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Teologisen tiedekunnan kirjastossa tentin jälkeen 

Ystävät kalliit! 

Niinpä on taas kevät tullut, vaikka kylmä tuuli vielä puhaltelee täällä meren 
tuntumassa. Japanissa kukkivat parhaillaan atsaleat vuorten rinteillä. Joulun 
jälkeen olen saanut melko paljon postia toisesta kotimaastani. Lainaankin tähän 
otteita kirjeistä, että teillä pysyisi vähän tuntumaa Tamashimaan nähden. 

Insinööri Morimoton Natsue-tytär (10 vuotta) kastettiin viime vuonna katolisessa 
kirkossa. Hän oli minun herttaisimpia englanninoppilaitani, Näin hän kirjoittaa: 
“Anteeksi etten lähettänyt joulukorttia. Minä, pikkuveli ja vanhemmat ollaan kaikki 
terveitä. Hyvää vointia!” Natsuen isä, joka ei ole kristitty, jatkaa näin: “Meidän 
siirtomme Venezuelaan on valitettavasti lykkääntynyt, koska sikäläinen budjetti oli 
olematon. Ehkäpä todellinen syy on öljyn vähyydessä. Toivomme sinulle hyvää 
vuoden jatkoa.” 

Nagahama-san (35-vuotias rouva, joka kastettiin 1981): “Norjasta oli vähän aikaa 
sitten käymässä kaksi vierasta, Toinen heistä yöpyi meillä. Jeesus näyttää 
lohduttavan minua mitä ihmeellisimmillä tavoilla. On ollut niin kiire ansiotyön ja 
perheen kanssa, että olen aivan pelännyt joutuvani eroon Jeesuksesta. Mutta nyt 
hän lähettikin minulle ulkomailta asti kristittyjä vieraita! Toisinaan tapaan 
lastentarhassa kristityn Tamaoka-sanin ja saan jutella hänen kanssaan. On se 
ihana asia, että saan elää Jeesuksen yhteydessä. Olen alkanut ymmärtää, mitä 
tarkoittaa, että Jumala on rakkaus. Itse en kuitenkaan osaa häntä rakastaa. Aina 
vain itsekkyys nostaa päätään... Usein ajattelen, että olisipa Mailis-sensei täällä ja 
saisimme jutella. Luin viimeksi C.S. Lewisin Kärsimyksen ongelman. Parhaillaan 
olen lukemassa Paul Tournierin Väkeviä ja heikkoja.” 

Nagahama-san tietää varsin hyvin, miten tärkeänä minä pidän kristillisten kirjojen 
lukemista, ja niinpä hän usein mainitsee jotain kirjoista. 

Oka-san, hänkin entinen englannin oppilaani, on Tamashiman katolisen kirkon 
jäsen ja suunnilleen minun ikäiseni rouva: “Sain pastorin rouva Hasegawalta 
lainaan jouluksi lähettämäsi ääninauhan. Tuli sinua ikävä sitä kuunnellessa. Meidän 
kirkossamme vaihtui pater, ja olemme aloittaneet uuden työmuodon: kaksi kertaa 
kuussa kristittyjen lapset saavat yöpyä kirkolla ja tutustua toisiinsa. Me äidit 
huolehdimme vuoronperään ruokapuolesta.” 



Yokohama-san (noin 40-vuotias ei-kristitty insinööri), Hiron, Yukien ja Takehikon isä: 
“Lapset ovat olleet terveitä. He aikovat tulla Suomessa käymään kasvettuaan 
isoiksi. Vähän väliä he etsivät pallokartalta Suomea. Lähetän mukana valokuvan, 
joka otettiin uutena vuotena.” 

Akai-san, opiskelijatyttö, kastettu 1981: “Janatuinen-sensei, kiitoksia kauniista 
joulukortista. Olen ripustanut sen huoneeni seinälle. Kirkon väkimäärä on paljon 
kasvanut. Kun lapsia on paljon, niin ääntä riittää. Minunkin kasteestani on jo yli 
vuosi kulunut. Tunnen itseni hyvin epäkypsäksi. Pitäisi opiskella kristinuskoa vielä 
kovasti.” 

Hiratan perheen Naomi-tytär (18 v), joka oli minun ainoa tamashimalainen rippi-
koululaiseni: ”Olen päässyt Hiroshiman sairaanhoitajakouluun! Veljeni Satoru 
pääsee ensi pyhänä ripiltä, mistä isä ja äiti ovat hyvin iloisia. Isä on kiireinen kuten 
aina ennenkin. Kumi-chan (pikkusisko) käy ahkerasti pyhäkoulussa. Oli se hyvä 
kun sain tutustua sinuun, sensei, ja puhua kanssasi niin monista asioista.” 

Voi että olen iloinen Satorun ripillepääsystä ja Kumi-chanin pyhäkoulusta. Tyttö ei 
päässyt läheskään joka sunnuntai pyhäkouluun silloin, kun olin vielä 
Tamashimassa. 

Hasegawa-pastorin vaimolta tuli viimeksi tällä viikolla pitkä ja perusteellinen kirje 
sekä iso pinkka valokuvia: “Suenobu-poikamme aloitti peruskoulun nyt huhtikuussa. 
Hän tappelee isonveljensä Tokiyorin kanssa koko ajan. Motoe-tyttökin täyttää jo 
kolme vuotta. Aina kun ajattelen sinua, sensei, niin muistuu mieleen, miten hyvin 
osasit japania ja miten avoimesti juttelit uskonasioista ja kaikesta muusta. Tajusit 
hyvin, mitä me japanilaiset halusimme sanoa. Nyt kun vielä opiskelet teologiaakin, 
niin varmasti pystyt hyvin tekemään evankelioimistyötä palattuasi Japaniin. 
Tiedätkö, että joulukuussa kastettiin nuori mies, jonka nimi on Katahara. Lähetän 
sinulle hänen valokuvansa. Okatsuka-sanilta on leikattu syöpä. Hän on jo kotona, 
mutta ei tunne itseään vielä terveeksi. Tamaokan nuoripari on ryhtynyt opettamaan 
pyhäkoulussa. Nagahama-sania ei miehensä päästä tällä haavaa kirkkoon, mutta 
hän saa tulla viikolla rukouspiiriin, koska se pidetään aamupäivällä.” 

Nämä pienet uutiset ovat suuria uutisia minulle. Olen suunnattoman iloinen 
kuullessani, että pyhäkoulussa ja kirkossa yhä käydään, ja uusia ihmisiä kastetaan. 
Tietysti sydäntäni lämmittävät myös japanilaisten ystävieni kauniit sanat, kun he 
kertovat kaipaavansa minua siellä. Muuten minun ei kyllä tee mieli lähteä Suomesta 
pois, ei vieläkään. 

Silloin kun elämä ja kuolema pelottavat, on hyvä muistaa nämä Raamatun sanat: 
“Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun 



Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni 
oikealla kädellä.”       Jes 41:10

kevätterveisin  Mailis 

P. S. Kaikki valittavat, ettei minua saa puhelimella kiinni. Lähettäkää kortti ja 
pyytäkää, että minä soittaisin. Sillä tavalla säästytte monelta turhautumiselta!


