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Ja Herra otti –kirjan kansi japaniksi  
 
2012-06-26            Ystäväkirje 4/2012 
 
Rakkaat ystävät  
Terveisiä Japanin sadeajan keskeltä. Sadeaikana kukkivat siniset ja violetit hortensiankukat 
japanilaisissa puutarhoissa, ikään kuin taivaan sineä korvaten. Nyt ei ole paras aika kirjoittaa 
Suomeen kirjettä, sillä te olette luultavasti kesälomilla kaikki tyynni. Ensi viikosta lähtien on 
kuitenkin mahdotonta järjestää postitusta, joten se on tehtävä nyt tai ei koskaan.  

Tämän vuoden kesäkuu on ollut siitä ihana, ettei ole tarvinnut hikoilla juuri ollen-
kaan. Viikon lopulla lämpötila kuitenkin nousee, uhkasivat radiossa. Energiatilanne täällä 
Länsi-Japanissa on nyt niin huono, että sähköyhtiö suunnittelee hallittuja sähkökatkoja. Se 
tarkoitta, että sähköt katkaistaan, ennen kuin ne katkeavat itsestään liiallisen kuormituksen 
tähden. Joka päivä on kestettävä 2-4 tunnin sähkötön aika. Jos yhtiön uhkaukset toteutuvat, 
niin kyllä siinä hiki virtaa ja jääkaappi sulaa.  
  Viimeisen kuukauden olen juossut kilpaa ajan kanssa: milloin valmistan sen ja sen 
luennon ja sen ja sen kurssin. Juuri ja juuri olen pysynyt vauhdissa mukana ja saanut jopa le-
vätyksi yhden päivän viikossa. Työ on onneksi ollut tosi mielenkiintoista, joten stressi on men-
nyt siinä sivussa. Tähtäimessä minulla oli 25.6: eilinen ilta kello yhdeksän. Silloin olisi kiire vih-
doin ohi. Raamattukoulun kevätlukukausi päättyisi, ja lyhytkurssin luennot olisi pidetty.  
 No, päättyihän se lukukausi, ja jotenkin selvisin eilisestäkin, tosin rimaa hipoen. 
Opetin lyhytkurssille ilosanomapiirin kysymysten tekemistä aamusta iltaan, ja illalla pidettiin 
kirjani julkaisujuhla.  
 Ja Herra otti –kirja ilmestyi siis japaniksi 15.6, yksitoista päivää sitten. Tuona päi-
vänä kantoi kuljetusfirma raamattukoulun alakertaan 13 painavaa kirjalaatikkoa, joissa kus-
sakin on 80 kirjaa (yhteensä 1000 kpl). Nyt siellä on niitä enää neljä tai viisi. Kymmenessä 
päivässä on 600 kirjaa hävinnyt käsistä, lähtenyt maailmalle. Painos oli 1500, jota pidetään 
Japanissa kristillisen kirjan haamurajana.  

500 kpl lähetti kustantaja suoraan kristillisiin kirjakauppoihin, mutta myös kah-
den suuren tavarataloketjun kirjaosastoille. Tapasin Koben kristillisen kirjakaupan omistajan 
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sunnuntaina kirkossa, ja hän kertoi, että Jobin kommentaarini myytiin saman tien, kun ne 
kauppaan ilmestyivät. Nyt on uusi tilaus vetämässä.  

Kirjani alaotsikko kuuluu näin: ”Mikä on Jobin kirjan sanoma suurkatastrofin jäl-
keen?” Synkän otsikon vastapainona kirjassa on herkänvihreä kansi, jonka kuva kertoo: kär-
simyksestäsi kasvaa jotain uutta. Kyynelessäsi kimmeltää risti. Kuva on pikkusisareni suunnit-
telema, ja japanilaisten mielestä täysosuma.  

Minun on siis pakko myöntää, että norjalaisten vuosikymmenen kestänyt kustan-
nuskielto oli Jumalan johdatusta. Kaksi vuotta sitten tämä kirja olisi ollut vain yksi muiden 
joukossa, mutta nyt sen aihe on polttavan ajankohtainen.  

Kustantaja kertoi, että tsunamin ja atomivoimalaonnettomuuden jälkeen on syn-
tynyt jonkinlainen kristillisten kirjojen buumi. Ei-kristittyjäkin kiinnostaa tietää, millainen us-
konto kristinusko oikeastaan on, ja mikä on sen vastaus kärsimyksen ongelmaan.  
 
Julkaisujuhla  
Olen kirjoittanut monta kirjaa, mutta vasta eilen sain kokea elämäni ensimmäisen ”julkaisu-
juhlan”. Japanissa nämä juhlat kuuluvat asiaan, joten raamattukoulun rehtori & vanha pro-
fessori Nabetani halusivat ehdottomasti järjestää sellaisen lyhytkurssin yhteyteen.  

Pitkän työpäivän jälkeen koitti sitten eilinen ilta. Raamattukoulun juhlasali oli 
kauniisti koristeltu. Puhujapöntön vieressä seisoi valtava kukka-asetelma, joka on maksanut 
varmasti maltaita. ”Kuka tuon on ostanut?” kysyin rehtorilta silmät pyöreinä. ”Norjalaiset,” 
vastasi esimieheni. Norjalaiset??!! Vastustettuaan kirjani julkaisemista kymmenen vuotta??!! 
Kukapa olisi uskonut! Luettuani kortin tajusin, että kukka-asetelma oli lahja kaikilta lähetti-
tovereiltani, suomalaiset mukaan luettuna.  
 Vähitellen sali täyttyi yleisöstä; loppujen lopuksi heitä saapui paikalle nelisen-
kymmentä. Moni tuttu ja rakas kasvo katseli minua yleisön joukosta, joukossa kirjan kääntäjä 
Hashimoto Michiko -san ja kustantajan edustaja, salskea nuori mies, joka oli tullut juhliini To-
kiosta saakka. 
 Rehtori juonsi tilaisuuden. Laulettiin virsi ”Laske siunaukset, jotka Herra on sinulle 
antanut”, ja minä koetin tehdä työtä käskettyä. Sitten kertoi Michiko-san, miten hän tuli var-
ta vasten Suomeen tarkastamaan Ja Herra otti -kirjan käännöstä minun kanssani, mutta dis-
ketiltä oli mystisesti hävinnyt koko viides luku. Kustantajan edustaja sanoi omassa tervehdyk-
sessään, että he ovat iloisia voidessaan julkaista näin korkeatasoisen kirjan.  

Seuraavaksi soitti Kaarina Savonen kolme kappaletta pianolla: Bachia, Chopinia 
ja Sibeliusta. Niiden välissä hän kertoi, miten sai opiskeluaikanaan käsiinsä tämän samaisen 
Jobin kirjani suomeksi, ja millaisen vaikutuksen se häneen teki. Sen jälkeen hän on lukenut 
kaikki kymmenen kirjaani, jotka ovat kuulemma auttaneet häntä uskon tiellä eteenpäin.  
 Sitten tuli meikäläisen vuoro. Aloitin kertomalla, että tämän kirjan synnytystuskat 
eivät olleet niinkään vähäisiä. Ei, kirjan sanoma on suurilla suruilla maksettu. Kerroin itku 
kurkussa, miksi omistin kirjan pikkuveljelleni. Tarina näytti koskettavan kuulijoideni sydäntä. 
 Lopuksi näytin diakuvat kaikista kirjoistani. Tarkoitus oli tehdä kustantajaan 
vaikutus, että ei tässä mitään eilisen teeren poikia olla julkaisualalla. Viimeisessä diassa oli 
kirjan kansikuva oraineen ja kyyneleineen ja sen päällä teksti: SOLI DEO GLORIA: tästä kirjas-
ta kuuluu kunnia yksin Jumalalle.  
 Teehetken aikana seurasi lisää tervehdyksiä. Professori Nabetani totesi, että hä-
nen tietääkseen tämä on nyt ensimmäinen suomalaisen kirjoittama kristillinen kirja, joka Ja-
panissa julkaistaan. KL:n veljet naurattivat yleisöä jutuillaan. Lopuksi minä vielä kiitin ja ku-
marsin joka taholle: kääntäjälle, uudelle ”sihteerilleni” Kayo-sanille, joka oli tehnyt töitä oi-
kein olan takaa oikoluvun yms. kanssa, samoin professori Nabetanille, rehtorille ja raamattu-
koululaisille, jotka olivat hoitaneet juhlan käytännölliset järjestelyt. Harmi vain, että kustan-
tajan edustaja jäi ilman kumarrusta, koska unohdin hänet tykkänään.  
 Ko. nuori mies oli muuten tosi kiinnostunut kuullessaan, että naiskirjastanikin on 
olemassa japaninkielinen käännös. Kyllä, hän haluaa saada sen luettavakseen. Ja kertomus 
Jobin kirjan synnytystuskista oli tehnyt häneen vaikutuksen. Kannatti tulla Tokiosta asti sitä 
puhetta kuulemaan, hän totesi.  
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 Järjestelimme kirkkosalia onnesta änkkinä rehtorin kanssa, kun juhla oli ohi. 
Kaikki oli mennyt niin mahdottoman hyvin. Soli Deo gloria, kiitos sinulle, Jeesus!  

 
Auringonpimennys ja sen jälkimainingit 
Koko Japani katseli eilen taivaalle, totesi aamulehti 22.5. Puoli kahdeksalta edellisenä aamu-
na oli Japanin taivaalla nähty ”sormusmainen” auringonpimennys. Tavallisen auringonpimen-
nyksen aikana kuu peittää auringon reunasta reunaan. Vain silloin, kun se on ellipsiradallaan 
kauimpana maasta, se ei peitäkään koko aurinkoa, vaan jättää ympärilleen tulisen ringin. 
Sitä koko Japani tuona aamuna katseli.  
 Läksin aamulla vuorelle huolissani siitä, näkisinkö tuon ihmeellisen ilmiön vai en. 
En ollut nimittäin saanut ostetuksi itselleni erityislaseja, eikä niitä enää mistään olisi saanut-
kaan. Eräällä rinteellä seisoi kuitenkin ystävällinen naisihminen, joka tarjosi minulle lasejaan 
lainaan. Kello oli vähän yli seitsemän. Siinä vaiheessa auringosta oli kadonnut pyöreä kappale.  
 Seurasimme yli puoli tuntia sormusmaisen tuliringin muodostumista. Se oli usko-
mattoman eksoottinen näky. Ei tullut pimeää, mutta selvästi jotenkin harmaampaa. Kun au-
ringon rinki paistoi puunlehtien välistä maahan, näyttivät kaikki varjot puolikuun muotoisilta.  
 Ystävällinen nainen, Yasui-san nimeltään, lainasi lasejaan muillekin tarvitseville. 
Kohta meitä oli kolme naista ihailemassa kuun asteittaista häviämistä auringon päältä. Kun 
spektaakkeli oli ohi, kutsuin nuo kaksi luokseni aamukahville. Halusin näet korvata jollakin 
tavalla Yasui-sanille hänen ystävällisyytensä. 
 Siitä tuli mukava aamuhetki. Juttelimme kahvikupin ääressä niitä näitä. Kävi ilmi, 
että Yasui-san on iältään 55-vuotias, kymmenlapsisen perheen kuopus. Hänen äitinsä oli vii-
dentoista mennessään naimisiin. (Tämä tapahtui joskus 20-luvulla.) Toisen vieraani nimi oli 
Ishimura-san. Hän on eronnut rouva, joka pitää jöötä kahdelle pojalleen ja nuoremman vai-
molle.  
 Ishimura-san oli käynyt jonkun tuttavansa kutsumana kristillisessä kotikokouk-
sessa muutaman kerran, mutta ei ollut tykännyt noista kokouksista. Yasui-sanilla ei sen sijaan 
ollut mitään kokemusta kristinuskosta. Sain naisten osoitteet ja päätin kutsua heidät kirkon 
joulujuhlaan, kun se aika tulisi. Mutta Ishimura-san lupasi hämmästyksekseni tulla jo lauan-
tai-iltapäivän naisluennolleni 23.6.  

Kun ko. lauantai sitten koitti, ilmestyi Ishimura-san toden totta luennolleni. Pu-
huin Raakelista ja Leasta niin helppotajuisesti, että Raamatusta tietämätönkin pysyi varmasti 
juonessa mukana. Kukaan ei elä täydellisen onnellista elämää täällä maan päällä, sanoin. Su-
ruja on paljon joka naisella. Mutta jos niiden keskellä kohtaa elävän Jumalan, kuten Raakel ja 
Lea kohtasivat, niin elämästä tulee silti elämisen arvoinen, ja sitä seuraa iankaikkinen ilo.  

Kahvihetken aikana Ishimura-san kyseli kyselemästä päästyäänkin kristinuskoon 
liittyviä asioita eräältä kristityltä rouvalta. Kävimme katsomassa Aotanin kirkkosaliakin, että 
josko hän tulisi seuraavana päivänä jumalanpalvelukseen.  

 
Naistenpäivät pohjoiskentällä 
Minua pyydettiin elämäni ensimmäistä kertaa naistenpäivien puhujaksi. Paikka oli kylpylä-
hotelli kuumilla lähteillä pohjoiskentällä. Vihreät vuoret kuvastuivat riisipeltojen peileihin 
pikkiriikkisten taimien seasta. Metsässä lurahteli Japanin satakieli, ja taivaalla lauloi kiurujen 
kuoro. Keskellä maisemaa virtasi kaunis joki. Tunnelmaa pilasi tosin jonkin verran keskellä 
tietä rötköttävä kuollut käärme.  
 Salissa istui 74 kuulijaa. Pidin kaksi raamattutuntia Saaran ja Rahabin uskosta. 
Vastaanotto oli lievästi sanottuna ylenpalttisen positiivinen. Voiko Raamattua selittää tälläkin 
tavalla? Voiko Raamatun teksti tulla näin eläväksi? Ja voiko se puhua meidän itse kunkin 
elämästä tällä tavalla? Missä sinua voisi kuunnella lisää, sensei? Etkö lähettäisi ohjelmaasi 
meidän kirkolle? Tai tulisi pitämään jotain kurssia tänne Japanin meren puolelle? Ja niin edel-
leen.  
 Tilaisuudessa kerättiin kolehti raamattukoululle, 700 euroa ja risat! Onnellisena ja 
tyytyväisenä matkustin kotiin mahtavia vuorimaisemia ihaillen. Suuri Daisen-vuori kohosi 
korkeuksiin haalean sinisenä pilvihunnun takaa. 
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Vankilavierailu  
Eräänä kesäkuisena perjantaiaamuna suunnistauduin Daniel Nummelan kanssa 460 km mat-
kalle Mariko-sania katsomaan. Läksimme liikkeelle kuudelta aamulla Nummeloiden kotoa ja 
heidän autollaan. Tuli sadepäivä, joten vuorimaisemat jäivät pilven ja sumun peittoon. Jutte-
lin Danielin kanssa koko menomatkan, kuusi tuntia ja sitten tulomatkalla toisen mokoman, 
joten kurkkuni alkoi illan suussa jo muuttua käheäksi.  

Navigaattori ohjasi meidät Hiroshiman taakse Yamaguchin lääniin, vuorten kes-
kelle, maaseudun perukoille. Ko. vankila on mahdottoman suuri laitos ja niin moderni, ettei 
sitä edes kutsuta vankilaksi. Katsoimme odotellessamme esittelyvideon. Jokaisella vangilla on 
oma pieni huoneensa (näimme millainen se on). Työtä tehdään klo 8.30-17.00, esim. valmiste-
taan ruokapuikkoja, korjataan vaatteita, jotka lähetetään Tansanian lapsille, ja tehdään ali-
hankintatyötä erilaisille teollisuuslaitoksille, Maanantai on opiskelupäivä. Aiheeksi voi valita 
vaikkapa tietokoneet tai viittomakielen.  
 Lopulta kello tuli yksi, jolloin meidät kuljetettiin turvatarkastuksen ja suljettujen 
ovien läpi tapaamishuoneeseen. Vierailijoita varten oli kolme tuolia, vangin puolella pleksila-
sin takana niitä oli kaksi, joista toisella istui muistiinpanoja tekevä poliisi. Aikaa meille annet-
tiin 30 minuuttia.  
 Ja niin Mariko sitten ilmestyi ovesta ja istuutui eteemme pleksilasin taakse. Hän oli 
laihtunut, naama kapea ja meikitön ja tukka tiukasti poninhännällä. Olimme miettineet Da-
nielin kanssa valmiiksi, miten käytämme nuo kallisarvoiset 30 minuuttia. Ensin Daniel kertoi 
seurakunnan kuulumiset: miten kovasti he kaikki iloitsevat, kun Marikon vanhemmat käyvät 
kirkossa ja äiti suunnittelee jopa kasteen ottamista. ”Miten hyvä sinun onkaan palata kotiisi ja 
seurakuntaan, jos sinua odottavat siellä kristityt vanhemmat”, totesi Daniel.  
 Minä jatkoin: ”Kun rukoilin sinulle viestiä Jeesukselta, niin sain häneltä tämän sa-
nan: Älä pelkää, vaan usko! Jeesus tahtoo sanoa sinulle tänään juuri nämä sanat: Älä pelkää, 
Mariko-san, vaan usko!”  

Koska emme tienneet, mitä vankilassa saa kysyä ja mitä ei, niin esitimme tytölle 
laajoja kysymyksiä. Esim: Voisitko kertoa työstäsi? Mariko vastasi rakentavansa jotain auton 
ilmastointilaitteen (?) osaa.  

Seuraava kysymys: ”Miten hoidat täällä uskonelämääsi?” Mariko sanoi lukeneensa 
Raamattua Päivän tunnussanan mukaan, mutta nykyään on lukeminen jäänyt vähemmälle. 
Aluksi hän pyhitti kirkonajan lukemalla silloin sunnuntain tekstit ja laulamalla päänsä sisällä 
virsiä (ääneen ei saa laulaa), mutta nyt tuo aika ei enää sovi hänen ohjelmaansa. ”Onko tääl-
lä kristillisiä tilaisuuksia?” kysyimme. Juu, protestanttinen pappi tulee kerran kuussa. Entä 
ehtoollinen? Ei, sitä on mahdotonta järjestää.  

Voiko Japanin vankilalaitos tosiaan olla niin takapajuinen, ettei salli tuollaista 
ihmisoikeutta vangeilleen? Onko kristityn vangin oltava vuosikaudet ilman ehtoollista??? Eh-
kei siellä saa kastaakaan ketään, ei edes kuolemaan tuomittuja vankeja? Koetimme Danielin 
kanssa kehotella tyttöä pitämään joka tapauksessa kiinni Raamatun lukemisesta. Uskon yllä-
pitämiseen kun tarvitaan armonvälineitä. 

”Miten on terveytesi laita?” kysyin ja nuori nainen vakuutti olevansa terve, mitä 
nyt maha vähän reistailee. Kerroin raamattukoulun terveiset, että perjantain rukouspiirissä 
rukoillaan säännöllisesti hänelle yhtä ystävää, jonka kanssa hän voisi kokea uskovien yhteyttä. 
Marikon kasvot ilmaisivat, miten kipeä tämä asia hänelle on.   

”Sensei, muistatko kun pidimme lähtöjuhliani San Marcon ravintolassa viime 
vuonna tähän aikaan, ja sinä sanoit näin: ’Nyt on kesäkuun 22 päivä. Kun katsot mennyttä 
vuotta taaksepäin ensi vuoden kesäkuun 22. päivänä, niin saat nähdä, ettei mennyt vuosi ol-
lutkaan niin kauhea kuin pelkäsit.’ Olit oikeassa, sensei. Ei tämä vuosi ole ollut niin kauhea, 
vaikka vaikeuksiakin kyllä ollut on ihan tarpeeksi.”  

Vartija ilmoitti, että aikaa on jäljellä viisi minuuttia. Teimme kuten olimme suun-
nitelleet, eli pidimme rukoukset. Lopuksi Daniel luki Marikon ylle apostolisen siunauksen. Siinä 
tyttö istui pää kumarassa ja sen näköisenä kuin janoaisi Jeesuksen siunausta, hänen läsnäolo-
aan ja kristittyjen yhteyttä.  

Kysyimme vielä ennen lähtöämme, mitä voisimme tehdä Marikon hyväksi, ja hän 
toivoi saavansa Danielin printattuja saarnoja. Kun tapaaminen oli päättynyt, ajelimme onnel-
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lisina 460 km takaisin Awajin saarelle. Loppujen lopuksi Daniel ajoi koko pitkän matkan. Mi-
nä en uskaltanut istua sateessa ja vauhdissa ratin taakse. ”Kylä minä pysyn valveilla, kun kes-
kustellaan teologiasta”, vakuutti nuori kuskini ja pysyi myös. Selvisin puoli yhdeksäksi takaisin 
raamattukoululle. Mieli oli kiitollinen päivän tapahtumista. Koin, että käyntimme vankilassa 
oli ollut tärkeä minulle itselleni ja toivon mukaan Marikollekin.  

Kesälomani osuu yksiin Hengellisen elämän syventymispäivien kanssa. Jos joku 
teistä tahtoo minua kuulla, niin puhun Temppeliaukion kirkossa 24.8 illalla.  

Keräilen yhä ystävien ja tuttavien puhelinnumeroita, jotka viime kesänä hukkasin 
viimeistä myöten. Mitä jos lähettäisit minulle elokuussa tekstarin nimellä varustettuna. Puh. 
050 500 1320. 

Hyvää kesää, ystävät. Kiitos esirukouksistanne ja mukanaolostanne Japanin lähe-
tyksessä.   Mailis 

 
Mailis Janatuinen, Nakajima Dori 2-2-11, Chuo-ku, Kobe 651-0052, e-mail 
mailis()ilosanomapiiri.fi Kotisivu: www.ilosanomapiiri.fi Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilil-
le Nooa Säästöpankki 440500-121296 
 

 
Sormusmainen auringonpimennys. Kuvan otti Lauri Palmu.  
 

 
Jalat kuumassa lähteessä 


