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Ystävät siellä Siperian takana…  
 
On huhtikuinen tiistai-ilta. Kukkia kuohuva 
lämpöinen päivä on painunut mailleen. Kaset-
tinauhuri soittaa Beethovenin viulukonserttoa. 
Viides kevät Japanissa - voi miten aika rien-
tääkään! Suomalaisen kevään olen viimeksi 
nähnyt vuonna -76. Luulin pääseväni tämän 
vuoden lopulla takaisin kotimaahan, mutta 
asiapa ei olekaan niin yksinkertainen: seuraa-
va lähetti saadaan Tamashimaan vasta vuoden 
-82 syksyllä. Tulenko kuitenkin tänä vuonna 
ja jätän seurakunnan kokonaan Hasegawan 
käsiin, vai kitkutanko ensi kesään, kas siinäpä 
kysymys.  

Ja tässä kirjeessä en sitten kerro 
mistään muusta kuin itsestäni. Jo on aika ku-
vata teille sitä, miltä tämä ruljanssi minusta 
oikeasti tuntuu.  Asiahan on sillä tavalla (ku-
ten hyvämuistiset joukossanne ehkä muista-
vatkin), että minä en oikeastaan halunnutkaan 
tulla lähetyssaarnaajaksi. Ystävät, omaiset ja 
kotimaa tuntuivat aivan liian kallisarvoisilta 
asioilta lähetyksen alttarille uhrattaviksi. 
Menkööt muut, ajattelin monta vuotta. Mutta 
Jumalapa kutsuikin juuri minut, enkä päässyt 
hänen kutsuaan pakoon, vaikka vuosikaudet 
yritin. Ensin tuli Jasuko (Japanin suomalainen 
koulu), enkä sen jälkeen voinut enää Japanista 
minnekään pyörtää. Sitten tuli kaksivuotinen 

kielikoulu. Ja vihdoin viimein tuli Tamashi-
ma.  

Nämä vuodet ovat sisältäneet 
monia niistä vaikeuksia, joita edeltäpäin kau-
hulla ajattelin: vieras kieli ja kulttuuri, vaikea 
ilmasto, koti-ikävä, ero ystävistä, tuhatjalkai-
set ja torakat, työn vähätuloksisuus ja ennen 
kaikkea yksinäisyys, yksinäisyys ja vielä ker-
ran yksinäisyys.  

Olen joutunut opettelemaan sitä 
vaikeaa läksyä, ettei minussa asu mitään hy-
vää. Viisi vuotta sitten luulin sentään pysty-
väni vähän rakastamaan lähimmäistäni ja aut-
tamaan heitä. Ne luulot karisivat pois kieli-
kouluajan katkerissa kriiseissä. Nyt tiedän, 
ettei maailmassa ole mitään ja ketään muuta 
hyvää kuin Jumala yksin ja hänen armonsa 
evankeliumi.  

Toinenkin läksy minut on pistet-
ty opettelemaan: ihminen kuole siihen, ettei 
hän saa päiväkausiin, viikkokausiin, miltei 
kuukausimääriin puhua omaa kieltään, omia 
ajatuksiaan, sitä mitä hänen sydämensä on 
täynnä. Alkuaikoina minulla ei ollut täällä 
Tamashimassa edes japanilaisia tuttuja. Käve-
lin taloni takana kohoavan Fukushiman mäen 
ympäri ja katselin kateellisena avoimista liu-
kuovista sisään taloihin. Kaikilla muilla oli 
joku, jonka kanssa puhua ainakin arkipäivän 
asioista, paitsi minulla ei ollut ketään. Olin 
mykkä kuin kultakala kolme tai neljäkin päi-
vää peräkkäin, kunnes sitten kirkolla pidettiin 
jokin harva kokous.  

Nyt on tilanne muuttunut siinä 
suhteessa, että minulla riittää japanilaisia tut-
tavia ja työtäkin on tarpeeksi. Mutta kaikki 
illat ja useimmat vapaapäivistäni minä istun 
tässä talossa ihan yksin. (Japanissahan ihmiset 
sulkeutuvat koteihinsa kuuden jälkeen.) Ja 
ihan oma itseni voin olla nytkin vain suoma-
laisten seurassa.  

Tuntuuko tilanteeni teistä surke-
alta? Nouseeko mieleen sellainen ajatus, että 
tulkoon eteen mitä muuta tahansa, kunhan 
vain ei lähetystyöhön lähtöä? Ja kuitenkin 
olisi suuri-erehdys sääliä minua, sillä olen 
(ainakin tällä erää) niin onnellinen ja tyyty-
väinen kuin yleensä tässä matoisessa maail-
massa kukaan voi olla. Että mistäkö syystä? 
Siksi, että Jeesus puhui aivan totta väittäes-



sään ikeensä olevan soveliaan ja kuormansa 
keveän.  

Mitä haittaavat vieras kieli ja 
kulttuuri - näköalahan laajentuu puolella, kun 
saa omistaa kaksi kotimaata. Elämää ja ihmis-
tä (toivon mukaan itseäänkin) oppii ymmär-
tämään paljon paremmin, kun saa katsella 
niitä kahdesta perspektiivistä. Japaniin kyllä 
pystyy kiintymään, kunhan kulttuurishokista 
on ensin selvinnyt, ja kielitaitokin karttuu 
päivä päivältä. Mitä taas ilmastoon tulee, niin 
ei ole sanottua, kummassa maassa se oikeas-
taan on parempi: Suomessa vai Japanissa.   

Ero ystävistä ja omaisista on ki-
peä paikka, sitä ei käy kieltäminen, mutta 
kirjeet ja nauhat tuovat lievitystä ikävään. 
Eikä oikea ystävyys viidessä vuodessa kuole. 
Minun on kyllä tunnustettava, että viikkokin 
ilman kirjeitä tuntuu kauhean pitkältä ja anke-
alta ajalta. Suurin osa todellista rakkautta, 
todellista ajatustenvaihtoa, todellista lohdu-
tusta tulee ainakin tämän lähetin elämään pos-
timerkillä varustettuna.   
Niin, työ näyttää kyllä tuloksettomalta tilasto-
jen valossa, mutta todellisuudessa se ei sitä 
ole. Jumala itse on sanonut, ettei hänen sanan-
sa tyhjänä palaja, vaan murtaa kallionkin. 
Voisiko ihmisellä olla korkeampaa kutsumus-
ta kuin saada olla levittämässä Totuutta niiden 
kuuluville, jotka sitä muuten eivät kuulisi. 
Uskokoot tai olkoot uskomatta, joka tapauk-
sessa heillä on oikeus kuulla evankeliumi.  

Olen kokenut täällä Tamashi-
massa monia riemun hetkiä evankeliumia 
julistaessani. Ei voi olla ihmeellisempää ko-
kemusta kuin se, että näkee jonkun englannin 
oppilaansa, aikuisen tai lapsen, käsittävän 
vähitellen mistä kristinuskossa oikein on ky-
symys. Että Jumala rakastaa juuri häntä, että 
Jeesus on juuri hänen syntinsä sovittanut, että 
hänellekin on synneistä huolimatta olemassa 
tulevaisuus ja toivo. Tällaista “vähittäistä” 
evankeliumin kirkastumista olen saanut nähdä 
paljon. Japanissa ei voi odottaa yhtä yhtäkki-
siä ja nopeita kääntymyksiä kuin siellä länsi-
mailla, koska ihmiset eivät alun alkujaan Jee-
suksesta mitään tiedä. 

Ja lopuksi sitten yksinäisyys. Se 
on katkeraa aikansa, sen myönnän kernaasti. 
Yksinäisyyteenkin voi kuitenkin tottua. Illat 

muuttuvat mielenkiintoisiksi mielenkiintoisen 
kirjan (tai joskus TV-ohjelman) seurassa. 
Vaikka en voi vaihtaa ajatuksia kenenkään 
kanssa, niin ajatella silti voin. Kerrankin on 
tarpeeksi aikaa lukea, kirjoittaa, jopa olla mi-
tään tekemättä. Stressi ei vaivaa. Tämä on 
ylellisyyttä, ei suinkaan onnettomuutta. Olen 
nähnyt, että yksinäisyyden voi voittaa vain 
siten, että oppii elämään itsensä kanssa. Olen 
vapaampi nyt kuin silloin, kun en pystynyt 
viettämään iltaakaan yksin. Mutta myöntää 
täytyy, että kun meikäläinen joskus pääsee 
toisten suomalaisten seuraan, niin se tuntuu 
suurelta juhlalta. Yölläkään en raaskisi tuhlata 
puheaikaa nukkumiseen…  

Lähetin elämässä on paljon it-
kua, mutta paljon on iloakin. En vaihtaisi 
osaani toiseen, en missään tapauksessa. Ja 
sinulle, joka ehkä harkitset lähetystyöhön 
lähtöä, sanon näin: Älä pelkää vaikeuksia. Jos 
aiot selvitä elämästäsi mahdollisimman hel-
polla, jäät vaille elämän syvää mielekkyyttä. 
En ole vielä koskaan tavannut lähettiä, joka 
katuisi valintaansa. 

Tärkein puoli lähetystyössä on 
kuitenkin Jeesus ja hänen rakkautensa. Hän 
todella rakastaa minua, pitää huolta, ohjaa, 
antaa anteeksi, kasvattaa. Tällaista Vapahtajaa 
ei ole olemassakaan kuin yksi ainoa. Emmekö 
me sitten tahtoisi hänen tuntemistaan levittää 
kaikkialle maailmaan, ihan jokaiselle ihmisel-
le! “Jos sinä et olisi tullut Tamashimaan, en 
ehkä koskaan olisi Jeesusta tullut tuntemaan”, 
sanoi Nagahama-san minulle kerran. Totises-
ti, elämäni ole mennyt hukkaan, jos yksikin 
ainoa ihminen on julistukseni kautta saanut 
uskoa pelastuksen evankeliumin. En osaa ker-
toa, miten iloiseksi tämä asia minut tekee.  
  Myöhästyneen pääsiäisterveh-
dyksen saatte läheisellä hautausmaalla sepite-
tyn runon muodossa:  
 
Pääsiäisliljojen ylösnousemusloisto 
ristittömillä haudoilla 
riisikuppien vieressä 
ja tuulessa suitsukkeen tuoksu. 
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(Rukouskirjeen mukana seurasi kopio MJ:n 
kirjoittamasta jutusta kristilliseen opiskelija-
lehteen nimeltä Pro Fide.) 
 
Ensimmäinen kirkkoreissu  
Kuunsirppi on jo kiivennyt vuorten yläpuolel-
le ja valaisee kypsänkeltaisia riisipeltoja, kun 
palaan polkua pitkin kirkolta kotiin. Mietin 
äsken käymääni keskustelua uuden englan-
ninoppilaan, Morimoto-sanin kanssa. Tämä 
nelissäkymmenissä oleva suunnitteluinsinööri 
on asunut pari vuotta arabimaissa ja tuntee 
siis maailmaa laajemmastakin perspektiivistä 
kuin vain Tamashiman tasolta.  

Englanninopiskelun loputtua 
otan esille C. S. Lewisin kirjan Tätä on kris-
tinusko. Kysyn, onko Morimoto-san ehkä jo 
kuullut yhteiseltä tuttavaltamme, että kirkon 
englannintunteihin liittyy aina myös 15 mi-
nuutin raamattuopetus. Kyllä, mies on siitä 
selvillä eikä hänellä ole mitään kristinuskon 
opetusta vastaan. Kirkossa hän ei koskaan tätä 
ennen ole käynyt, eikä myöskään sano usko-
vansa minkäänlaiseen jumalaan.  

Luetan insinöörillä ääneen äsken 
mainitusta kirjasta sellaisen pätkän, missä 
Lewis selvittelee tieteen ja Jumalauskon suh-
detta. Vaikka tiede tietäisi kaikki tutkittavissa 
olevat asiat maailmankaikkeudesta, se ei silti 
pystyisi vastaamaan kysymykseen, onko uni-
versumin ulkopuolella ehkä olento, joka on 
luonut tämän kaiken. Vastaamatta jäisi myös, 
onko “koko hoidolla” tai yksityisen ihmisen 
elämällä mitään tarkoitusta.  

Kautta aikojen on elänyt ihmi-
siä, jotka ovat uskoneet kaiken syntyneen 
sattumalta (mitättömän pienestä todennäköi-
syydestä huolimatta), kuin myös niitä, jotka 
ovat uskoneet Jumalan luomistekoon. Nyky-
aikainen luonnontiede ei pysty todistamaan 
kumpaakaan “uskoa” oikeaksi eikä vääräksi, 
koska sen tutkimusala on universumin sisä-
puolella.  

“Oletteko itse miettinyt maail-
man syntyä ja elämän merkitystä?” kysyn 
varovasti, kun Morimoto-san on lopettanut 
Lewisin lukemisen. “En enää pitkiin aikoihin. 
Joskus murrosikäisenä sellaiset kysymykset 
vaivasivat minua kovasti”, vastaa mies rehel-

lisesti ja jatkaa: ”Sitten huomasin, että vasta-
usta on mahdoton löytää ja lopetin turhan 
märehtimisen.” “Ja nytkö sitten elätte elä-
määnne täysin tyytyväisenä ilman noita vas-
tauksia?” Kysymykseni on melkein liian suo-
ra pysyäkseen japanilaisten kohteliaisuusnor-
mien rajoissa, mutta Morimoto-san ei näytä 
siitä pahastuvan. “Ei voi sanoa, että eläisin 
tyytyväisenä, mutta elänpähän kuitenkin.”  

“Tuntuuko teistä sitten ihan 
mahdottomalta uskoa, että maailmankaikkeu-
den ulkopuolella olisi joku ‘olento’, niin kuin 
Lewis Jumalaa tässä nimittää?” Äsken niin 
varma jumalien kieltäjä alkaakin yhtäkkiä 
epäröidä ja myöntää, ettei uskalla väittää sitä 
sataprosenttisen varmasti.  

“Kristinusko opettaa, että yksi 
ainoa elävä Jumala on luonut maailmankaik-
keuden, jonka osa hän itse siis ei ole. Tämä 
Jumala ei ole voima, vaan persoona kuten 
mekin. Ihmeellisintä on, että hän on ottanut 
yhteyttä ihmisiin ja puhuu meille Raamatun 
kautta ja Jeesuksen Kristuksen persoonassa.” 
Moinen “saarna” tuntuu ihan tarpeeksi pitkäl-
tä ja melkein liian vaikeatajuiselta ensikerta-
laisen korviin. Siispä lopetan ja annan koti-
läksyksi Markuksen evankeliumin nykyja-
paniksi.  
Hämärä on muuttunut pimeäksi, kun saavun 
kotiin. Yksi tärkeä päivä on taas päättymässä. 
Tärkeä se oli siksikin, että muuan japanilainen 
insinööri oli käynyt Tamashiman luterilaises-
sa kirkossa elämänsä ensimmäisen kerran.  
 
 


