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Rukouskirje 6-04 

Amagasaki 3.9. -84  

Rakkaat ystävät! 
 

Mitä ihanampi loma, sitä surkeampaa on paluu arkeen. Ainoa lohtu kurjuudessa oli postilaatikko, sillä se 

toden totta pullisteli kirjeitä. Doomo arigatoo - kiitos paljon! Mihin minä joutuisinkaan ilman teidän huolen-

pitoanne ja rakkauttanne?  

Niin, loma Kanadassa oli täynnä auringonpaistetta. Oikeaa kesäistä paistetta, joka ei lyö mou-

karilla päähän kuten japanilainen aurinko lyö tähän aikaan vuodesta. Loma täynnä sinisiä vuoria ja eräjärviä, 

mahtavia metsiä ja merenrantaa. Loma täynnä sukulaisten huolenpitoa ja hemmottelua, hyviä kirjoja ja mie-

lenkiintoisia keskusteluja. Siihen mahtui myös tutustumista Vancouverin opiskelijatyöhön ja suomalaiseen 

seurakuntaan. Täysin levänneenä ja virkistyneenä, mutta surkean haikealla mielellä palasin Japaniin. Tai 

tarkemmin sanottuna ruumiini palasi Amagasakiin, mutta sydämeni jäi toistaiseksi Tyynen valtameren toi-

selle puolelle.  

Ja Osakassa on lämpömittari näyttänyt vaatimatonta 34 astetta varjossa koko kuluneen viikon 

ajan. “Ihanaa, että on jo näin viileää”, huokaavat japanilaiset, jotka ovat kestäneet koko kesän helteen. Mutta 

minusta tuntuu kuin sulaisin tähän paikkaan - kaikkialla muualla paitsi kotonani, jossa upouusi ilmastointi-

laite pitää lämpötilan inhimillisissä lukemissa.  

 

Opiskelijoiden leiri, maanantai  

Kaksi päivää Japaniin paluuni jälkeen alkoi opiskelijoiden kesäleiri vuoristossa vajaan 200 kilometrin päässä 

Osakasta. Minun oli määrä pitää siellä puhe, mutta en saanut sitä valmistetuksi ennen lähtöäni. Harvoin on 

pääni ollut niin tyhjä ajatuksista; tuskin edes tiesin, mistä asiasta puhuisin. Mielialani painui melkein panii-

kin puolelle, sillä en ollut varma siitäkään, osaanko puhua japania viiden viikon tauon jälkeen.  

Leirikeskukseen matkustettiin junalla ja kahdella bussilla. Viimeinen rinne piti tosin kävellä, ja 

yltä päältä hiessä selvisimme lopulta sisälle taloon. Tällä kertaa valmisteleva komitea oli vastoin koko japa-

nilaista käytäntöä päättänyt antaa meille opiskelijasihteereille kullekin oman huoneen käyttöömme. Kiitin 

Jumalaa hartaasti tästä etuoikeudesta, sillä se tiesi riittävää yöunta. Edellisistä leireistä viisastuneena olin 

tosin varannut korvatulpat mukaani.  

Kaiken ylellisyyden huipuksi leirikeskus oli ilmastoitu. Ensimmäisenä päivänä varastin joka 

välissä aikaa puheen valmistamiseen. Tein sellaisen tempun, johon en ole vielä milloinkaan sortunut: kirjoi-

tin koko jutun ylös meikäläisillä kirjaimilla eikä japanilaisilla kirjainmerkeillä. Hätä ei näköjään lue lakia.  

Leirille oli kokoontunut 50 kristittyä ja 15 ei-kristittyä opiskelijaa Koben seudun yliopistoista. 

Kesäleirit on yleensä suunniteltu ei-kristittyjä silmällä pitäen, siinä toivossa, että nämä voisivat ratkaista 
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suhteensa kristinuskoon. Ryhmäistunnot ovat tärkeä osa leirin ohjelmaa. Sama ryhmä kokoontui kahdesti 

päivässä, joten kukin ehti tutustua hyvin omaan porukkansa.  

Minun ryhmäni vetäjänä toimi muuan Nagai-kun (nimet muutettu), mahdottoman reipas ja 

huumorintajuinen nuori mies, joka opiskelee teknillisessä korkeakoulussa. Hän sai meidät heti ensimmäise-

nä iltana laulamaan, leikkimään, tanssimaan ja nauramaan. ”Kestääköhän sydämesi noin kovaa rasitusta, 

Mailis-shuji?“ hän kysyi, kun minä olin kuolla nauruun. (Shuji = opiskelijasihteeri) 

Ryhmäämme kuului kuuden kristityn lisäksi kaksi ei-kristittyä tyttöä: Megumi-chan ja Kumi-

chan. Megumi-chan on kaunis kuin kukka ja niin eläväinen, että tuntuu kuin hän olisi koko ajan lentoon läh-

dössä. Tyttö kertoi kuuluvansa erääseen uuteen uskontoon. Uskonnot ovat hänen mielestään yhtä hyviä 

kaikki tyyni ja ajavat samaa asiaa. Kumi-chan taas kertoi, ettei hän uskonut mihinkään jumalaan ennen kuin 

meni yliopistoon ja tutustui siellä kristittyihin. Hän sanoi olevansa nyt hyvin hämmentynyt ja epävarma sen 

suhteen, onko jumalaa olemassa vai eikö ole.  

Sitten tuli ilta ja tuli ensimmäinen yö. Sekavin tuntein ja nurkkiin tähyillen levitin patjani latti-

alle; olin näet löytänyt yhden pienen torakan ja keskenkasvuisen tuhatjalkaisen huoneestani. Parin tunnin 

kuluttua heräsin yltä päältä hien peitossa ja tukehtumaisillani vain huomatakseni, että ilmastointi on katkais-

tu yön ajaksi. Heitin sekä peitteen että yöpaidan menemään ja vedin patjani mahdollisimman lähelle ikkunaa. 

Ja valkenihan se aamu vähitellen tuollaisenkin yön jälkeen.  

 

Tiistai 

Kaikki olivat väsyneitä samasta syystä kuin minä. Aamiaiseksi leirikeskus tarjosi japanilaiseen tapaan riisiä, 

papukeittoa ja raa’an kananmunan. Vielä keväällä olin kuljettanut leipää ja juustoa mukanani leirille, mutta 

nyt sekoitin kylmän rauhallisesti kananmunan riisiin ja pistelin sen puikoilla suuhuni. Uskokaa tai älkää, 

mutta aamiainen maistui ihan hyvältä. No, ilman leipää vielä voi päivänsä aloittaa, mutta ei ilman kahvia. 

Menin siis keittiöön, jossa käytiin seuraavanlainen keskustelu:  

- Voisinko saada kupillisen kuumaa vettä ?  

- Ei meillä ole kuumaa vettä, meillä on vain vihreää teetä.  

- Mutta minä en halua vihreää teetä, vaan kuumaa vettä instant-kahvini sekaan.  

- Mutta meillä ei ole kuumaa vettä!!!   

Johon minä (rukoilevasti) : ”Olisiko ihan mahdotonta lämmittää tuossa hellalla kupillinen vettä? Pääni tulee 

kipeäksi, jos en saa kahvia koko päivänä.” Varttitunnin kuluttua vesi oli “valmista”.  

Tiistaina minun sitten oli pidettävä se puhe. Aiheeksi oli annettu: ”Japanin opiskelijamaailma 

lähetystyöntekijän silmin.” Kerroin ensin yleisiä havaintoja ja vertasin opiskelijoiden tilannetta Skandinavi-

assa ja Japanissa. Pääasiassa halusin kuitenkin kiinnittää opiskelijoiden huomion kristinuskon ja Japanille 

tyypillisen yleisuskonnollisuuden eroon. Uskontoihin uskotaan siksi, että niistä saataisiin hyötyä. Kristinus-

koon uskotaan siksi, että se on totta. Uskonnot vaativat ihmisen ponnisteluja ja korkeaa moraalia. Kristinus-

ko on epäonnistuneita ja loppuun asti syntisiä ihmisiä varten. Uskontojen kannattajat kertovat parantuneensa 

sairauksistaan ja tulleensa onnellisiksi kääntymyksensä jälkeen. Kristityille merkitsee syntien anteeksianta-

mus, Jumalan lapseksi pääseminen ja iankaikkinen elämä paljon enemmän kuin se, miten paljon tai vähän 

hän on muuttunut. Vain kristinuskossa meillä on syntisten Vapahtaja - Jumala, joka on kuollut ihmisten pa-

huuden tähden.  

Illan ryhmäkeskustelussa totesi Megumi-chan: “On niin kaunista, kun te rukoilette yhdessä. 

Kaikkein meluisimmatkin opiskelijat vaikenevat, ristivät kätensä ja näyttävät olevan niin tosissaan. Ja sitä-

kin minä ihmettelen, että kaikki lukevat Raamattua aamulla.”  

 

Keskiviikko  

Keskiviikkoaamu valkeni kirkkaana ja kuumana. Usvan keskeltä ilmestyivät vähitellen näkyviin siniset vuo-

ret ja heleänvihreät riisipellot maalaiskylän kupeella. Ikkunan alla sirittivät syyskesän sirkat. Juuri tällainen 

oli se päivä kahdeksan vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran saavuin Japaniin.  

Aamun ryhmäkeskustelussa loihe Megumi-chan taas lausumahan: “Tuntuu kuin te olisitte pa-

hoillanne siitä, että minä en ole kristitty. Miksi niin - minähän uskon jumalaan ja koetan elää hyvää elämää. 

Käyn katsomassa vanhuksia. Minulla on rauha sydämessäni, sellainen rauha joka ei järky kuolemankaan 

edessä. Sain sen kääntyessäni uskontooni. Minun jumalani paransi äidin sydänsairauden ja varjeli isän fir-
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man vararikolta. Älkää siis minusta huolehtiko!” ”Niin mutta kun Raamattu sanoo, että ne joutuvat helvettiin, 

jotka eivät usko Jeesukseen”, sanoivat kristityt opiskelijat suoraan. “Emmekä me halua sinun joutuvan sinne, 

Megumi-chan!“  

Illalla meillä oli leirinuotio pihalla. Istuimme piirissä tulen ympärillä, bambuhalkojen lähettä-

essä lämpimään ilmaan valtavia kipinäsuihkuja. Ensin piti todistuspuheenvuoron Yamada-niminen tyttö. 

Hän kertoi uskoontulostaan ja siitä, miten hänen äitinsä teki itsemurhan. Istuimme kaikki hiirenhiljaa, miltei 

kauhuissamme tytön jatkaessa tarinaansa hamaan järkyttävään loppuun saakka. Yamada-san yritti sitten it-

sekin itsemurhaa, mutta hänet selviteltiin henkiin. Näiden nuorten elämä ei ole ruusuilla tanssimista, ei toti-

sesti, ajattelin kyyneleitä pyyhkiessäni. ”Mutta minä elän!” lopetti Yamada-san. ”Minä elän ja tiedän, että 

elämäni on Jumalan lahja.”  

Leirin raamattutunnit piti muuan reformoitu pastori Fuwa. Nuotioillan päätteeksi hän asetti ei-

kristityt kuulijat ratkaisun paikalle. Niitä, jotka halusivat tulla kristityiksi, kehotettiin nousemaan pystyyn. 

Itse en henkilökohtaisesti ole kovin innostunut tuollaisesta käytännöstä. Olen sitä mieltä, että usko syntyy 

sovituksen sanasta eikä käden nostamisesta. Evankeliumi, eikä ratkaisu, on armonväline. Mutta maassa 

maan tavalla. Pitäköön Japanin opiskelijalähetys käytäntönsä, minä pidän omat mielipiteeni.  

Melkein kaikki ei-kristityt tekivät ratkaisun eli päättivät aloittaa kastekoulun, eivät kuitenkaan 

meidän ryhmämme tytöt. Kumi-chan sanoi, että hän haluaisi uskoa, mutta ei voi. Koetin vakuuttaa tytölle, 

että Jumalan puolelta on kaikki valmista. Jeesus ottaa kyllä hänetkin vastaan sellaisena kuin hän on, ei hänen 

tekojensa eikä päätöstensä tähden, vaan oman ristinkuolemansa tähden. Megumi-chania en nähnyt enää sinä 

iltana.  

 

Leirin päätös  

Koska oli viimeinen yö, niin nuoriso päätti tietysti pysytellä valveilla mahdollisimman myöhään. Itse olin 

nukkunut jo hyvän tovin korvatulpat korvissani, kun heräsin johonkin ääneen ja kurkistin käytävään. Muuan 

poika ryntäsi riemuissaan ovelleni.  

- Mailis-shuji, tiedätkö, että Megumi-chan teki ratkaisun kymmenen minuuttia sitten?   

- Miten niin? Kenen kanssa hän jutteli? kysyin pää täynnä pahoja aavistuksia. Pelkäsin, että 

opiskelijat ovat suorittaneet pakkokäännytystä keskenään.  

- Meidän kaikkien ja erityisesti sen teidän ryhmänjohtajanne kanssa. Etkö ole yhtään iloinen, 

Mailis-shuji?  

- Olenhan minä. Olen tietysti, vastasin ja koetin hymyillä.  

Oikeastaan ei kyllä hymyilyttänyt yhtään. Mikä ihmeen kiire sillä ratkaisulla mukamas oli? Pahimmassa 

tapauksessa tyttö-parka sai iankaikkisen rokotuksen kristinuskoa vastaan. Aamulla käveli Megumi-chan 

minua vastaan ja ilmoitti heti suuren uutisen:  

- Mailis-shuji, minä päätin kuitenkin valita kristinuskon. Minusta rupesi tuntumaan, että voin 

uskoa siihen. Ja nyt minusta tuntuu kuin olisin uudestisyntynyt.  

- Jumala sinua siunatkoon, sanoin ja halasin tyttöä vastoin koko japanilaista etikettiä.  

En ollut vieläkään vakuuttunut siitä, että ratkaisun tekeminen oli ollut Megumi-chanille pelkästään hyväksi. 

Entäs jos hänestä huomenna ”tuntuu”, ettei hän olekaan uudestisyntynyt? Kuka häntä on neuvomassa, että 

hän turvautuisi evankeliumiin eikä ratkaisuun silloin, kun tunteet häviävät sen sileän tien? No, toivottavasti 

seurakunnan pappi sen tekee.  

***  

Viimeisessä ryhmäkeskustelussa sanoimme itse kukin, mitä leiri oli meille opettanut ja antanut.  

- Olin niin iloinen eilen, kun sain selittää Megumi-chanille Jeesuksen kuolemaa ja ylös-

nousemusta! Tuli vain mieleen, että ehkä minun pitäisikin lukea papiksi eikä insinööriksi, sa-

noi Nagai-kun ja jatkoi: - Mutta siitä syntyy kyllä hirveä sota meidän perheessä.  

 

Nagai-kun kuuluu samaan luterilaiseen kirkkoon kuin minäkin. Saapas nähdä, tuleeko hänestä tosiaan vielä 

joskus pappi.  

- Kyllä minä sittenkin aloitan kastekoulun, vaikka en ole osannut vielä kunnolla tehdä sitä rat-

kaisua, ilmoitti Kumi-chan meidän kaikkien riemuksi.  
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- En tiedä, miten minulle tuli viime yönä se varmuus, ettei muuta vaihtoehtoa ole kuin kris-

tinusko. Rukoilkaa minun puolestani En usko, että isä ja äiti vastustavat kastettani, mutta uu-

teen uskontoon liittyneet sukulaiset kyllä vastustavat, selitti Megumi-chan vakavana eikä näyt-

tänyt olevan ollenkaan lentoon lähdössä, kuten tavallisesti.  

 

- Mitäs sinä olet leirillä ajatellut, opiskelijasihteeri? kysyivät nuoret minulta.  

 

Mietin hetken, uskallanko sanoa ajatukseni suoraan ja päätin ottaa riskin:  

 - Olen surrut syntejäni ja toivonut, että kuulisin anteeksiantamuksen sanomaa. Ja sitten olen 

huomannut olevani tosi huono opiskelijasihteeri. En osaa tehdä tätä työtä, en osaa kieltäkään 

tarpeeksi hyvin. Mutta eilen illalla siellä nuotiolla katsellessani teidän kasvojanne minä tajusin, 

että haluan olla juuri täällä, enkä missään muualla. Minulle riittää, jos saan edes joskus kertoa 

jollekulle Jeesuksesta ja syntien anteeksi saamisesta. Minusta tuntuu kuin Kanadaan jäänyt sy-

dämeni olisi saapunut jo Japanin puolelle, ja kiitos siitä kuuluu kaikille teille.  

 

Myöhemmin kuulin, että eräs ryhmäni poika oli sanonut Hanagawa-sanille, työtoverilleni: - Muista pitää 

Mailis-shujista hyvää huolta ja rohkaista häntä silloin tällöin.  

 

Niin että tällaista tänne kuuluu.    Mailis  


