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KGK:n raamattupiiri yliopiston kampuksella 

Rukouskirje 7-84  

Amagasaki 17.10. —84  

 

Rakkaat ystävät! 
 

Jos joskus aiotte tehdä matkan Japaniin, niin tulkaa syksyllä. Ei taatusti sada räntää eikä edes vettä, paitsi 

silloin kun taifuuni kulkee ohi. Ei ole kuuma eikä kylmä. Hedelmät kypsyvät, riisi kypsyy. Vasta marras-

kuun lopussa alkaa ruska-aika.  

Miksi juuri raamattupiirit ovat KGK:n, Japanin opiskelijalähetyksen, tärkein työmuoto, kysyi 

joku minulta. Miksei pidetä suuria yhteisiä kokoontumisia, opiskelijailtoja ja aktioita? Vastaus on se, että 

liikkuminen paikasta toiseen ei tässä maassa sujukaan yhtä vaivattomasti ja nopeasti kuin siellä suloisessa 

Suomenmaassa. Vaikka minäkin asun ihan Osakan kupeessa, niin eri yliopistoihin mennessä minulta kuluu 

aikaa 1-2 tuntia yhteen suuntaan. Yleensä joudun käyttämään paria erilaista junaa ja maanalaista ynnä vielä 

vaihtamaan kesken matkan pikajunasta tavalliseen. Toisinaan on seisottava koko matka, vieläpä varsin lähel-

lä lukuisia kanssamatkustajia. Kaikki tämä väsyttää ja vie aikaa. Joskus minusta tuntuu kuin viettäisin ny-

kyisin jumissa puolet työpäivästäni.  

Meillä ei ole kokoustiloja KGK:ssä, ja vaikka olisikin, niin emme pystyisi kokoamaan sanan 

kuuloon niin paljon opiskelijoita kuin yliopistoalueilla kokoontuvat raamattupiirit kokoavat. Useimmiten 

opiskelijat kokoontuvat keskenään, ilman työntekijää. Opiskelijasihteeri koettaa vierailla kussakin piirissä 

vähintään kolme kertaa lukukaudessa (joita on 3 lukuvuodessa).  

 

Meikäläisen osalle on langennut 10 eri raamattupiiriä. Luettelen ne tähän teidän nähtäväksenne:  

1-2. KOBE: Koben vieraiden kielten yliopisto. 2 raamattupiiriä, toinen päivä- toinen iltaopis-

kelijoille, niissä jäseniä 6+5. Matkaan kuluu aikaa 1 tunti.  

3. KIOTO: Dooshishan naisyliopisto, raamattupiirissä jäseniä 8, matkustusaika suuntaansa tun-

ti ja kolme varttia.  

4. NARA: Naran naisyliopisto (Länsi-Japanin tunnetuin naisyliopisto), jossa raamattupiirin jä-

seniä 10. Matkustusaika 2 tuntia suuntaansa.  

5. NARAN opettajakorkeakoulu, opiskelijoita 1300, raamattupiirissä 7 henkeä.  

6. OSAKA: Osakan kaupungin yliopisto, jossa opiskelijoita 6000, raamattupiirin jäseniä 7, 

matkustusaika tunti ja kolme varttia. 

7. OSAKAN LÄÄNIN yliopisto, opiskelijoita 20000, raamattupiirin jäseniä 5, matkustusaika 

kaksi tuntia suuntaansa.  

 

Edellisissä olen jo käynyt, mutta seuraavissa on määrä aloittaa piakkoin: Osakan yliopisto ( 2 raamattupii-

riä) , Osakan vieraiden kielten yliopisto. Siellä opettaa myös Sano-san, josta kerroin kesän kiertokirjeessä. 
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Kaikki nämä yliopistot sijaitsevat 60 kilometrin säteellä Amagasakin kodistani katsottuna. Seuraa valittuja 

paloja niistä yliopistovierailuista, joita tänä syksynä olen tehnyt.  

 

Dooshishan naisyliopisto Kiotossa  

Vaihdoin vahingossa liian hitaaseen junaan ja vähältä piti, etten myöhästynyt 15.20 alkavasta raamattupiiris-

tä. Sovimme jo ennen kesälomaa, että tulisin juuri sinä päivänä, mutta kuinka ollakaan - kerhohuoneen ovi 

oli lukossa eikä yhtään opiskelijaa paikalla. Minua harmitti; koko iltapäivä tärvääntyi turhaan Kioton reis-

suun. Päätin lohduttautua istumalla kadun toisella puolen vanhan keisarinpalatsin puistossa vähän aikaa. 

Ruoho ja puut eivät näet kuulu jokapäiväiseen leipääni nykyisin; niitä on mentävä varta vasten katsomaan 

jonnekin.  

Ennen kuin ehdin ulos yliopiston portista, kuulin yhtäkkiä sivultani huudon: “Shuji (opiskeli-

jasihteeri)!” Hayashi-sanhan (nimet muutettu) siinä puuskutti myöhästyneenä raamattupiiriin. Tyttö selitti, 

että kaikki muut ovat joko tentissä tai opetusharjoittelussa paitsi eräs ei-kristitty, jonka pitäisi olla odotta-

massa jossakin. Tämä Ishihara-san löytyikin hetken etsiskelyn jälkeen, ja kolmestaan me sitten pidimme 

mitä parhaimman raamattupiirin. Aiheena oli Jeesuksen vertaus fariseuksesta ja publikaanista.  

Kävi ilmi, että Ishihara-san on alkanut käydä kirkossa vasta puoli vuotta sitten. Tyttö esitti 

meille tällaisen kysymyksen: ”Miksi fariseuksen usko Jumalaan ei ollut riittävä?” Selitin hänelle, mikä ase-

ma Jeesuksella on kristinuskossa. Siihen tyttö sanoi miettivästi: “Minun mielestäni syntien anteeksiantamuk-

seen on kamalan vaikea uskoa.”  

Ehdin juuri ja juuri käydä kääntymässä kotona, ennen kuin piti lähteä Itamin seurakunnan ru-

kouspiiriin. Olin kuitenkin Kioton matkasta niin väsynyt, että osallistumiseni tähän toiseen tilaisuuteen jäi 

pelkästään kristillisen läsnäolon asteelle.  

 

Osakan läänin yliopisto (Fudai)  

Puolenpäivän puhteilla kävin jo yhdessä yliopistossa, jonka jälkeen vietin kaksi tuntia kahvibaarissa Fudain 

raamattupiirin alkamista odotellen. Luin japaninläksyä; siitäkään hommasta ei näytä ikinä tulevan loppua.  

Kun lopulta saavuin raamattupiiriin viiden aikaan, niin paikalle oli jo kerääntynyt viisi poikaa. 

Ryhmän ainoa tyttö ei tällä kertaa ollut päässyt mukaan. (KGK on muuten ainoa minun tuntemani kristilli-

nen järjestö, jonka toimintaan osallistuu vähintään yhtä paljon vahvemman sukupuolen edustajia kuin hei-

kommankin.)  

Kyllähän tytötkin tietysti ovat mukavia, mutta oikein sanavalmista, rehellistä ja huumorinta-

juista poikasakkia ei lyö laudalta mikään. Fudain raamattupiirin osanottajat ovat juuri sellaisia. Olin piirissä 

kuin kotonani heti alusta lähtien. Piirin vetäjä oli tehnyt erittäin hyvät kysymykset Jeesuksen kohtaamisesta 

rikkaan nuorukaisen kanssa (Mark.10). Keskusteltiin vauhdikkaasti, väiteltiin, ja välillä naurettiinkin.  

 

-  Jeesus sanoo tässä tekstissä, ettei Jumalalle ole mikään mahdotonta. Kumpaa hän etupäässä 

tarkoitti: sitäkö että Jumala pystyy muuttamaan rahanhimoisen ihmisen sydämen sellaiseksi, 

että hän luopuu omaisuudestaan? Vai sitäkö, että Jumala pystyy pelastamaan ihmisen, jonka 

sydän on yhä himon vallassa? minä kysyin pojilta. Tästä kehkeytyi vilkas mielipiteenvaihto.  

- Tätä ongelmaa minä olen kovasti pohtinut, vastasi ensimmäisen vuoden opiskelija Nishiyama. 

- Käyn tällä hetkellä kastekoulua, ja joulukuussa minut kastetaan. Olen kuitenkin huomannut, 

etten syvällä sydämessäni ole muuttunut ollenkaan. Unet esimerkiksi ovat ihan samanlaisia 

kuin ennenkin, ja nehän juuri osoittavat, mitä alitajunnassamme liikkuu.  

- Mutta onhan selvää, että Jeesus muuttaa meidät uusiksi luomuksiksi, väitti vastaan Hayashi-

kun, joka on kastettu toista vuotta sitten.  

 

Nishiyama ei antanut periksi: - No niin, jos minä joskus annankin vanhalle mummolle paikkani 

junassa, niin heti kohta huomaan tehneeni sen ympärillä olevien ihmisten ja oman maineeni 

tähden. Eihän sellainen ole sydämestä lähtevää muuttumista.  

- Tätä asiaa jokainen meistä voi testata seuraavalla tavalla, pistin minä väliin: - Pitää käskeä 

sydäntään ja katsoa totteleeko se. Oletteko koskaan käskeneet sydäntänne rakastamaan tai 



 

3 

 

olemaan rakastamatta, silloin kun se itse asiassa haluaisi tuntea päinvastaista. Onko kukaan 

onnistunut käskemällä lopettamaan sydämestään vihan, kaunan, katkeruuden, ylpeyden...  

- Kyllä minä olen, vastasi Hayashi järkkymättä ja jatkoi: - En vihaa edes sitä poikaa, joka vei 

tytön, josta tykkäsin.  

 

Me muut nauroimme ja sanoimme, että on paras olla vannomatta tuollaisissa asioissa; seuraavalla kerralla 

siitä ei ehkä selvitäkään yhtä helpolla. Juttua jatkoi Ono, viimeisen vuoden opiskelija, jonka olen tuntenut jo 

kevätleiristä lähtien:  

- Meillä on seurakunnassa yksi tyyppi, jota en voi sietää. Tiedän, että tämä on synti. Kun muis-

tan, että Jeesus antaa tämänkin synnin anteeksi, niin minun on tuon ihmisen seurassa vähän 

helpompi olla.  

- Hassuinta on, että juuri silloin kun ajattelen muuttuneeni paremmaksi, ylpistyn siitä, lisäsi jo-

ku.  

- Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei, huokasi Nishiyama, rehelli-

syyden perikuva.  

 

Tuo poika on varmaan luterilainen, päättelin mielessäni – ja olin ihan oikeassa. Jäljet johtivat sylttytehtaalle. 

Yleensä muut kirkkokunnat eivät sovella Roomalaiskirjeen 7. luvun jakeita uskovaisiin. Ne opettavat, että 

Paavali kuvasi itseään sellaisena kuin hän oli ennen kääntymystään sanoessaan, että paha riippuu hänessä 

kiinni.  

Sattui niin, että, meillä on Nishiyaman kanssa sama matka Osakan keskustaan saakka. Jutte-

limme junassa kaikenlaista. Nishiyama-kunin seurakunnassa Naran läänin maaseudulla on 30 jäsentä, joista 

hän on ainoa nuori. - Et usko, miten ihmeellistä oli tutustua opiskelijalähetyksessä muihin nuoriin kristittyi-

hin. Tuskin tiesin aikaisemmin, että sellaisia on olemassakaan, kertoi poika.  

Ihmetteleekö joku vielä, miksi Japanissa tehdään tunnustustenvälistä kristillistä opiskelijatyö-

tä? Kristittyjä on niin vähän, että homma kaatuisi omaan mahdottomuuteensa, jos jokainen sadasta eri kirk-

kokunnasta koettaisi tehdä omaa opiskelijatyötänsä. Luterilaisia tässä maassa on noin 30 000, ja montako 

heistä on opiskelijaa ja moneenko eri yliopistoon he ovat hajaantuneet, sen saa jokainen itse päätellä. 

 

Koben vieraiden kielten yliopisto, iltaopiskelijoiden raamattupiiri  

Kiivetessäni jyrkkää vuorenrinnettä yliopistoalueelle muistelin kuluneen syksyn kahta edellistä vierailuani 

tähän raamattupiiriin. Ensin meitä oli vain neljä, ja ainoa paikalla ollut tyttö valitti minulle piirin jälkeen 

seurusteluhuoliaan. Seuraavalla kerralla hän suhahti ovella: ”Sain raahatuksi poikaystävänikin tänne tä-

nään.”  

Siitä lähtien poika on ollut mukana piirissä ja tehnyt kovasti muistiinpanoja. Sanoin on mukana 

ollut Megumi-chan, muistattehan sen tytön, joka teki kesäleirillä ratkaisunsa. Erään kerran piirin vetäjä pyy-

si häntä kertomaan kaikille, miten ratkaisu tapahtui. Sepä olikin sellainen tarina, että minä jouduin pyörtä-

mään pyhät sanani ja peruuttamaan kaikki epäilykseni, jotka liittyivät Megumi-chanin uskoontuloon. Tyttö 

on kuin onkin käsittänyt, mistä kristinuskossa on kysymys. Hän turvautuu Jeesuksen täytettyyn työhön eikä 

mihinkään muuhun.  

Oikeastaan Megumi-chan ei puhunut ratkaisustaan mitään, vaan sanoi näin: - Ryhmänvetä-

jämme vakuutti minulle leirin viimeisenä iltana yhä uudestaan ja uudestaan, että Jeesus riippui ristillä minun 

syntieni tähden. Ja yhtäkkiä minä vain uskoin sen, vaikka en koskaan aikaisemmin ollut uskonut.”  

 

Kolmannen piirin jälkeen jäin juttelemaan Megumi-chanin kanssa yliopiston kuppilaan. 

- Millaista siellä kirkossa on, missä käyt? kysyin.  

- Mukavaa, vastasi tyttö. - Käyn jumalanpalveluksissa, nuorten piirissä ja kastekoulussa.  

- Entä se edellinen uskontosi?  

- Olen lopettanut siellä käymisen kokonaan.  

- Ajatella: kesäleirillä sinä vielä väitit tuon uskonnon antaneen sinulle rauhan.  

- Niinhän minä silloin luulin. Mutta Jeesuksen antama rauha on toisenlaista. Edelliseen uskon-

toon uskoessani en tiennyt, millainen sen jumala on. Minun käskettiin vain kiittää jotain epä-
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määräistä olentoa. En voinut tietää varmasti, miten minulle kävisi kuoleman jälkeen. Ei ollut 

Jeesusta eikä anteeksiantamusta.   

- Entä vanhempasi, mitä he sanovat uudesta tilanteesta? tiedustelin.  

- Onhan se vähän vaikeaa, koska äiti todella parantui tuon toisen uskonnon vaikutuksesta ja 

isän firma selvisi ihmeellisesti vararikon uhasta. Mutta eivät he nyt suorastaan vastustakaan, 

koska ajattelevat, että kaikki uskonnot ovat hyviä. Äiti on alkanut katsoa TV:stä paria kristillis-

tä ohjelmaa.  

 

Piiristä palatessani ajattelin surullisena, miten erilainen on ollut kesäleirin toisen ryhmäläiseni Kumi-chanin 

kohtalo. Ensin näytti siltä kuin kaikki menisi hyvin. Tapasin tytön kerran opiskelijaillassa, jossa hän sujautti 

käteeni pienen omatekoisen lahjan ja kirjeen. Näin siinä sanottiin: ”Olen aloittanut kirkossa käymisen kesä-

leiriltä palattuani. Vähitellen olen alkanut tutustua seurakuntalaisiin. Samoin käyn yliopiston raamattupiiris-

sä. Monasti hämmästyn sitä, millaisia kristityt ovat. Tuntuu kuin elämääni olisi tullut uusi ulottuvuus. 

KGK:n leiri oli minulle unohtumaton kokemus. Erityisesti nuotioilta oli tärkeä.”  

Eräänä iltana soi puhelin, ja muuan KGK:n tyttö kertoi Kumi-chanin lopettaneen opiskelun 

kesken tenttikauden. Jotain hermoromahduksen tapaista se kuulemma on, ja äiti syyttää tilanteesta kristittyjä. 

En todella tiedä, millaista opetusta tyttö on kirkossaan saanut. En tiedä, mitä tästä asiasta pitäisi ajatella. 

Muuta en voi kuin rukoilla.  

 

Nara  

Läksin kotoa aikaisin aamupäivällä ja palasin kotiin 12 tunnin kuluttua, kuolemanväsyneenä. Puolenpäivän 

aikaan osallistuin Naran opekorkean raamattupiiriin ensimmäisen kerran. Piiri kokoontui kristityn opettajan 

työhuoneessa. Koska oli ruokatunti, niin ensin juotiin teetä ja sitten vasta päästiin asiaan.  

Tavallisesti opettaja pitää kuulemma 10 minuutin raamatunselityksen Markuksesta, mutta tällä 

kertaa minua pyydettiin esittämään “todistuspuheenvuoro”. Mukana oli kristittyjä ja buddhalaisia (kuten 

kaikissa piireissä on), ja koetin siis sovittaa sanani niin, että molemmat ryhmät tulisivat autetuiksi.  

Valitettavasti opekorkean raamattupiiri ei pidä mitään yhteyttä opiskelijalähetykseen. Eivät he 

nytkään pyytäneet minua tulemaan uudestaan. Tuollaisten ryhmien heikkous on se, että toiminta loppuu heti, 

kun opettaja muuttaa toiselle paikkakunnalle. Sitä paitsi opiskelijat jäävät vaille leirien ja muiden yhteisten 

tilaisuuksien suomia virikkeitä.  

Koska naisyliopiston piirin alkamiseen oli aikaa vielä 3½ tuntia, päätin katsella kaikessa rau-

hassa Naran nähtävyyksiä. Tämä kaupunkihan toimi Japanin pääkaupunkina 700-luvulla, ja se on oikea his-

toriallinen aarreaitta. Kävin neljässä temppelissä, joista kaksi on 1200 vuotta sitten rakennettuja. Nautin 

temppelialueiden kauneudesta ja luonnon vehreydestä oikein sydämeni pohjasta.  

Naisyliopiston tytöt pyytävät minulta aina puhetta, kun tulen heidän piiriinsä. He ovat sen ver-

ran fiksuja, etteivät vaivaa opiskelijasihteeriä turhan tähden paikalle pitkän matkan päästä. (Monissa muissa 

piireissä joudun rukoilemaan hartaasti sydämessäni, että saisin edes pienen mahdollisuuden julistaa evanke-

liumia.)  

Tällä kertaa aiheeksi oli annettu ”Raamatun lukeminen”. Kun olin sanottavani sanonut, kes-

kustelimme aiheesta. Muuan Asama-san sanoi näin: ”Vertaan itseäni muihin uskoviin ja tulen aina kovin 

masentuneeksi. Tuntuu kuin kristillisyyteni ja arkielämäni välillä olisi liian suuri ero.” Tunsin sydämessäni 

ilkeän piston: enkö osannutkaan julistaa Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa, kun palaute on tällaista? 

Voi minua - mitä vastaan Jumalalle, kun hän vaatii minut tilille näiden nuorten ohjaamisesta?  

Julistajan vastuu on suuri; en usko että niin suurta vastuuta joutuu kantamaan kukaan muu ko-

ko maailmassa. Aina on valvottava puheitaan ja vähän väliä huomaa silti puhuneensa väärin, asian vierestä, 

epäselvästi, lain ja evankeliumin sekoittaen. Tähän minä tarvitsen esirukousta!  

 

Kiitos postista! 

Ystävät, kiitos postista! Kiitos Kotimaista ja Sanansaattajista, jotka saapuvat isoissa nipuissa kerran luettuina, 

mutta minulle niin tuoreina. Kiitos nauhoista, sekä henkilökohtaisista terveisistä että raamattutunneista. Niitä 

voisin kuunnella vaikka miten paljon, sillä kuljetan junassa mukanani pientä nauhuria ja korvakuulokkeita. 

Suokaa anteeksi ja olkaa kärsivällisiä, jos vastausta ei kuulu heti kohtakaan. Minulle Suomesta tuleva posti 
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merkitsee joka tapauksessa äärettömän paljon. Lähitulevaisuudessa aion vastata kiertokirjeessäni lukijoiden 

kysymyksiin. Nyt on elämämme tilaisuus esittää niitä.  

 

Kun Herraan vain sä luotat / käy kaikki parhaiten.  

Hän onnekses voi kääntää / myös onnettomuuden.  

Ei murhees voi sua auttaa, / miks vaivaat itseäs?  

Myös ristin antaissansa / Hän katsoo hyötyäs. VK 350:2  

 

Lämpimin terveisin  

Mailis  

 


