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Marian ilmestys. Aobaenin lastentarha. Kuva J. Pihkala. 

 
Siunattua Adventin aikaa ja Joulua 
teille, rakkaat ystäväni! 
 
Tässä tulee vuoden 2011 joulukirje. Aloitan sen 
kertomalla, etten mennytkään Myammariin, 
vaan lykkäsin matkan ensi vuoteen. Viisumin 
saaminen oli hankalaa, matkalipun tilaaminen 
samoin. Sitä paitsi minua rupesi kenkuttamaan, 
kun huomasin Myammarin luterilaisten aikovan 
hyötyä minusta rahallisestikin. Ja sen lisäksi 
minulla on tämä jokavuotiseksi muuttunut vai-
va: uuden kirjan jättöpäivä uhkaamassa taivaan-
rannassa kuin myrskypilvi. Tajusin, etten ehtisi 
saada kirjaa valmiiksi, jos käyttäisin syysloma-
ni ulkomaanmatkaan. Mutta eivät teidän ru-
kouksenne ole hukkaan menneet. Jumalalla on 
ne kaikki muistissaan ensi vuotta varten… 

Oletteko huomanneet, että joulu-
kertomus on oikeastaan kuin uusi luomiskerto-
mus? On pimeää, on kuolema varjon laakso. Ja 
sitten: TULKOON VALO! Yhtäkkiä ja yllättä-
en paimenten edessä loistaa kirkkaus. Se oli sitä 
samaa Herran kirkkautta, joka oli syttynyt luo-
misen päivänä pimeyteen ja myöhemmin Ilmes-
tysmajaan ja Salomon temppeliin. Jeesuksessa 
Jumala antoi ihmiskunnalle uuden Adamin ja 
uuden alun. Mutta Vapahtaja ei syntynytkään 
uuteen paratiisiin, vaan talliin. Pikku-Jeesuksen 
kasvoista ei loistanutkaan Jumalan ylimaallinen 
kirkkaus.  

Enkeli ei sanonut paimenille: ”Et-
sikää vauvaa, jolla on sädekehä päänsä päällä!” 
Hän sanoi: ”Hän on niin tavallisen näköinen 

lapsi, että tarvitsette merkin hänet tunnistaak-
senne.” Niin, Jeesus näytti täsmälleen samalta 
kuin muutkin vastasyntyneet vauvat. Paimenet 
eivät tunnistaneet häntä valosta, vaan seimestä!
 Jos pyydät itsellesi merkkiä voi-
daksesi uskoa, että Jeesus on syntynyt juuri 
sinua ja rakkaitasi varten, niin Raamattu on se 
merkki. Sana ja sakramentit ovat se seimi jossa 
Jeesus-lapsi makaa ja se kapalo, johon hänet on 
kääritty, kuten Luther asian ilmaisi.  

Paimenille ilmoitettiin suuri ilo. 
Tähän ilottomaan, huonojen uutisten maailmaan 
oli tullut ilo, ja vieläpä SUURI ilo. Yön keskel-
le, kuoleman varjon laaksoon, syttyi loppuma-
ton, iankaikkinen ilo. Ilo jota kukaan ei voinut 
paimenilta viedä – eikä voi meiltäkään. Ilo siitä, 
että on olemassa Vapahtaja, joka päästää meidät 
kaikesta pahasta. Ilo Kodista, johon olemme 
matkalla. Eikä tuota iloa ole tarkoitettu vain 
harvoille onnistuneille yksilöille, vaan koko 
maailmalle, jokaiselle suomalaiselle ja japani-
laisellekin. Sitä iloa Jeesus tarjoaa taas tänä 
jouluna sinulle ja minulle ja meidän rakkail-
lemme, huolimatta kaikista ongelmista, joita 
kannamme harteillamme kuin siirtolohkaretta. 

Anna siis Sanasi kautta tänäkin 
vuonna meille ja meidän rakkaillemme oikea 
jouluilo, Herra Jeesus, ja meidän kauttamme 
muillekin! Sitä me sinulta rukoilemme. 
 
Väki vähenee tunneilta 
Syksy on mennä vilahtanut salamannopeasti. Se 
sisälsi monta hyvää ja muutaman huonon asian. 
Jos aloitetaan huonoista, niin kuunteluoppilai-
den määrä tunneillani on vähentynyt. Kun heitä 
keväällä oli yli 10 ja joskus melkein 20:kin, on 
lukumäärä tänä syksynä pysytellyt 10 korvilla. 
Takaokan etäkurssillakin osanottajamäärää on 
hieman vähentynyt (enintään 15 henkeä kerral-
la). Tämä masentaa minua. Kysyn itseltäni, 
mikä opetuksessani on vikana. No, ne jotka 
käyvät uskollisesti tunneillani, ovat kyllä tosi 
tyytyväisiä. Esim. Papinrouva pitää minua 
suunnilleen maailman parhaana raamatunopet-
tajana, ja hän on sentään kuullut elämänsä aika-
na kristillisen puheen jos toisenkin. Niin, tällai-
set kehut valavat hieman öljyä haavoihini. 

Toinen huono juttu on se, ettei 
kroppani meinaa millään kestää ainaista tieto-
koneen edessä istumista. En pidä yhtään luentoa 
ilman kunnollista power point –diasarjaa, ja 
niiden valmistaminen vie aikaa. Tuntuu kuin 
kaikki muutkin työt pitäisi nykyään tehdä tieto-
koneella. Suomessa minulla oli ergonominen 
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pöytä ja tuoli, mutta enhän minä nyt sellaisia 
ole Japanissa kehdannut vaatia, kun tulin muka 
tänne vain vähäksi aikaa. Käsiin koskee, hartiat 
ovat jumissa, peukalo paketissa (jännetupin 
tulehdus uhkaa)… 
 
Mariko hytisee vankilassa 
Olemme saaneet lukea kopioita Marikon kir-
jeistä, jotka hän on kirjoittanut äidilleen. Pari 
entistä raamattukoulukaveria on käynyt häntä 
tapaamassakin. Matkaan pitää varata kaksi päi-
vää ja 350 euroa rahaa. Perillä saa jutella van-
gin kanssa vain 30 min.. Kävijät kertovat, että 
Mariko näyttää ihan pirteältä, mutta kirjeissään 
hän vaikuttaa joskus masentuneelta. Tyttö pel-
kää aivan kauheasti talven tuloa, koska Japanin 
valtio ei kustanna vangeilleen lämmitystä huo-
neisiin. Sillä seudulla, missä Mariko nyt on, 
saattaa sataa lunta 20 cm kerralla. Vangeille ei 
saa lähettää vaatetta, eivätkä he saa pitää pääl-
lään muuta kuin vanginpuvun. Sukkahousuja 
sentään saa olla jalassa miten monet tahansa, ja 
niitä myydään vankilan kaupassa. Muistuu 
melkein jo mieleen Mongolian naisvankila vuo-
sien takaa. Kaikkein heikoimpien kohtelusta 
nähdään, mikä valtio on todellinen sivistysval-
tio. Kuuluuko Japani loppujen lopuksi siihen 
ryhmään vai eikö kuulu? 

No, pappi siellä vankilassa sen-
tään käy, ja Mariko saa osallistua kristilliseen 
tilaisuuteen kerran kuussa. Ilmeisesti laitokses-
sa on pari muutakin kristittyjä. Minä koetan 
kirjoittaa kirjeen joka toinen viikko. Rukoilkaa, 
että osaisin löytää oikeat sanat… 

Marikon äiti käy nykyään joka 
viikko kirkossa ja viikolla vielä muissakin tilai-
suuksissa. Muistakaa häntäkin. Isä ei käy ihan 
niin ahkerasti, mutta joskus kuitenkin. Näin 
Herra kutsuu tuota pariskuntaa yhteyteensä suu-
ren kärsimyksen kautta. Kovasti Marikon van-
hemmat ihmettelevät sitä, miten paljon kirkosta 
löytyy ”hyviä ihmisiä”. Niin, kristityt eivät lei-
maa vangin perhettä epäkelvoksi samalla taval-
la kuin karmaan uskovat buddhalaiset. 
 
Luterilainen avustustoiminta ja Jeesuksen 
nimi   
Japanin luterilaiset kirkot ovat tehneet yhdessä 
avustustyötä Toohokun tsunamialueella. Mei-
dän kirkon evankelista palasi sieltä jokin aika 
sitten ja kertoi, etteivät avustajat saa edes sanoa 
olevansa kristittyjä. Näin on kuulemma yhdessä 
sovittu. Avustuspaketeissakin lukee vain ”Lute-
rilainen hätäapu”, minkä vastaanottajat tietysti 

tulkitsevat jonkin maallisen järjestön toimin-
naksi. Mietin tätä, kun luin lehdestä satavuoti-
aan tsunamin uhrin kirjoittaman runon.  

Rakkaat ihmiset 
kadonneet 
mereen 
huuhtoutuneet 
koti ja kontu. 

 
Kuka voisi luodata 
suruni syvyyden… 

 
Minua suoraan sanottuna surettaa tuollainen 
Jeesuksen nimen häpeäminen. Eikö runon kir-
joittanut mummoparkakin tarvitsisi avustuspa-
ketin lisäksi tietoa Jeesuksen rakkaudesta ja 
iankaikkisesta elämästä? Olen kuullut, että jot-
kut muut kirkot auttavat katastrofin kokeneita 
ihmisiä hengellisestikin. He esim. pistävät pa-
ketteihinsa raamatunlauseen ja kirkon puhelin-
numeron siltä varalta, että joku tahtoisi vaikka-
pa keskustella. Ja keskustelijoita onkin kuu-
lemma riittänyt! Ilmeisesti luterilaiset pitävät 
tällaista toimintaa pakkosyöttönä. Kun tällaista 
kuulee, niin tulee kyllä mieleen, että jospa an-
taisinkin avustukseni jonkin muun kirkon kautta. 
 
Syksyn hyvät kokoukset 
Sitten syksyn hyvät asiat. Ensinnäkin yhteislu-
terilainen naistenpäivä Osakassa, jossa sain 
pitää luennon Jeesuksen sukuluettelon neljästä 
naisesta (Matt.1). Noilla päivillä ei kuulemma 
ole pidetty raamattutuntia miesmuistiin, jos 
koskaan. Puheet ovat olleet enimmäkseen sie-
lunhoidollisia tai käsitelleet yhteiskunnallisia 
ongelmia. 

Naisia oli kokoontunut neljästä lut. 
kirkkokunnasta yhteensä 92 henkeä Osakan 
suurimpaan ev.lut. kirkkoon. Aikaa minulle oli 
annettu runsas tunti ja aiheena oli Naiset Jee-
suksen sukuluettelossa. Miksi Matteus valitsi 
juuri nuo neljä naista luetteloonsa: kolme paka-
naa ja heettiläisen Urian vaimon? Jokainen ja-
panilainen salaisi tarkkaan tuollaiset esiäitinsä. 
Aloitin Tamarista, jonka Jumala valitsi lähettä-
mällä Juudan asumaan hänen naapurustoonsa. 
Tamarin usko näkyi siinä, ettei hän halunnut 
missään tapauksessa luopua appensa perheestä 
ja tämän Jumalasta. Sitten käsittelin portto Ra-
habia, moabilaista nuorta leskeä Ruutia ja Bat-
sebaa, jonka kuningas Daavid vietteli. 

Suuri pointtini oli se, että elämän 
tragediat muuttuivat noiden neljän naisen koh-
dalla Jumalan valinnaksi ja johdatukseksi. Jos 
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Tamar, Rahab, Ruut ja Batseba olisivat olleet 
koko ikänsä onnellisesti naimisissa yhden mie-
hen kanssa, he eivät olisi päässeet Jeesuksen 
esiäideiksi, eivätkä kukaties edes taivaaseen. 
Elämän suurin miinus muuttui elävän Jumalan 
kohtaamisen hetkellä heidän elämänsä suurim-
maksi plussaksi. Kaikki neljä saivat syntinsä 
anteeksi ja iankaikkisen elämän. 

Jeesus sanoi, että me kristityt nai-
set olemme hänen äitejään ja sisariaan. Mekin 
siis kuulumme Jeesuksen perheeseen. Meidän 
pitää oppia neljän esiäitimme elämästä se läksy, 
ettemme luovu Jumalan perheestä ja Jumalan 
sanasta, tuli mikä tuli.  

Oli uskomatonta, miten nuo 90 
japanilaista naista minua kuuntelivat. Ruuan 
jälkeen pidettiin ilosanomapiiri. Olin hätäillyt ja 
hermoillut, että löydänkö jostain kymmenkunta 
koulutettua piirinvetäjää tuohon tilaisuuteen. 
Huoli oli turha, sillä heitä tuli paikalle täsmäl-
leen oikea määrä, 11 henkeä. Käsittelimme ka-
naanilaisen naisen tekstin. Ilosanomapiiri oli 
ihan uusi asia useimmille osanottajille, mutta 
niin paljon he siitä innostuivat, että raamattupii-
rioppaani menivät kuin kuumille kiville. Kaikki 
halukkaat eivät edes saaneet ostettua kirjaa it-
selleen. 

Seuraavalla viikolla matkasin To-
kioon, jonne minut oli kutsunut v. 2001 Suo-
messa vieraillut Sakano-sensei. (Olin tutustunut 
häneen Ranskassa. Hän ei ole luterilainen.) Pi-
dimme Hernejärvellä lähetysillan, jota varmaan 
kukaan läsnäolijoista ei ikinä unohda. En tien-
nyt silloin, että tuo vaatimaton sensei on yhden 
Japanin suurimman seurakunnan kirkkoherra.  

Istuin siis pitkästä aikaa jumalan-
palveluksessa 350 kristityn keskellä. Oli juhlal-
lista. Kolme kertaa pidin lauantain ja sunnun-
tain kuluessa ilosanomakoulutuksen yhteensä 
140 osanottajalle. Vastaanotto oli tosi positiivi-
nen, ja kirjojani meni kaupaksi sata kappaletta. 
Eikä siinä kaikki, vaan seuraavalla viikolla tuli 
seurakunnan evankelista jalan syten Koben 
raamattukouluun muutamaksi päiväksi. Pidin 
hänelle yksityisopetuksena ilosanomakurssin ja 
lopuksi kokeenkin. (Meidän koulusta kun ei saa 
piirinvetäjän papereita, jollei osallistu kokee-
seen ja kirjoita raporttia vetämästään piiristä.)  

Evankelista, Mori nimeltään, tyk-
käsi kovasti meikäläisen luennoista ja raamis-
kurssista. Tokioon palattuaan tuo nainen on 
silloin tällöin lähetellyt viestejä, että mitä raa-
mattupiiririntamalla tapahtuu. Uusi miestenpiiri 
on perustettu, ja moni vanha pienpiiri on ottanut 

kysymykseni käyttöönsä. Eräs ei-kristitty osan-
ottaja oli sanonut itku kurkussa piirin lopuksi, 
että tuollaiseen Jeesukseen hänkin kyllä tahtoo 
uskoa! 

Tokion reissu paransi muuten mi-
nut yhdestä kroonisesta vaivasta: siitä että olen 
viimeisen vuoden aikana valittanut huoneeni 
pimeyttä ja näköalattomuutta. Asiahan on niin, 
ettei monikaan ihminen koko Tokiossa asu niin 
ylellisesti kuin minä täällä Kobessa. Ikkunasta-
ni näkyy tosin lähinnä vain naapurin seiniä, 
mutta näkyyhän niistä sentään jotain vihreää-
kin: isoksi venähtäneet araliat kukkaruukussa 
kadun puolella ja kaistale naapurin koristemän-
tyä toisella puolella, jos kovasti kaulaansa kur-
kottelee. Ja heti kun kadulle menen, näen sekä 
meren että vuoret. Tokiolaiset eivät näe mitään 
sellaista. He elävät elämänsä verhojen takana. 
Sitä paitsi heidän pitää pelätä koko ajan seuraa-
vaa suurta maanjäristystä. (Tunnustan itsekin 
sitä pelänneeni matkani aikana.) Kadun tomus-
sa ja tuhkassa, että olen valittanut asumisolo-
suhteitani. Ei tee sitä koskaan enää! 
 
Jobin kirja japaniksi ja muita kirjauutisia  
Olen siis luvannut kirjoittaa tämän vuoden puo-
lella toisen kirjan sarjaan ”Valtakunta etsii tais-
telijoita”, tällä kertaa Elia Tisbeläisestä. Elian 
elämäntarina on todella dramaattinen ja ajan-
kohtainen. Samoin kuin Israel luopui 800-
luvulla eKr. oikeasta uskosta ja puhtaasta elä-
mästä, niin tekee 2010-luvulla meidän oma ra-
kas kirkkomme. Koetan sanoa kirjassani, mikä 
on Jumalan vastaus kansan luopumukseen. 
Monta vapaapäivää olen tähän kirjaprojektiin 
upottanut. Nytkin raamattukoulun syyslomalla 
olen istunut tietokoneen edessä aamuvarhaises-
ta iltamyöhään. Enää ei 20 korjauskertaakaan 
tunnu riittävän… 

Sitten ovat vielä nämä japaninkie-
liset kirjaprojektit. Uskokaa tai älkää, mutta 
norjalaisilta tuli lupa (ilmeisesti Kylväjän pie-
noisen painostuksen jälkeen), että saan julkaista 
Jobin kirjan, mutta he eivät kyllä anna siihen 
rahaa kirjallisuuskomitean kassasta. (Se kassa 
on muuten täyttynyt paljolti meikäläisen kirjoit-
taman viiden raamattupiirioppaan tuotosta.) No, 
nyt näyttää siltä, kuin rahoitus saataisiin järjes-
tymään muutoinkin. Täällä Japanissa pitää kris-
tillisen kirjailijan maksaa osa kirjansa kustan-
nuksista. Siitä edestä hän saa satoja vapaakap-
paleita, joten rahaa kertyy kyllä ajan mittaan 
takaisin kassaan. Rukoilkaa nyt, että kaikki 
sujuisi ongelmitta kustantajan kanssa!!! 
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Sitten on vielä toinenkin projekti: 
Nainen ja hänen miehensä. Siitä on olemassa 
alustava englanninkielinen käännös – kiitos 
vain Sirkulle! – ja eräs tuntemani kielenkääntä-
jä käänsi sen japaniksi. Tarkastimme käännök-
sen yhdessä. Huomasin kyllä, että se on aika 
vaikeaa kieltä. Japania kun voi kirjoittaa joko 
niin, että lapsikin sitä ymmärtää tai sitten niin, 
ettei vielä lukiolainenkaan sitä ymmärrä, riip-
puen siitä, miten paljon tekstissä käytetään kii-
nalaisperäisiä yhdyssanoja. Tämä kääntäjä oli 
viljellyt niitä runsaasti. Harmitti, mutta minkäs 
minä enää asialle mahdoin. 

Luetin valmiin käännöksen naapu-
rissani asuvalla vanhalla professori Nabetanilla. 
Hän sanoi, että sisältö on hyvä, mutta kieli liian 
vaikeaa. Sen jälkeen olen koettanut löytää jon-
kun, joka muuttaisi japania helpommaksi, mutta 
sellaista ihmistä ei meinaa löytyä mistään. Mitä 
tässä nyt sitten pitäisi tehdä? 
 
Haudattu sotakirves 
Työkauttani on jatkettu kesään 2013 asti, mistä 
rehtorimme on ylen onnellinen, ja niin olen 
tietysti minäkin. Ensi vuonna alkaa toinen pitkä 
etäkurssi Takaokan lisäksi. (Lyhyitä parin tun-
nin kurssejahan minä pidän koko ajan). Entinen 
työtoverini 90-luvulta, pastori K., pyysi minulta 
6 x ilosanomakoulutusta. Olin lentää selälleni 
pelkästä hämmästyksestä, kun rehtori soitti ja 
kertoi tuosta kutsusta. Tämä pastori lopetti ni-
mittäin yhtäkkiä 90-luvulla minun aloittamani 
ilosanomapiirit ja otti kotikokouksissa käyttöön 
korealaisen pikkupappi-systeemin. Pienpiireissä 
keskusteltiinkin yhtäkkiä edellisen pyhän saar-
nasta. Pikkupappi-systeemi levisi Japanissa 
kuin kulovalkea, ja lopulta sen piiriin kuului 
2000 seurakuntaa. 

Ilosanomapiiriin tottuneet kristityt 
eivät kuitenkaan innostuneet asiasta. Etsijät 
eivät olleet välttämättä edes kuulleet koko saar-
naa, ja muutenkin saarnasta keskusteleminen on 
vaikeampaa kuin tekstistä keskusteleminen. Sitä 
paitsi pikkupappi-systeemin teologia oli kauka-
na luterilaisesta. Jollakin tavalla pastori K. piti 
ilmeisesti minua syyllisenä siihen, ettei uusi 
systeemi saanut tuulta siipiensä alle hänen seu-
rakunnassaan. Kotikokoukset kuolivat pois yksi 
toisensa jälkeen. 

Pari vuotta sitten pikkupappisys-
teemin luoja, korealainen lähetti, jäi kiinni 
nuorten naisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 
ja koko homma romahti kasaan kuin korttitalo. 
En olisi silti uskonut, että entinen työtoverini 

ikään kuin hautaisi julkisesti sotakirveen kut-
sumalla minut omaan seurakuntaansa. (Tämä ei 
ole enää se sama seurakunta, missä yhdessä 
työtä teimme). Haikealla mielellä mietin joskus 
sitä, mitä olisi voinut tapahtua, jos Länsi-
Japanin ev. lut. kirkko olisi tuolloin 15 vuotta 
sitten jättänyt pikkupappisysteemin väliin ja 
antanut ilosanomapiirille mahdollisuuden… 

 
Joululahjatarjous 
Perussanoma lupasi esittää teille, ystäväkirjeeni 
lukijat, joululahjatarjouksen. Saatte kaikki muut 
kirjani kahdeksalla eurolla paitsi Daavidia, joka 
maksaa 20. (Sen alkuperäinen hinta on 32.) 
Tilaukset 0951239121 tai kari.makela (at) sro.fi  

• Ja Herra otti . Jobin kirjan selitys. Sopii 
lahjaksi niille, joilla on elämässään 
murhetta. 

• Ihmisen käyttöohjeet. Sopii varsinkin 
nuorille. Puhun kirjassani käskyjen mo-
derneista sovellutuksista kuten tietoko-
nepeleistä, pornosta, abortista ym.. 

• Sankareita ja pelkureita. Suosittelen 
joululahjaksi ihmiselle, joka tykkää 
elämänkerroista. Käy jopa ei-uskovalle. 

• Valtakunta etsii taistelijoita. Daavid. 
Sisältää aika paljon lohtua niille, jotka 
ovat sotkeneet perhe-elämänsä joko 
nais- tai mies-jutuillaan tai sitten huo-
nolla lastenkasvatuksellaan. 

• (Uusi Tie myy Jeremian elämänkertaa 
Itkevä pronssimuuri ja pamflettia 
Pappeus, ihmisarvo ja sukupuoli. Ne 
eivät kuulu tämän tarjouksen piiriin.) 

 
Voisitteko tehdä minulle sen palveluksen, että 
jos lähetätte joulukortin, lisäisitte siihen puhe-
linnumeronne. Kännykkäni putosi viime kesänä 
veteen. Sim kortti pelastui, mutta nimet olivat 
itse puhelimessa. Arvatkaa, harmittiko. 
 Kiitos vielä kerran menneen vuo-
den yhteistyöstä. Herra sen teille runsaasti kor-
vatkoon!  
  

  MaMaMaMaiiiilislislislis        

    

Mailis Janatuinen Nakajima Dori 2-2-11,  
Chuo-ku, 651-0052 Kobe, Japan 
 
mailis(at)ilosanomapiiri.fi  Mahdolliset tuki-
maksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 
440500-121296 


