaatuilee milloin mihinkin ja tarvitsee muutenkin kaikenlaista tukea. Kolmannella on todella vai-
keita nukkumisongelmia. Papintytär katsoo heidänkin peräänsä, joten minun ei tarvitse tehdä mi-
tään.  
 Tytöt hoitavat talon siivouksen, minä hoidan sen ympäryksen. Pidämme joka toinen 
viikko asuntolan kokouksen, jossa minä selitän vähän Raamattua, sitten rukoilemme toistemme 
puolesta ja sovimme yhteisistä asioista. 
 Tytöt ovat kyllä liikuttavia siinä, miten he pelkäävät puolestani, kun olen autolla 
liikkeellä. Yhtenä päivänä he olivat kuulleet radiosta, että juuri siellä päin Kobea oli sattunut 
kolari, jossa he tiesivät minun olevan ajamassa. Huoli oli ollut suuri, että nyt se Mailis-sensei 
varmaan jo makaa sairaalassa…  

Mutta asuntola on asuntola – kuulen esimerkiksi jokaisen askeleen, joka yläkerrassa 
otetaan. Muut häiriintyvät, jos kuuntelen aamu-uutisia radiosta normaalilla volyymilla. Pieni par-
veke ei meinaa riittää pyykkiemme kuivattamiseen ja patjojemme tuulettamiseen. Kaikki viisi 
huonetta ovat toisinaan täynnä, koska kuunteluoppilaat yöpyvät täällä tiistai-iltaisin ja muitakin 
vieraita käy.  

Mutta silti täytyy sanoa, että kokonaisuutena ottaen olen todella tyytyväinen olooni 
ja elämääni täällä Japanissa. Etten sanoisi: onnellinen!  
 
Homokeskustelu  
Olen seurannut netistä Suomessa käytävää homosotaa ja ajattelen niin, että olemme ihan kris-
tittyjen vainojen kynnyksellä. Päivi Räsänen joutui ensimmäisenä tähän nykyajan jalkapuuhun eli 
median hampaisiin – mutta ei varmasti viimeisenä. Päivin puolesta meidän pitää muistaa rukoilla 
joka päivä!  

Nyt kysytään sitä, uskaltavatko herätysliikkeiden johtajat, konservatiiviset papit, 
julistajat ja rivikristityt tämän ryöpytyksen jälkeenkin sanoa ääneen sen, mikä on Jumalan tahto 
ihmisen seksuaalielämän suhteen. Jollei syntiä sanota synniksi, niin mitä virkaa on sitten evanke-
liumillakaan?  
 Jeesuksen paluuseen ei ole enää pitkä aika. Emmekö koettaisi kituuttaa hänen tu-
loonsa asti oikeassa uskossa ja puhtaassa elämässä, niin että todistamme niistä muillekin, maksoi 
mitä maksoi! Pääasia ei ole se, mitä maailma meistä sanoo, vaan se, mitä Jeesus meistä sanoo.  
 Kirjoitin tämän vuoden ensimmäiseen ystäväkirjeeseen vastauksen kysymykseen, onko 
homoseksuaalisuuden harjoittaminen oikein. Jos joku haluaa sen vielä lukea, niin sehän löytyy 
netistä.  

Olen kovin aikaisin liikkeellä, mutta koska en enää kirjoita kirjettä tämän vuoden 
puolella, toivotan teille lopuksi vielä siunattua adventin ja joulun aikaa. Ja kaunis kiitos menneen 

vuoden yhteistyöstä!!!                                  Mailis 
PS. Ks. myös tähän kirjeeseen liittyvä kuvasarja. 
osoitteenmuutokset-at-flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tukimaksut Kylvä-
jän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n nimi ja oma kotisrk.  


