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Uudenvuoden leiri Hiruzenin leirikeskuksessa 

                          Ystäväkirje 1/2012 
             Sininen laakso 2012-01-18 

 

Rakkaat ystäväni! 
 
Miljoonat kiitokset postista, jota joulun alla taas tulvimalla tulvi postilaatikkooni. Oli kortteja, kir-
jeitä, suklaata, lakritsia, jokin joulukoriste, vuoden 2012 kalenteri ja myös luukullinen joulukalente-
ri. Nuo muistamiset toivat minulle todellisen joulumielen. Kiitos siis oikein sydämen pohjasta!  
 Lohikäärmeen vuosi 2012 alkoi niin, että menin pitämään uudenvuoden leiriä Hiru-
zenin vuoristoon, kirkon leirikeskukseen. Lunta oli maassa 30 cm ja lisää tuli taivaalta koko ajan. 
Oli uskomattoman kaunista. Pidin Daavidista neljä raamattutuntia, joita lapsetkin kuuntelivat 
herpaantumattoman mielenkiinnon vallassa.  
 Mutta Hiruzenista tultuani sairastuinkin sitten kamalaan flunssaan ja makasin sängyn 
pohjalla melkein viikon. Asuntolan tytöt olivat lomalla, joten yksinäiseltä tuntui. Keitin puuroa it-
selleni, kun en jaksanut lähteä kauppaankaan.  
 Mutta viikon päästä minun oli pakko lähteä Osakan taakse pitämään puhetta täkä-
läisen opiskelijalähetyksen KGK:n ystäväpäivään erään kristityn professorin kotiin. Kerron nyt teille 
muiden aiheiden puutteessa, miten se meni, ja miten viimeksi kulunut viikko muutenkin on suju-
nut.  
 
9.1.  

Oli seijin no hi, päivä jolloin Japanin 20-vuotiaat juhlivat täysi-ikäiseksi tuloaan. Joka puolella 

pyöri kimonopukuisia nuoria naisia. 20-vuotiaita on nyt vain puolet siitä määrästä kuin 70-luvulla. 
Japanin harmaantuminen siis jatkuu yhä kiihtyvää vauhtia…  

Kurkku oli aamulla kipeä, korvat tukossa ja silmät rähmässä – miten selviäisin raa-
mattutunnistani? Läksin puoli yhdeksältä liikkeelle, eikä se ollut yhtään liian aikaisin. Japanilainen 
talvipäivä ja osakalaiset junat – miten nostalgisilta ne tuntuivatkaan! (Muistuivat näet mieleen 
opiskelijatyön ihanat vuodet…)Miten monta kertaa sanoinkaan itselleni: Mailis, huomaatko, että 
olet Japanissa? Saat olla täällä vielä tämän talvisen päivän! Saat julistaa japanilaisille armon 
evankeliumia vielä tänään! Iloitse, iloitse!!  

Saavuin professoriperheen luo vähän yli kymmeneltä. Tatamihuone alkoi täyttyä 
nuorista perheistä. (Lapset tosin vietiin eri huoneeseen.) Aikuisia oli varmaan 30-40. En kuullut 
sanaakaan siitä, miten professori minut esitteli, koska pääni oli kuin vettä täynnä. Laulettiin laulu, 
ja sitten ei auttanut muu kuin avata suunsa ja ruveta puhumaan. Aiheena oli Daavidin perhe-
elämä, ja mitä me voimme siitä oppia. Pyhä Henki auttoi heikkouttani, niin että sain sanottavani 
sanotuksi.  
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KGK:n ystävät kuuntelivat minua hengittämättä, liikkumatta, dioja seuraten. Ihme 
kyllä en saanut yhtään yskänpuuskaa puhuessani, eikä nenää tarvinnut niistää ihmisten edessä 
(mikä onkin täällä kamala etikettivirhe). Yhtäkkiä huomasin, ettei kurkkukaan ollut enää samal-
la tavalla kipeä kuin aamulla.  
 Ruokailuhetken aikana sain ylenpalttiset kiitokset esityksestäni. Professorin rouva 
sanoi, että eniten häntä puhutteli se, millainen ”armon esimerkki” Daavid oli omille lapsilleen syn-
neistään huolimatta.  

Muuan viehättävä nuori nainen tuli varta vasten kertomaan minulle tällaisen 
jutun: ”Sensei, sinä olit tässä kirkossa pitämässä raamattupiiriä toissavuoden syyskuussa. Käsittelim-
me sitä tekstiä, missä sairas lasketaan katon läpi, ja Jeesus antaa hänelle synnit anteeksi. Silloin 
minulle selvisi, että anteeksianto koskee minuakin – että Jeesus antaa kaikki syntini anteeksi. Vii-
me keväänä minut sitten kastettiin. Halusin tulla kiittämään sinua tuosta piiristä!”  
 Olin keksinyt muutaman kysymyksen iltapäivän keskustelua varten. Mikä oli suurin 
löytösi Daavidin perhe-elämään liittyen? Miten Daavidin elämää pitäisi opettaa lapsille? Miten 
voisimme välttää sen, ettemme olisi lapsillemme liian tiukkoja tai liian lepsuja? Miten meistä voisi 
tulla ”armon esimerkkejä” lapsillemme, kuten Daavid oli omilleen? Keskustelu oli hyvä, ja samalla 
ihmiset esittelivät itsensä.  
 Iloisella mielellä, mutta väsyneenä, palasin kotiin osakalaisen kirjakaupan kautta. 
Kovan etsimisen jälkeen löysin muutaman mielenkiintoisen kirjan englanniksi iltojeni iloksi. (Minul-
lahan ei ole telkkaria.) Rupesin lukemaan jo junassa Kuolleen meren kääröjen löytymisen ja tut-
kimisen historiaa. Sitä jatkoin vielä kotonakin, yömyöhään asti.  
 
10.1.  

Sininen taivas kaareutui talvisen Japanin ylle ja lämmitti ilman yli kymmenasteiseksi. En uskalta-
nut vieläkään käydä vuorella aamulla. Sen sijaan poimin seminaarin puutarhasta yhden tulipu-
naisen zazenkan kukan ja toin maljakkooni.  
 Aamupäivällä tein Jeremian diasarjaa ja iltapäivän aluksi valmistin siitä monisteen. 
Sitten rupesin siivoamaan. Huoneeni olikin jo kuin sikolätti. Minullahan on vain yksi huone, mutta 
se oli siivottu viimeksi joulun alla. Muutin järjestystä niin, että ”sohvakalusto” tuli keskelle huonetta 
ja ”kirjoituspöytä” ilmastointilaitteen oikealle puolelle. Ripustin päätyikkunaan 30 vuotta vanhat 
mustavalkopunaiset mariverhoni. Ne tuovat vähän väriä tähän pimeään huoneeseen.  
 Toiselle päätyseinälle, sängyn päälle, ripusti sisareni joululahjaksi antaman maripyyh-
keen. Se on niin iso ja tyylikäs, että kelpaa kyllä seinävaatteeksikin: aaltoja mustan ja harmaan eri 
sävyissä.  
 Mariko-sanilta oli tullut vanhemmilleen kirje, jonka minäkin sain skannattuna tieto-
koneelleni. Tyttö kertoo aina samoista asioista: terveydentilastaan ja vankilan lämpötiloista. Ei 
mitään vankilan arkipäivästä ja ihmisistä, saati sitten kristillisistä kokouksista, joita siellä pidetään 
kerran kuussa. Ehkä ne ovat kaikki sensuurin kieltämiä aiheita. Nyt kävi ilmi, että ihmissuhteet 
ovat Marikolle vielä suurempi ongelma kuin kylmyys. 
 Illalla pidettiin ensimmäinen raamistunti joulun jälkeen. Tekstinä meillä oli Jeesus 
myrskyssä (Mk.4). Paikalla olivat kaikki uskolliset oppilaani, mutta heidän lisäkseen tuli myös eräs 
etsijä, joka oli löytänyt netistä koulumme mainoksen. Tämä nainen, sanotaan nyt häntä vaikka 
Oda-saniksi, tykkäsi kovasti raamattupiiristä.  
 Jeesus seisoi myös minun elämäni myrskyn (=Jobin kirjan kustantamisvaikeuksien) 
keskellä ja huusi: ”Vaikene, ole hiljaa!” Hän voi tosiaan hiljentää vuosikausia raivonneen myrskyn 
tämän kirjan tiimoilta, niin että se saadaan japanilaisten käsiin. Oli hyvä aloittaa koulu joululo-
man jälkeen Jeesuksen sanan varassa.  
 
11.1.  

Kaunis, kylmä talvipäivä, välistä kuurosateinen. Pidin aamupäivällä Jeremian 3. luennon, jonne 
tuli seitsemän oppilasta (kolme oli sairaana). Osakalaisrouva toi mukanaan puudelinsakin, joka 
käyttäytyi moitteettomasti kuin ihanneoppilas: istui inahtamatta tuolillaan koko kaksoistunnin 
ajan. Oli mukava opettaa innostunutta luokkaa. Käsittelimme Jeremian itkun aiheet ja hänen 
näytellyt vertauksensa.  
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Puoli neljältä pidettiin palaveri, missä piti keskusteltaman Jobin kirjani julkaisusta. 
Paikalla meitä oli kolme: vanha professori Nabetani, raamattukoulun rehtori Takuwa ja minä. 
Nabetani – jolla on kokemusta kirjojen julkaisusta – katsoi läpi kustannussopimuksen ja neuvoi, 
mistä asioista pitää neuvotella. Sovimme, että esittelemme kustantajalle meikäläisen Suomessa 
julkaistut kirjat, samoin Jobin erikieliset käännökset (jos minä nyt saan ne jostain käsiini tähän hä-
tään). ”Raamattukoululle on pelkkää mainosta, jos yksi sen opettajista julkaisee kirjoja”, hymyili 
Nabetani. 

Viideltä alkoi suomalaisten ja norjalaisten rukouspiiri Kivelöillä. Jussi piti englanniksi 
puheen rukouksesta, jonka jälkeen me keskustelimme ko. aiheesta ja sitten rukoilimme. Tunsin, 
etten ole vieläkään terve, sillä minua väsytti ihan sairaan lailla. Illalla ei kirja meinannut millään 
pysyä kädessäni.  

 
12.1.   

Pelkkä taivaskin näytti ihmeellisen ihanalta viikon sisälläolon jälkeen ajellessani Takaokaan pitä-
mään Jobin etäkurssin ensimmäistä luentoa. Hanshinin pikatiemaksu oli noussut melkein kaksin-
kertaiseksi, viidestä eurosta yhdeksään. Ne ovat kalliita kilometrejä, nuo 15 km Tsukimiyamaan 
asti. Takaokan kirkolle kokoontui 14 naista, ja lisäksi kolme oli ilmoittanut, että he tulevat jatkossa 
mukaan. Yhteensä kurssilla on siis 17 oppilasta. Oli helppo opettaa kiinnostunutta yleisöä. 
Kaikki sanoivat tunnin lopussa, mitä olivat oppineet. 92-vuotias kristitty mummo sanoi näin: ”Minä 
uskon yksinkertaisesti, kuten Raamatussa sanotaan: Herra ei anna minulle sellaista koettelemusta, 
jota en jaksaisi kestää.”  
 Illalla luin loppuun Geza Vermesin kirjan Kuolleen meren kääröistä (The Story of the 
Dead Sea Scrolls). Vermes on alun perin Unkarin juutalaisia; hänen vanhempansa tapettiin Au-
schwitzissa. Hän kuvaa jännittävästi kirjakääröjen löytymiseen ja niiden julkaisemiseen liittyneet 
vaiheet ja riidat. (Itse taisi olla kovin riitapukari.) Mutta miten tuo kirja vahvistikaan uskoani 
Raamatun tekstin luotettavuuteen!  

Vermes ei ole itse mikään konservatiivi, mutta hän pilkkaa ylikriittisiä eksegeettejä 
kertomalla tällaisen vitsin: Muuan raamatuntutkija ei pitänyt todennäköisenä sitä, että Raama-
tussa esiintyvä Joosua olisi valloittanut Kanaanin maan. Hänen mielestään oli uskottavampaa, 
että muuan toinen sotapäällikkö oli sen tehnyt. Tämä mies eli samaan aikaan kuin Joosua, toimi 
kuten Joosua, ja jonkin lähteen mukaan hänen nimensäkin oli Joosua!   

 
13.1.  

Koska tänään ei ole kokouksia, päätin viettää vapaapäivän. Se kului niin, että luin läpi uusimman 
kirjani Elia Tisbeläisen oikovedoksen, jotka kustannustoimittaja minulle lähetti. Korjaukset olivat 
pieniä. Kirja menee painoon ensi kuussa, jHs. Sen nimi on siis Valtakunta etsii taistelijoita. 

Elia Tisbeläinen. Kirjaa voi kysyä osoitteesta: kari.makela(at)sro.fi tai puh. 09 51239121. Liitän 

tähän teidän iloksenne sen pari ensimmäistä sivua: 
 

Aurinko on vasta nousemassa idän taivaalle, mutta vuoripolut Karmelin ympärillä ovat jo musta-
naan väkeä. Tuntuu kuin koko Israel olisi matkalla samaan paikkaan – tai ainakin se osa kansas-
ta, jota kolmen vuoden kuivuus ja nälkä eivät ole heikentäneet kävelykelvottomaan kuntoon. 
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Kuningasta kannetaan kantotuolissa, samoin hänen ylhäi-
simpiä hoviherrojaan. Ulkomaalaista kuningatarta ei sen sijaan näy missään; hän on kieltäytynyt 
ehdottomasti osallistumasta päivän spektaakkeliin. Kuningattaren kahdeksansataa viisikymmentä 
profeettaa ovat kuitenkin paikalla täysilukuisina, komeihin kaapuihin sonnustautuneina, mutta 
hieman epävarma ilme kasvoillaan. 

Vähän matkan päässä, syrjässä ihmistungoksesta, seisoo yksinäinen profeetta. Ihmis-
ten päät kääntyvät väkisinkin hänen suuntaansa – tuossako se ilmastokatastrofin aiheuttaja nyt 
sitten on, ihan ilmielävänä ja omassa persoonassaan! Mieshän näyttää kumman rauhalliselta. Hän-
tä eivät näytä häiritsevän vuorella tungeksivan väen uteliaat silmäykset sen enempää kuin us-
konnollisen eliitin murhaava tuijotuskaan.  

Kansanjoukosta löytyy tuskin ketään, joka kannattaisi varauksettomasti yksinäisen 
profeetan ajamaa asiaa: ehdotonta monoteismiä (yksijumalaisuutta). Yleinen mielipide pitää 
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moista vaatimusta turhan mustavalkoisena ja jyrkkänä. Suvaitsevaisuus on päivän sana. Miksei 
muka voitaisi uskoa samanaikaisesti sekä Jahve-Herraan että Baal-herraan? Ja mitä se nyt muka 
haittaa, jos isiltä perittyyn jumalanpalvelukseen on lainattu muutama jännittävä piirre naapuri-
kansojen uskonnoista. Esimerkiksi kulttiseksi.  

Paikalla on tosin niitäkin, jotka oikeastaan syvällä sydämessään kannattavat kan-
sansa vanhaa uskoa. Tältä ryhmältä puuttuu kuitenkin rohkeus ryhtyä vastustamaan kunin-
gashuonetta ja yleistä mielipidettä. Mieluummin pieni kompromissi silloin tällöin kuin työpaikan, 
vapauden tai pahimmassa tapauksessa jopa hengen menetys, näin järkeilevät tämän ryhmän 
jäsenet. Voihan Baalia palvoa pakon edessä pelkästään muodon vuoksikin. Sydämessäänhän itse 
kukin saa uskoa, mihin tahtoo. 

Kompromissintekijöiden omatunto tosin syyttää heitä sitkeästi yhdestä asiasta: siitä, 
etteivät he puolustaneet nuoria profeetanoppilaita, kun uusi kuningatar ryhtyi tappamaan heitä 
oikein urakalla. Jostain syystä omatunto ei suostu hyväksymään puolustukseksi pelkkää uskonto-
lain muutosta. Ei, se väittää itsepintaisesti, että tuossakin tilanteessa olisi voitu toimia toisin, vaikka 
sitten oman hengen uhalla. 

Yhtäkkiä kajahtaa vuoren laelta yksinäisen profeetan läpitunkeva huuto: "Kuinka 
kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa 
sitten häntä!" Profeetta on päättänyt pakottaa jokaisen kuulijansa valinnan paikalle. Jos Herra 
sinä päivänä osoittautuu kaikkivaltiaaksi Jumalaksi, niin Baalin palvonta on lopetettava siihen 
paikkaan. Jos taas Baal voittaa tulevan voimainmittelön, niin silloin ihmisten pitää lopettaa Her-
raan uskominen tykkänään.  

Yksinäinen profeetta ounastelee kansansa viimeisten etsikkoaikojen olevan käsillä. 
Jollei ihmettä tapahdu, menettää se lopullisesti uskonsa isiensä Jumalaan. Kahden herran palvele-
minen on täysin mahdotonta, sen profeetta tietää varsin hyvin. Miten sopisivat yhteen Jahve ja 
Baal, Jumala ja mammona, kuudes käsky ja irtoseksi? Miten niitä kaikkia palvottaisiin samassa 
jumalanpalveluksessa? Tai miten voisivat Raamattuun uskova kirkko ja Raamatun kieltävä kirk-
ko olla molemmat oikeassa? Toinen niistä johdattaa ihmisiä taivaaseen, toinen helvettiin. Joka ei 
ole Herran puolella, se on häntä vastaan. Joka ei taistele hänen valtakuntansa puolesta, se hajot-
taa sitä.  

Kansa kuuntelee profeetan huutoa hiljaisena, mitään sanomatta. Ne, jotka uskovat 
vielä jollakin tavalla isiensä Jumalaan, eivät uskalla ilmaista vakaumustaan kuninkaan ja vaiku-
tusvaltaisten Baalin pappien edessä. Valtaosalla ei kuitenkaan ole enää mitään vakaumusta. He 
seuraavat sokeasti valtaapitäviä ja yleistä mielipidettä ja odottavat mielenkiinnolla, mitä tuleman 
pitää.  

Mutta miten tähän on tultu? Miten on mahdollista, että 800-luvun Israelissa (eKr.) on 
jäljellä enää vain yksi profeetta, joka uskoo ainoastaan Herraan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumalaan? Miten on mahdollista, että valittu kansa on vaihtanut oikean jumalanpalveluksen vää-
rään? Miten se voi luulla palvovansa Herraa palvoessaan Baalia ja harrastaessaan kulttiseksiä? 
Kuka on vastuussa tästä suuresta luopumuksesta? Juuri nämä kysymykset muodostavat kädessäsi 
olevan kirjan suuren teeman.  

Niin, ja lisäksi esitämme tämän kirjan sivuilla vielä yhden tärkeän kysymyksen: entä-
pä jos täsmälleen sama prosessi on menossa tänä päivänä meidän omassa maassamme ja omassa 
kirkossamme?  
 

14.1. Selvisin vuorelle ensimmäistä kertaa sairauteni jälkeen. Miten se virkistikään mieltä, kun sai 

kuunnella ja katsella luontoa. Tosin kuunteleminen on yhä hieman hankalaa, kun pää on ”vettä 
täynnä”. Hiyodori-linnun huuto ja puron kohina kuulostivat hyvin vaimeilta tukkoisissa korvissani.  
 Aamupäivällä katsoin läpi iltapäivän tunnin ja sitten rupesin tekemään vuoden 2011 
raporttia. Siihen meni loppupäivä, paitsi että välillä kävin pitämässä raamattukoulun puolella 
lauantai-iltapäivän luennon Hannasta, Samuelin äidistä. Tämä tunti on tarkoitettu työssäkäyville 
ihmisille, jotka eivät pääse raamattukouluun muina viikonpäivinä. Paikalle ilmestyi vain kolme 
henkeä: kahden uskollisen lisäksi myös uusi etsijämme Oda-san. Hän oli pettynyt kuullessaan, että 
tämä luento pidetään vain kerran kuussa.  
 Japanin uutiset ovat täynnä euron romahdusta. Vallitsee maailmanlopun tunnelma. 
Mammona-jumala on pettämäisillään uskovaisensa. Euron arvo on pudonnut 15% siitä kun Japa-
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niin tulin, eikä loppua näy. Meidän Japanin-lähettien palkka laskee sitä mukaa kuin jeni kallistuu. 
Lähetys koettaa kyllä korjata asiaa, mutta ei pysy vauhdissa mukana.  
*** 
Nyt olette nyt saaneet seurata yhtä työviikkoani täällä Japanissa, ystävät. Kiitos teille mukana 
olostanne Japanin lähetyksessä! Sulkeudun suosioonne myös Herran vuonna 2012!      
                            

Mailis  

 
Mailis Janatuinen  
Nakajima Dori 2-2-11, Chuo-ku, Kobe  
651-0052 JAPAN  

 
PS. Kuten tiedätte, minä en ole koskaan pyytänyt teiltä, ystäväkirjeeni lukijoilta, rahaa. Olen aja-
tellut nuoresta lähtien, että Herran itsensä pitää kutsua minulle palkanmaksajat, minä en heitä 
kutsu enkä kerää. Tai vaihtoehtoisesti hän saa luvan siirtää minut maallisiin töihin. Nyt Kylväjän 
taloudellinen tilanne on kuitenkin sen verran muuttunut, että esimiehemme haluaa lähettää kai-
kille lähettikirjeiden saajille pienen viestin. Se tulee tässä liitteenä.  
 

osoitteenmuutokset(at)flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tukimaksut Kylväjän 
tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. 


