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Akai-sanin kaste  
 

Rakkaat ystäväni! 
 
Tämä on nyt sitten viimeinen kirje Japanista 
tällä erää ja samalla se toimittaa joulukortin 
virkaa. Muuta joulutervehdystä en valitetta-
vasti ehdi enää pakkausten keskeltä lähettää, 
joten ota tämä nyt ihan henkilökohtaisesti: 
HYVÄÄ JOULUA JUURI SINULLE, joka 
kirjeitäni olet lukenut ja minua kaikin tavoin 
muistanut! En taida keretä vastaamaan enää 
postiinkaan, joten kiitän nyt kauniisti JUURI 
SINUA, joka olet minulle kirjeen, kortin tai 
nauhan lähettänyt. Ne ovat olleet kuin keitaita 
erämaassa.  

Yli viisi vuotta on vierähtänyt 
siitä, kun Suomessa viimeksi asuin. Nämä 
ovat olleet viisi pitkää ja lyhyttä vuotta. Ne 
ovat olleet täynnä vaikeita ja rikkaita päiviä. 
Miten kiitollinen olenkaan Jumalalle kaikesta 
tästä: suomalaisesta koulusta kirsikankukki-
neen, kielikouluajan hirmuisesta pinkomises-
ta, Tamashiman rauhasta, yksinäisyydestä, 
mielenkiintoisesta työstä, runsaasta vapaa-
ajasta, japanilaisista ystävistä ja Jumalan ar-
mosta, jota on riittänyt joka päivälle. Suoraan 
sanottuna minua ihmetyttää, ettei paljon use-
ampi kristitty halua lähetyssaarnaajaksi. Ei 
ole olemassa rikkaampaa elämänosaa, ol-
koonkin että itkeä pitää monta kertaa. Mutta 
lähetin ei eläkkeelle jäädessään tarvitse surra 
sitä, että elämä meni hukkaan. Eikä minun-

kaan tarvitse näitä viittä vuotta murehtia, sillä 
ne ovat suuri pääoma ja aarre.  

Suomeen tulen, jos Herra suo, 
maanantaina 21.12. klo 11.30 SAS:n lennolla 
SK 972 Kööpenhaminasta Tukholman kautta. 
Helsingin seudun tulojuhla järjestetään vasta 
tulolomani jälkeen eli tiistaina 2.2. klo 19 
Vanhassa kirkossa. Tervetuloa! Iisalmen seu-
dun väki seuratkoon kirkollisia ilmoituksia. 
Ilmoitan kevätpuolen ohjelmasta seuraavassa 
kirjeessäni. Tulen luultavasti olemaan Kylvä-
jän palveluksessa ja kiertelemään ympäri 
Suomea, erityisesti tietysti nimikkoseurakun-
nassani Iisalmessa ja eri opiskelijalähetyksis-
sä.  

Palataan nyt vielä Japaniin ja 
Tamashiman tapahtumiin. On tullut jo kylmä; 
viisi lämpöastetta makuuhuoneessa aamuisin. 
Vuorten kyljet hohtavat keltaista ja punaista 
ruskaa. Minulle satelee kylään kutsuja, koska 
kaikki haluavat kestitä minua ennen lähtöäni. 
Lasken sormilla, montako englannintuntia ja 
lastenkokousta itse kullakin oppilaalla on vie-
lä jäljellä, ja koetan epätoivoisesti miettiä, 
mitkä tärkeät asiat ovat vielä opettamatta.  

Tajuaako jokainen kuulijani 
olevansa syntinen? Tietävätkö oppilaani pe-
lastuksen tien? Muistavatko he sen vielä 
kymmenen vuoden kuluttua? Tajuavatko he, 
ettei usko synny eikä kasva ilman armonväli-
neitä: sanaa ja sakramentteja? Osaavatko he 
rukoilla? Tällaisista huolehdin ja hätäilen ja 
kehotan oppilaitani aloittamaan kastekoulun 
Hasegawa-sensein kanssa sitten kun min olen 
lähtenyt ja englannintunnit loppuneet. Kaksi 
on jo luvannut aloittaa: rouva Ueno ja lukio-
laistyttö Inoue. Muutamat muutkin harkitsevat 
asiaa. Keskiviikkokerholaisia koetan houku-
tella pyhäkouluun, vaikka kirkko onkin vähän 
kaukana, sillä tuo k-kerho loppuu tähän. Seu-
raava lähetti tulee vasta ensi vuoden syksyllä.  

Toukokuussa kastettu Nagaha-
ma-san on joutunut anoppinsa hampaisiin siitä 
syystä, ettei suostu palvoman esi-isien henkiä 
kotialttarilla. Anopilla on hätä, miten hänen 
oman henki-parkansa käy, kun hän on kuollut. 
Japanilaiset nimittäin uskovat, että henki har-
hailee rauhattomana ympäriinsä, jollei kukaan 
sitä palvo eikä uhraa sille ruokaa ja kukkasia.  



Näin kertoi rouva Nagahama: 
“Olen koettanut selittää isoäidille, että palve-
len häntä hänen eläessään niin uhrautuvaisesti 
kuin ikinä pystyn. Opetan myös lapseni kun-
nioittamaan isovanhempiaan. Kun mummo on 
kuollut, niin hoidan haudan enkä tahdo lai-
minlyödä hänen muistoaan. Ainoa, mistä kiel-
täydyn, on hänen henkensä palvominen ja sen 
rukoileminen. Minä en halua rukoilla muita 
kuin elävää Jumalaa.  
Mutta isoäidille tämä ei riitä. Hän koettaa 
kääntää kaikki sukulaiset minua vastaan, mie-
henikin. On ollut vaikeita päiviä kestettävänä, 
mutta uskon, että tämä koettelemus on Juma-
lan hyvä suunnitelma minun kohdallani. Täs-
sä eräänä päivänä nelivuotias poikani putosi 
pyörän päältä ja ehdin jo pelästyä, että hän sai 
aivovamman. Se olisi ollut miltei kestämätön 
koettelemus. Mutta onneksi Jumala varjeli 
lapseni ja osoitti samalla, miten paljon hel-
pompaa on kestää anopin painostusta.  

Toinen asia mikä on minua ko-
vasti auttanut, on eräs Lutherin saarna. Se 
sattui käsiini juuri silloin kun anoppi oli vi-
haisimmillaan ja sopi tilanteeseeni täsmälleen. 
Ajattelin, että kun Jumala on voimallinen an-
tamaan luettavakseni oikean kirjan oikealla 
hetkellä, niin kyllä hän kykenee pitämään 
muistakin asioistani huolen, sekä isoista että 
pienistä...” Näin siis Nagahama-san.  

Viikko sitten kastettiin järjes-
tyksessä toinen englanninoppilaani, opiskeli-
jatyttö Akai. Hän on hyvin hiljainen eikä huu-
tele muille omia ajatuksiaan. Pyysin Akai-
sania kertomaan paperilla, miten hänestä tuli 
kristitty. Eilen tyttö sitten ojensi minulle to-
distuksensa. Siitä kävi ilmi, että tyttö on pie-
nestä pitäen tiennyt olevansa syntinen. Viha ja 
kateus ovat olleet hänen ongelmansa. Mistään 
muualta ei apua löytynyt kuin kristillisestä 
kirkosta, jossa Akai-san aloitti englannin 
opiskelun jo peruskoululaisena. “Olen todella 
iloinen, että Jeesus antaa minulle joka päivä 
syntini anteeksi,” lopetti tyttö kertomuksensa. 

Ja niin minäkin lopetan tämän 
kirjeeni ja jään toivomaan, että tulevan vuo-
den tai parin aikana saisin tavata ihan henki-
lökohtaisesti jokaisen teistä. Siispä ILOISIIN 
NÄKEMIIN!   Toivoo Mailis  

 
 


