
 

1 

 

 
Kuvassa vasemmalla Tamashiman mummo, entinen naapurini ja oikealla ystävättäreni Nakahama-san.  

 

Rukouskirje 2-84  

Amagasakissa 3.3.84  

Ystävät! 

 
Tällä kertaa ajattelin kirjoittaa ”jälkikirjoituksen” kirjaani Tapahtui Tamashimassa. (Toivon tietysti, että te 

kiertokirjeeni vastaanottajat olette sen jo lukeneet. Kirjaa saa tilata Kylväjästä tai Raamattuopistolta. Huom. 

2014: Nyt se löytyy verkkosivuiltani.) Kävin entisessä seurakunnassani heti kohta Japaniin tultuani. Saavuin 

sinne kylmänä helmikuisena perjantai-iltana. Asemalla seisoi Hirata-san (kaikki nimet muutettu) nuorimman 

tyttärensä kanssa, kumarsi ja sanoi: ‘Okaeri nasai – tervetuloa kotiin!“ Se kuulosti kovin lämpimältä.  

Ja tuntui tosiaan kuin kotiin olisin tullut istuessani Hiratan perheen lämpöpöydässä japanilaista 

ruokaa syöden ja seurakunnan uutisia kuunnellen. Oli vaikea uskoa, että olen ollut kaksi vuotta muilla mailla 

vierahilla – ainoastaan nuorinta tytärtä Kumi-chania katsellessani tajusin, että viime tapaamisestamme on 

aikaa kulunut. Illalla viimeiseksi kävin ofurossa (kylvyssä) sulattamassa itseni kohmeesta. Yöllä palelsi pää-

tä – liekö huoneen lämpötila pysytellyt juuri ja juuri plussan puolella. Täällä on kauhean kylmä talvi tänä 

vuonna. 

 

Rakas ystävätär  

Lauantaina kyläilin ensin pastorin perheessä ja sitten Nakahamoilla, muistattehan tuon ikäiseni rouvan, joka 

tuli uskoon englanninluokassani. Rouva Nakahama ilmestyi eteiseen yhtä sievänä ja yhtä nuoren näköisenä 

kuin ennenkin. “Olen odottanut sinua kovasti” hän sanoi yksinkertaisesti ja kumarsi. ”Pelkäsin koko ajan, 

ettet tulisikaan takaisin – että menisit naimisiin ja jäisit Suomeen ....“  

Nuorempi Nakatan pariskunta asuu Nakahamojen naapurissa ja kohta hekin tulivat minua kat-

somaan. (Tämä on se pariskunta, joiden häissä toimin juontajana.)  Kumiko-sanin kieli lauloi – ajattelin hu-

vittuneena mielessäni, että pidin aluksi tyttöä ujona. Istuessani sohvalla jalat jäässä Nakatojen ja Nakahamo-

jen uutisia kuuntelemassa tuli yhtäkkiä sellainen tunne, ettei meidän välillämme ole enää mitään eroa: ei 

kansallisuuseroa, ei kielieroa, ei arvoeroa (minähän en ole enää heidän senseinsä). Olemme ystäviä, siinä 

kaikki. Olen ollut Japanissa viisi vuotta, mutta tuollaiset tuntemukset ovat kyllä jääneet perin harvinaisiksi.  

Nakahamoille kuuluu pelkkää hyvää – sanoisin, että ihan uskomattoman hyvää, kun muistelen 

entisiä aikoja. Perheen äiti opettaa pyhäkoulussa, aviomies on suorastaan myötämielinen kristinuskoa koh-

taan, tytär (11 v) on yhtä vahva uskossaan kuin ennenkin, ja poika (6 v) vaatii, että äiti lukee hänelle Raa-

mattua joka ilta. Mutta sokeri pohjalla: anoppi on ruvennut kuuntelemaan luterilaista tuntia radiosta aamui-

sin, ainakin silloin tällöin. Hurraa! Kukapa olisi uskonut vielä pari vuotta sitten?  
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Vietin yhden yön Nakahamoilla emmekä me naiset olisi millään raatsineet mennä nukkumaan-

kaan, kun puhumista oli niin paljon. Nakahama-sanista on tällä välin kehkeytynyt varsinainen teologi, sillä 

hän lukee paljon ja ajattelee paljon. ”Vasta lähtösi jälkeen ymmärsin, miten tärkeää lain ja evankeliumin 

erottaminen on. En tiedä, miten olisin muuten jaksanut pysyä uskossa Jeesukseen”, hän sanoi.  

Nakahamoilta jatkoin matkaani entisen kotini nurkille. Koetin tähystellä näkyisikö pihoilla 

lapsia - ja näkyihän heitä. Tunnistin heti Keiko-chanin venähtäneen olemuksen. “Tunnetko vielä mi-

nut?“ kysyin hymyillen. “Tunnen”, nyökkäsi Keiko-chan vakavana. ”Sinä olet keskiviikkokerhon opettaja.” 

Kohta olivat paikalla muutkin kerholaiset, yhtä vaille. ”Jana-sensei, milloin olet palannut Japaniin?” kyseli-

vät lapset. “Muistatteko vielä, mitä kuulitte Jeesuksesta kerhossa?” kysyin minä puolestani. Keiko-chan ja 

hänen isosiskonsa nyökkäsivät: “Kuuntelimme ihan äsken yhden niistä sinun nauhoistasi, jossa on kerto-

muksia Jeesuksesta”, he sanoivat.  

 

Naapurin mummo  

Seuraavaksi menin naapurin mummon oven taakse. ”Gomen kudasai, anteeksi että häiritsen”, huutelin etei-

sessä, jota tuskin tunsi entisekseen, niin sotkuiseksi se oli muuttunut. ”Täällä on Janatuinen”, huhuilin uu-

destaan. Paistetun kalan ja suitsutuksen tuoksu täytti talon. ”Onko siellä todella Janatuinen-san?” kuului 

mummon hämmästynyt ääni talon sisältä. Kohta hän ilmestyi paikalle entisen näköisenä, mutta vaivalloisesti 

kävellen.  

Kumarsimme syvään ja aloimme itkeä molemmat. ”Kuulin, että pappa on kuollut ja järkytyin 

suuresti”, sanoin japanilaiseen tapaan. ”Niin, pappa kuoli sairastettuaan toista vuotta, ja nyt minun jalkani 

ovat tulleet niin huonoiksi, että tuskin pystyn kävelemään. Pelkään täällä yksinäni koko ajan, että kaadun 

eikä kukaan ole minua auttamassa. Minun kai pitää mennä vanhainkotiin,” selitti mummo itkunsa seasta. 

Lopulta hän huomasi, että seisoin yhä eteisessä ja pyysi sisään.  

”Teistä tuntuu varmaan yksinäiseltä”, sanoin kyyneleitä nieleskellen. ”Niin, minulla ei ole enää 

mitään syytä jatkaa elämääni, ei yhtään mitään”, nyyhkytti mummo. ”Ette saa ajatella itsemurhaa”, huoles-

tuin. ”Sitäpä minä juuri ajattelen. Olen yrittänytkin pari kertaa - häkämyrkytystä - mutta en vain kuole. Kuo-

leminen ei ole niin yksinkertaista...”  

Japanilaiset jumalat eivät ole pystyneet tätä vanhusta auttamaan, vaikka hän on ikänsä niitä 

palvonut ja rukoillut. Kangertelevalla japanillani koetin kertoa hänelle siitä ainoasta toivosta, joka kestää 

elämän kärsimyksissä. ”Te olette rukoillut monia jumalia elämänne aikana. Rukoilkaa edes kerran tätä Ju-

malaa, josta minä olen tullut Japaniin kertomaan. Hänen nimensä on Jeesus. Kun elämä tuntuu epätoivoisel-

ta, niin sanokaa: Jeesus, auta minua! Hän auttaa varmasti, sillä hän on kuollut ja noussut haudasta meidän 

ihmisten tähden.” ”Kiitos noista sanoista” vastasi mummo kohteliaasti syvään kumartaen.  

Minä kuitenkin pelkäsin, ettei hän ymmärtänyt sanojani, että kaikki oli liian myöhäistä, että 

evankeliumin olisi pitänyt tavoittaa tämä ihminen jo 70 vuotta sitten. Vielä en kuitenkaan antanut periksi, 

vaan vakuutin uudestaan: ”Jeesusta saa rukoilla missä tahansa; siihen ei tarvita alttaria. Jeesus tahtoo antaa 

teillekin pahat tekonne anteeksi ja iankaikkisen elämän.” ”Iankaikkisen elämänkö?” kysyi mummo ihmetel-

len. Seuraavana päivänä, sunnuntaina, mummo tuli kirkkoon ensimmäistä kertaa elämässään.  

 

Muita Tamashiman kuulumisia 

Jumalanpalvelus Tamashiman pienessä kirkossa ja sitä seurannut tervetulojuhla olivat kyllä yksi lähetysura-

ni huippukohtia. Tuntui kuin seurakuntalaiset eivät olisi tienneet, miten ilmaista iloaan paluuni johdosta. 

Joka ikisessä rukouksessaan he kiittivät Jumalaa siitä, että hän on vielä lähettänyt minut takaisin Japaniin. 

Neljävuotias papin tytär Motoe-chan ojensi minulle kaikkien puolesta kauneimman ruusukimpun, minkä 

elämässäni olen saanut. Täällä uudessa kodissani Amagasakissa se ilahdutti silmiäni kokonaisen viikon ajan.  

Niin, seurakunnassa on kyllä tapahtunut kaikenlaista sitten viime näkemän: neljä ihmistä kas-

tettu, yksi haudattu, pyhäkoulu saatettu uuteen malliin: Nakata-san ( aviomies ) on siitä päävastuussa, hänen 

vaimonsa, Nakahama-san ja eräs uusi nuori mies ovat pyhäkoulun opettajia. Kirkolle on hankittu videolaite, 

päivän tunnussana-puhelinvastaaja sekä uusi hieno lämmityslaite (kaikki englannin opetuksesta saaduilla 

tuloilla). On myös laadittu suunnitelma, miten monessa vuodessa seurakunnan pitää tulla taloudellisesti itse-

näiseksi. Tämä näkyy aiheuttavan paineita ja rahahuolia sekä pastorin että seurakuntalaisten elämään. Kyllä 

nuoret kristityt saavat tässä maassa suuren taakan harteilleen heti alusta alkaen.  
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Tapasin myös monia entisiä englanninoppilaitani, jotka eivät vielä ole kristittyjä: Ueno-sanin, 

Yokohaman perheen ja Yamada-sanin, joka opetti minulle kirjoitusta ennen vanhaan. Lisäksi sain terveisiä 

Fujita-sanilta ja öljyfirman pomolta. Jotkut heistä ovat yhä kiinnostuneita kristinuskosta (Ueno ja Fujita), 

toiset eivät enää ole missään tekemisissä seurakunnan kanssa (Yokohamat).  

Tähän loppuu kertomukseni Tamashimasta. Mikäli joku haluaa seurata tuon seurakunnan vai-

heita tästä eteenpäin, hän voi tilata Kylväjästä Lean kiertokirjeet. Lea aloittaa työt entisessä seurakunnassani 

pääsiäisen jälkeen.  

Kuukauden verran olen siis taas opetellut yksinoloa, japanin puhumista, opiskelijatyötä, liiken-

teen metelissä elämistä, kylmän kestämistä, postin odotusta. Mutta kaikesta tästä kerron seuraavassa kirjees-

säni. Sen verran tahdon kuitenkin sanoa jo tässä vaiheessa, että olen Jumalalle hyvin kiitollinen elämästäni 

sellaisena kuin se nyt on.  

Ne harvat kirjeet, jotka tähän mennessä olen saanut, ovat kyllä olleet painonsa arvoiset kultaa. 

Siispä: lämpimin ajatuksin ja postin toivossa.   

Mailis  

 


