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Ystäväkirje 1-2011 

 

AKEMASHITE OMEDETOO GOZAIMASU 

eli Hyvää Jäniksen Vuotta 2011! 
 

Liimasin saamani joulukortit teipillä jääkaappi-pakastimen kolmeen seinämään kiinni. Pakas-

tin on nyt värikäs kuin joulukuusi. Kortteja tipahti postiluukusta noin sata, ynnä sähköpostit 

& lahjat vielä kaupan päälle. Kiitos muistamisesta, ystävät! Joulun aikaan sitä aina tajuaa, 

ettei ole yksin tätä työtä tekemässä.  

 

Korealaismummo  

Kerroin teille edellisessä kirjeessäni Japanissa asuvasta korealaisperheestä, jonka äiti ja 

tytär käyvät tunneillani raamattukoulussa. Pyysin silloin esirukousta heidän syöpäsairaan 

mummonsa puolesta. Ettepä arvaa, mitä tapahtui. Korealaisrouva (kutsutaan häntä tässä 

vaikkapa Taka-saniksi) saapui viimeiselle raamistunnille ennen joululomaa ilosta loistaen ja 

kertoi tällaisen jutun: hänen äitinsä, harras buddhalainen, joka siihen asti oli vastustanut 

kristinuskoa kynsin ja hampain, oli kastettu sinä samaisena päivänä. Aamulla hän oli oksen-

tanut verta. Taka-san oli mennyt hädissään lähimpään kirkkoon. Hänellä ei ollut aavistusta-

kaan, minkä sortin kirkko se oli, mutta protestanttinen joka tapauksessa, ja papinrouva on 

opiskellut täällä Aotanin seminaarissa.  

 Pappi oli ymmärtänyt Taka-sanin hädän ja lähtenyt hänen mukaansa. Mummo oli 

sillä välin noussut pystyyn ja istuutunut sohvannurkkaan. Pappi oli istahtanut hänen viereen-

sä ja alkanut kysellä hänen kristillistä tietämystään ja sitä, haluaisiko hän tulla kastetuksi. 

Hän oli myös luvannut, ettei mummon tarvitse kasteen jälkeen kantaa yksin murheitaan, 

vaan Jeesus antaa hänen sydämeensä rauhan.  

Kaikkien yllätykseksi oli korealaismummo sanonut haluavansa kasteen. Vanhat 

ihmiset vaihtavat uskontoa äärimmäisen harvoin. Olin rukoillut Taka-sanin äidin puolesta 

sinäkin aamuna, mutta silti minun oli vaikea uskoa tuollaista ihmettä todeksi. Ilmeisesti 

tyttären ja lapsenlapsen todistus ja rukoukset olivat tehneet vanhaan naiseen vaikutuksen, 

vaikka hän näyttikin vastustavan kristinuskoa. Edellisellä viikolla oli mummo myöntänyt tyt-

tärelleen pettyneensä buddhalaisuuteen. Hän oli kiertänyt kaikki mahdolliset temppelit ja 

ostanut kaikki mahdolliset talismaanit, mutta mitään apua hän ei ollut niistä saanut.  
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Kumman seurakunnan jäseneksi mummo haluaa tulla kastetuksi, tyttärensä vai 

heidän seurakuntansa, oli pappi kysynyt seuraavaksi. ”Chikai hoo ga ii, lähempi parempi”, 

oli mummo vastannut. (Taka-sanin kirkko on nimittäin kaukana mummon kodista.) Sen jäl-

keen vanhus oli lausunut uskontunnustuksen papin perässä. Sitten Taka-san oli tuonut keit-

tiöstä kupilla vettä ja pappi oli kastanut mummon siinä sohvalla. Paikalla oli ollut vain papin-

rouva ja Taka-sanin nuorin sisko, joka ei ole kristitty, mutta on kuunnellut kouluaikoinaan 

luterilaisen tunnin ohjelmia. Sisar oli hyväksynyt äitinsä kasteen täydestä sydämestään.  

Mummon asunto on täynnä epäjumalia ja niiden alttareita. ”Mitä me niillä 

teemme?” kysyi Taka-san minulta. ”Sano äidillesi, että eiväthän ne ole häntä auttaneet - 

sama siis heittää ne menemäänkin”, neuvoin. 

 Kuuntelimme koko luokka tunnin alussa Taka-sanin kertomusta ja rukoilimme, 

että muut viisi sisarusta eivät nostaisi meteliä äitinsä kasteesta. Sisarukset olivat nimittäin 

kieltäneet Taka-sania ”käännyttämästä” äitiään kristityksi. Rukoilimme, että mummo saisi 

kokea sydämen rauhaa, jota pappi oli hänelle luvannut. ”Puhu nyt kuitenkin äidillesi enem-

män syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä”, neuvoin Taka-sania.  

Sinä iltana pidimme raamattukoulussa piirin Matteuksen kutsumisesta. Ajattelin, 

että Jeesus pysähtyi tuon korealaismummon sairasvuoteen viereen ihan yhtä yllättäen kuin 

Matteuksen työpöydän eteenkin. Samanlainen armo kohtasi heitä kumpaistakin. Tätä kir-

joittaessani on kasteesta kulunut kuukausi, ja mummo makaa toista päivää tajuttomana sai-

raalassa. Vielä uuden vuoden päivänä hän oli pyytänyt lapsenlapseltaan: ”Laula minulle Jee-

suksesta!” Kaikki hänen lapsensa ovat pienen taistelun jälkeen suostuneet siihen, että hau-

tajaisista tehdään kristilliset, ei buddhalaisia.  

 

Raamattuseikkailu  

Täällä Länsi-Japanin ev. lut. kirkossa on tällä hetkellä aika monta nuorta lähetystyönteki-

jää. Kylväjän lähettejä on kielikoulussa kaksi yksikköä: Kivelät ja Johanna, ja KL-läisiä 

vasta-alkajia on viisi yksikköä. Toivomme ja rukoilemme, että kirkko osaisi ottaa nämä 

nuoret aikuiset hyvin vastaan ja antaa heille mielekkäitä työtehtäviä.  

Antti Kiviranta KL:stä on kokenut nuorisotyöntekijä, joka koettaa saada aikaan 

jotain uutta nuorisotyön saralla. Tilanne onkin hälyttävä: nuoria Länsi-Japanin ev.lut. kir-

kossa on kovin vähän. Ennen niin suuret leirit ovat kutistuneet pieniksi kuin pyy maailmanlo-

pun edellä. Kunkin seurakunnan nuortenpiirissä käy vain pari kolme nuorta, jos sitäkään. 

Mikä on kirkon tulevaisuus, jollei tätä käyrää saada kääntymään positiiviseen suuntaan?  

Antilla on paljon ideoita ja yksi niistä oli tällainen: pidetään raamattukoulussa 

raamattupäivä, johon kutsutaan nuoria läheisistä seurakunnista. Päivälle piti keksiä vetävä 

nimi, mieluummin vielä englanninkielinen, jotta se kuulostaisi hyvältä japanilaisnuorten kor-

vissa. Minä ehdotin Bible Adventure’a, Raamattuseikkailua, ja Antti hyväksyi sen. Aiheeksi 

valitsimme Daavidin, josta minun oli määrä pitää 3 x 45 min. luentoa. 

Olimme Antin kanssa päättäneet tehdä viidestä hengestä sen rajan, mistä 

päättelemme, kannattaako nuorten raamattupäiviä jatkaa vai eikö kannata. Osallistujia tu-

likin täsmälleen ne viisi ynnä raamattukoululaiset ja vetäjät, yhteensä 13 henkeä. Yksi ylä-

asteelainen tyttö ei ollut kristitty, mutta pienenä hän oli käynyt kristillistä lastentarhaa. 

Sen jälkeen tyttö ei ole kirkon kynnyksen yli astunut, ennen kuin tuli nyt raamattupäivään 

ystävättärensä kutsumana. Tytöllä ei ollut aavistustakaan siitä, kuka Daavid oli. Pelkäsin, 

ettei tuollainen vasta-alkaja jaksaisi kuunnella kolmea luentoani, mutta pelkoni osoittautui 

turhaksi. Tyttö kuunteli joka sanan, vieläpä silmät loistaen. Itse asiassa koko seurakunta 

kuunteli opetustani herpaantumattoman mielenkiinnon vallassa, hengittämättä, liikkumatta. 
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Antti piti Raamattu-tietokilpailun sekä puhui siitä, mikä kirja Raamattu on. 

Sen lisäksi hän veti sählypeliä parkkipaikalla tunnin verran. (Sähly on japanilaisille uusi ko-

kemus.) Bändikin oli saatu pystyyn raamattukoulun varsinaisten oppilaiden ynnä yhden kuun-

teluoppilaan ja Johannan voimin. Raamattukoululaisilla oli omat tehtävänsä: yksi veti tilai-

suudet ja soitti kitaraa bändissä, toinen esitti koskettavan todistuksen siitä, miten Jeesus 

löysi hänet neljä vuotta sitten. Papintytär johti laulua kuin paraskin ammattilainen ihanalla 

äänellä ja vielä yksi tyttö luki minun raamattutuntieni raamatunpaikat seinältä.  

  Yksi raamiskin päivään sisältyi. Lopputilaisuudessa kertoi Pihkalan Jorma fak-

toja raamattukoulusta: täällä opiskellaan Raamattua, Raamattua ja vielä kerran Raamattua, 

ja sen kirjan kautta Jeesus muuttuu ikään kuin opiskelijoiden silmille näkyväksi. Lopuksi 

söimme vielä yhdessä obentoot, riisiruokalaatikot. 

 Asuntolan tytöt kehuivat kovasti puheitani ja sanoivat, että Daavidin elämä 

kuulosti niin dramaattiselta, kuin elokuvaa olisi katsellut. Lupasin, että he saavat diasarjani 

tietokoneilleen, ja voivat käyttää niitä omissa seurakunnissaan. Sinä iltana painuin sänkyyni 

täydellisen onnellisena. Sydämeni oli täynnä kiitollisuutta Jeesukselle onnistuneen Raamat-

tuseikkailun johdosta. Miten totta onkaan tämä sananlasku: kun elämä parasta on ollut, on 

se työtä ja vaivaa ollut.  

 Seuraavana sunnuntaina oli uusi tyttö, Sugaya-san, tullut ystävättärensä kans-

sa Aotanin kirkkoon. Tietääkseni hän on käynyt siellä sen jälkeen joka pyhä. Hänet minä 

nyt annankin teille seuraavaksi rukousaiheeksi. Kivirannat lähtevät Suomeen kesällä, mutta 

Johanna Tervonen jatkaa nuorisotyön komiteassa. Häntäkin voisitte muistaa rukouksin.  

 

Kirjauutisia  

Kohtapuoliin pitäisi uuden kirjani Valtakunta etsii taistelijoita (Daavid) ilmestyä Perussano-

man kustantamana. Kirjoitin ja korjasin tuon opuksen 20 kertaan, uskokaa tai älkää. Kysyin 

itseltäni monesti, onko minun todellakin pakko käyttää kaikki vapaa-aikani mokomaan puur-

tamiseen. Niska ja kädet senkun vain kipeytyivät entisestään, enkä edes rikastu kirjoistani, 

sillä niiden tuotto menee ilosanomapiirin erikielisiin käännöksiin.  

 Silti en ole vielä päässyt tästä kutsumuksesta vapaaksi. Jumala kutsuu ja kus-

tantajat kutsuvat. Olen luvannut Perussanomalle jatkoa Valtakunta etsii taistelijoita –

sarjaan, ja Uudelle Tiellekin tehdä lipsautin yhden lupauksen. Sen lisäksi koen, että myös 

lukijat kutsuvat minua kirjoitustöihin. Muuan kirjakauppias lähetti tällaisenkin sähköpos-

tin: ”Olen myynyt paljon sinun kirjojasi kristillisessä kirjakaupassamme. Ne ovat olleet 

erittäin suosittuja ja arvostettuja asiakkaittemme keskuudessa. On sitten tätä uutta kir-

jaakin helppo myydä, kun tuntee sen sisällön!”   

 Perussanoma on pistänyt edellisen kirjani Sankareita ja pelkureita alennus-

myyntiin. Siitä otettiin runsaat kolme vuotta sitten 3000 kpl painos. Jäljellä olevat kirjat 

myydään seitsemän euron hintaan. Ostakaa ihmeessä tuo kirja sekä itsellenne että ystäväl-

lenne, kun kerran sen noin halvalla saatte! Sankareita ja pelkureita sopii myös ei-uskovan 

käteen. (Molempien kirjojen tilaukset: puh. 0951239121 tai kari.makela at sro.fi.)  

 Se vain tuntuu kurjalta, etten saa julkaista Jobin kommentaariani (Ja Herra 

otti), vaikka se on japaniksi käännetty ja kustantajakin on löydetty. Tuntuu jotenkin niin 

surkuhupaisalta, että neljä kentän hallituksessa istuvaa norjalaista (enimmäkseen ei-

teologeja) voi kieltää kirjani julkaisemisen ”teologisista syistä”. Raamattukoulussa VT:a 

opettava Kitsunai-sensei printtaa joka vuosi kirjani netistä, jakelee sen oppilaille ja opet-

taa Jobia sen mukaan. Ei hän näe siinä mitään väärää teologiaa. Ja eräs kirkkomme pappi 

oli pitänyt kirjastani luennon pappeinkokouksessa. Kaikki osallistujat olivat ihmetelleet ihan 



 4 

hirveästi, että mikä voi olla se ”teologinen syy”, minkä perusteella norjalaiset eivät anna 

julkaista tällaista kirjaa.  

 

Lopuksi  

Minulla on tällä hetkellä raamattukoulussa kolme kaksoistuntia viikossa ja niillä yhteensä 

kolmisenkymmentä oppilasta. Opetan tiistai-iltaisin ilosanomapiiriä, keskiviikkoisin Daavidia 

ja lauantai-iltapäivisin Paavalia uudempaan kertaan. Tarkoitus olisi, että lauantain tunneille 

pääsisivät myös työssä käyvät ihmiset, mutta toistaiseksi siellä on ollut vain vähän poruk-

kaa.  

Helsiningin OPKO:n Wähä-lehdestä luin rohkaisevan jutun, jonka kirjoittaja oli 

oli viime vuonna ollut Botswanassa opiskelijavaihdossa:  

 

Ymmärrän harvoin Jumalan vastaukset rukouksiini, mutta kesällä sain kokea selvän sellaisen 

tuskaillessani lähetyspanokseni pienuutta: Maunin luterilaisen kirkon kautta vankilan korkeat 

kalteriportit avautuivat, ja sain perustaa vankilaan MJ:n ilosanomapiiri-kysymysten varassa 

toimivan raamattupiirin. Vierailtuani sattumalta seurakunnan kanssa vankilassa koin vahvas-

ti, että sinne on yritettävä palata ilosanomapiirin kera.  

Ensi tilassa sain pitää tulkin avulla näyteilosanomapiirin kahdeksalle miehelle, 

kymmenen kuunnellessa vieressä. Olin varma, että miesvangit reagoisivat minuun, nuoreen 

valkoiseen naiseen tunnepitoisine ilosanomapiirikysymyksineni naurahtelulla tai kiusaantu-

neella hiljaisuudella. Toisin kävi. Miehet keskustelivat avoimesti ja tulivat kerta toisensa 

jälkeen kokoontumisiin. Niin vangit kuin mukana olleet seurakunnan työntekijätkin olivat in-

noissaan menetelmästä. ”Tämä on taivaan lahja ja siunaus, miksi et jakanut tätä kanssam-

me jo aiemmin.” Oli mahtavaa, että minä, joka itse en osaa opettaa tai puhua, sain olla 

sanansaattaja esittelemällä ilosanomapiirimenetelmän sitä tarvitseville. (Pidin pienen koulu-

tuskurssinkin.) Rukoilkaamme, että piiritoiminta Botswanassa kasvaisi ja olisi siunattua. 

 

Ehkä me täällä Japanissakin voimme vielä jonain päivänä iloita samanlaisesta herätyksestä 

kuin mistä Kiinassa nyt iloitaan. Kun itse olin nuori, pidettiin Kiinan kirkkoa suunnilleen 

kuolleena ja kuopattuna. Nyt kuitenkin tilanne on se, että vähintään joka kymmenes kiina-

lainen on kristitty. Kylvetty sana ja marttyyrien veri ovat kantaneet siellä satakertaisen 

sadon. Voisiko sama tapahtua Japanissakin? 

Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset.  
Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä;  
silloin sanottiin pakanain keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan." 
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.  
He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät;  
he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. (Ps.126) 

Terveisin Mailis  

 

Mailis J., 2-2-11 Nakajima Dori, Chuo-ku, 651-0052 Kobe, Japan  

 

osoitteenmuutokset-at-flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tukimaksut 

Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n nimi ja 

oma kotiseurakuntasi tai viitenumero. Sen saa Kylväjästä. 


