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Hernejärven kukkaloistoa 

Ystävät kalliit! 

Lentokoneen noustessa ilmaan Naritan lentokentältä 16.7. minä katselin alaspäin vajoavia bambumetsiä ja 
riisipeltojen ruudukkoja ja kysyin itseltäni: ”Mitä olen tehnyt ansaitakseni näin ihmeellisen maan, jossa saan 
tehdä kutsumustyötäni?” Olin melko varma siitä, ettei paluu Japaniin kuukauden päästä olisi vaikeaa. Ei 
tällä kertaa, sillä nythän palaisin tuttuun paikkaan tuttujen ihmisten pariin, työhön, joka tuottaa minulle 
suurta tyydytystä ja syvää iloa.  

Mutta Suomi voitti taas sydämeni äkkirynnäköllä, eikä sieltä ollut helppo lähteä pois. Sininen ja vihreä kesä, 
tuoksuvan puhdas ilma, kukkien kuorruttamat pientareet, hiljaisuus, jota tuulen humina ja lintujen 
piiskahdukset vain syvensivät... Jos se ei ole elämisen tasoa, niin mikä sitten?  

Koti Hernejärvellä oli kukkuroillaan kukkia, samoin pieni aittani, kun palasin muilta mailta vierahilta. Tunsin 
olevani todella tervetullut. Sain elää ihan oikean kotikesän, sellaisen kuin aina ennen vanhaan. Vanhempien 
ja sisarusten kanssa tehtiin sitä, mitä aina ennenkin on tehty: kyläiltiin naapureissa ja sukulaisissa, ajettiin 
pyörällä järven ympäri, paistettiin muurinpohjalettuja moneen kertaan, saunottiin ja uitiin, poimittiin 
marjoja, kitkettiin kasvimaata, käytiin kirkossa ja keskusteltiin kaikista asioista.  

Neljätoistavuotias pikkuveli oli venähtänyt 180-senttiseksi ja siirtynyt tietokoneaikaan, mutta muutenhan 
hän oli ihan yhtä mukava kuin ennenkin. Sisarten ja veljen lapsiin sain aloittaa tutustumisen melkein alusta. 
Opetin heille kasveja ja lintuja - kuten pikkusiskoille ennen - leikin kauppaleikkiä, kävin ongella ja luin 
Raamattua heidän kanssaan. Kaksi kissanpoikaa löytyi heinäladosta lasten suureksi riemuksi, ja niiden 
hoitamisessa riittikin sitten monenlaista puuhaa. Kun tähän lisätään vielä serkut, tädit, sedät, kälyt ja langot 
- entiset ja uudet - niin seurastahan ei ollut puutetta.  



Tosiaan, sisältyihän kesään sentään sellaistakin, mikä oli uutta ja mullistavaa: äidin kanssa repäistiin ja 
tehtiin rasvamatka Ruotsiin. lisalmesta voi päiväseltään käydä puoli-ilmaiseksi Skällefteåssa, jonne 
mennään lautalla Pietarsaaresta Merenkurkun yli. Jakob-Linen palvelutasossa ei ole hurraamista, mutta 
hyvässä seurassa matkasta tuli erittäin onnistunut. Tosin isä ei suostunut syömään tuliaisvoita (väitti, että 
se maistuu pahalta), ja eno kielsi ehdottomasti, ettei heidän muuripataansa saa pilata paistamalla lettuja 
“Ruotsin rasvalla”. No, täytyyhän lehmänomistajien tunteita ymmärtää. Sitä paitsi omakin lehmä oli vähän 
loukkaantunut, kun sitä tultiin lypsämään aamu puoli neljältä (lähtiessä) ja reippaasti seuraavan 
vuorokauden puolella (palattua). 

KESKUSTELU YSTÄVÄTTÄREN KANSSA 

Viimeisenä viikonloppuna Helsingissä vietettiin vanhan (raamattu) piirin kanssa ikimuistoinen saunailta 
Kulosaaren rannalla. Ja niin oli railakas meno päällä, että välistä piti kysyä itseltään: Onko totta, että me itse 
kukin alamme lähestyä neljääkymmentä ikävuotta?  

Taidanpa pistää tähän paperin täytteeksi aiheeseen liittyvän keskustelun, jonka kävin ystävättäreni kanssa. 
Aloimme puhua vanhenemisesta, mutta eksyimme siitä sitten kärsimyksen ongelmaan.  

— Haluaisitko olla 20-vuotias? minä aloitin.  
— Enpä tiedä, vastasi ystävätär. —Tekisin kumminkin samat virheet uudestaan. 
— Minä en haluaisi nuoruutta takaisin mistään hinnasta, julistin pontevasti. — Hulluhan olisin, jos toivoisin 
joutuvani uudelleen opettelemaan samoja läksyjä, joita olen nämä vuodet päätä seinään lyöden opetellut.  
— Niin kuin mitä esimerkiksi?  
— No, kaikkea sitä nuoruuden haaveista riisumista. Luopumiseen tyytymistä. Siihen kauheaan tosiasiaan 
totuttelemista, että olen muuttumattoman paha. Montako itkua olen viime vuosina joutunut itkemään, kun 
näitä läksyjä on päähäni paukutettu? Ja senkö haluaisin takaisin — ei ikinä! 
— Niin, kyllä kai kaikkien ihmisten on tuota koulua käytävä, myönsi ystävätär. — Nuorena sitä toivoo 
tulevansa onnelliseksi ja saavansa toteuttaa itseään. Ei ole helppo luopua näistä haaveista. 
— Sanopa muuta. En usko vieläkään tosi paikan tullen, että Kristuksen armossa on minulle kyllin, ja että 
hänen voimansa tulee täydelliseksi minun heikkoudessani. Mutta ehkä vähän enemmän tähän uskon kuin 
parikymppisenä. (Näin siis minä.) 
— On se hassua, että nuoruutta pidetään ainoana elämisen arvoisena ikäkautena, pohti ystävätär. — 
Tuntuu kuin jokainen ryppy olisi ihmiselle suuri onnettomuus.  
- Koko länsimainen ajattelu ja arvomaailma on valheellista, koska siitä on karsittu pois epäonnistuminen, 
kärsimys ja kuolema. Toista se on idässä; siellä elämänkokemukselle annetaan sentään vielä arvoa, sanoin. 
— Vähän niin kuin Viktor Frankl, juutalainen psykiatri, täällä lännessä, jatkoi ystävätär.  
— Juuri niin. Franklhan sanoo, että jokainen eletty päivä, jokainen kalenterista repäisty lehti on pääomaa, 
jota kukaan ei voi ottaa meiltä pois. Olemme siis kuusitoista vuotta rikkaampia kuin parikymppisinä, vai 
mitä ystäväiseni?  
— Mutta kun minusta tuntuu, etten ole oppinut ainuttakaan noista läksyistä, joista puhuit. Olen vain elää 
kituuttanut yliminäni armoilla vuodesta toiseen, valitti ystäväni ja jatkoi: - Muistatko, millaista keskustelua 
kävimme vuodenvaihteessa? Sinä kirjoitit, että olit saanut elää hyvän vuoden kaikista vaikeuksistasi 
huolimatta. Minä en parhaalla tahdollanikaan voinut sanoa samaa.  
— Miksi et?  
— Siksi, että olen sairas ja väsynyt. Minulla ei ole henkisiä voimavaroja kasvaa ihmisenä ja kristittynä. 
Minusta ei ole mitään hyötyä lähimmäisilleni eikä Jumalan valtakunnalle. En muista koko vuodesta muuta 



kuin ahdistusta ja surua.  
— Mutta sanoohan Frankl, että hänen neljä vuottaan keskitysleirillä ovat hänelle pääomaa. Kyllä hänellä 
varmasti oli siellä yhtä vaikeaa kuin sinulla nykyisessä elämässäsi, väitin vastaan.  
— Niin, mutta Franklilla oli oikea asenne kärsimyksiinsä. Minulla ei ole sitäkään. Olen kuin alkoholisti, joka 
on elänyt koko vuoden humalassa. Mitä ihmeen hyötyä sellaisesta voisi olla kenellekään?  
— No, on siitä ainakin se hyöty, että voit sanoa alkoholistin kanssa: ”Jumalan armo on kantanut minut 
tämän hirveän vuoden yli. Mikään kärsimys, mikään kiusaus, mikään lankeemus ei ole voinut riistää minua 
hänen kädestään. Hän on varjellut minut uskossa Jeesukseen aina tähän päivään saakka.”  
— Se on totta, myönsi ystävätär vaisusti.  
— Jos ei tuossa ole tarpeeksi todistusta Jumalan rakkaudesta, niin missä sitten on? kysyin. — Aivan 
varmasti moni lähimmäinen nuo sanat kuullessaan uskaltaa panna toivonsa Kristukseen, olipa sitten itse 
miten heikko tahansa.  

Ystävätär näytti miettiväiseltä. Sitten hän kysyi: — Minkä tähden sama kärsimys kasvattaa yksiä, mutta 
kovettaa toiset, salpaa heiltä kehittymisen mahdollisuuden? En tiennyt vastausta. Mietimme yhdessä asiaa 
ja päädyimme tähän tulokseen: Kärsimys kasvattaa silloin, kun se otetaan Jumalan kädestä. Tuskan keskellä 
on uskottava, että Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Tämä tarkoittaa, ettei kärsimys ole tullut meille 
sattumalta, vaikka se olisi omaa syytämmekin. Jumala on kaiken takana. Hän sallii Saatanan kiusata meitä, 
mutta kääntää lopulta kaiken parhaaksemme ja läheistemme parhaaksi. Joka tämän uskoo, se ei katkeroidu, 
ei ainakaan lopullisesti. 

— Mutta mistä tuollaisen uskon saa? valitti ystävätär. — Minulta se karkaa käsistä juuri silloin, kun sitä 
eniten tarvitsisin. Pahimpana uskon esteenä ryntää kimppuuni ajatus, että kaikki on omaa syytäni. Itse olen 
valinnut väärin ja toiminut väärin pienen ikäni. Itse minun on hulluuteni seuraukset kannettava. Tämä saa 
minut pitämään elettyjä vuosia hukkaan heitettynä aikana.  
— Mistäkö saa sen uskon, että Jumala rakastaa sinua antamalla syntisi, valintasi ja asenteesi anteeksi ja 
kääntämällä kaiken hyväksi? Armonvälineistä sen saa, ei mistään muualta.  
— Niin se on, myönsi ystävätär. — Tässä eivät ratkaisut, päätökset, pyhittymiset ja antautumiset auta. 
Jumalan sana auttaa, sen olen kyllä nähnyt. 

Ja niin tulimme kesäillassa kävellessämme siihen tulokseen, että kaikki ihmiset ovat loppujen lopuksi 
Jumalan edessä täsmälleen samassa asemassa. Kukaan ei voi uskoa ilman armonvälineitä. Kukaan ei voi 
ottaa kärsimystä Jumalan kädestä ilman armonvälineitä. Mutta sanan ja sakramenttien käyttäjän 
sydämessä Jumala varmasti tekee työtänsä synnyttäen uskoa ja toivoa. Summa summarum: ihanaa, että 40. 
ikävuosi on lähempänä kuin 20.. Mikä olikin todistettava.   

TUOKIOKUVIA 

Opiskelijasihteeri istuu Seutulan lentokentällä ihan yksin ja itkee. Viimeinen vanha ystävä on hyvästelty, 
passintarkastuksen läpi kuljettu, eikä paluuta ole. Ikkunan takana säteilee kotimainen kesäpäivä.  

— Näkemiin koivut, näkemiin sininen taivas, näkemiin tuoksuva ilma, näkemiin kaikki läheiset ihmiseni 
tässä rakkaassa maassa! Sitten opiskelijasihteeri muistaa, ettei olekaan yksin, vaan Jeesus on luvannut olla 
hänen kanssaan joka päivä — tänäkin päivänä — aina maailman loppuun asti. Viimeksi aamulla oli Jeesus 
sanonut näin: ”He menevät itkien kun kylvösiemenen vievät. He palajavat riemuiten kun lyhteensä tuovat.”  



Ja niin opiskelijasihteeri tajuaa, että taakse jääneet kesäviikot ovat Jumalan lahjaa ja pääomaa. Pelkkää 
rikkauttahan se on, että omistaa ihmisiä ja paikkoja, joita saa ikävöidä. Ja kuka nyt rikkauttaan itkisi ja 
murehtisi. Kun sitten puolitoista päivää myöhemmin astuin taksista ulos Amagasakissa, leyhähti vastaani 
+37 asteen polttava helle. Ja niissä lukemissa lämpömittari sitten pysyttelikin melkein kolme viikkoa. Meitä 
oli täällä 120 miljoonaa hikistä ihmistä, jotka ilta illan jälkeen katsomme toiveikkaasti säätiedotusta 
televisiosta: eikö helle huomenna jo vähän hellittäisi? Viime lauantaina sitten vihdoin ja viimein tuuli alkoi 
puhaltaa mantereelta (meren sijasta), lämpötila putosi monta astetta, kosteus loppui ja me pääsimme 
elämään syksyä, Japanin parasta vuodenaikaa. 

Kolmelle leirille olen jo ehtinyt osallistua. Moneen kertaan olen kiittänyt Jumalaa siitä, että hän tällaisen 
tehtävän minulle antoi. Tuli mieleeni, että evankeliumi on kuin sinapinsiemen, pienin kaikista siemenistä. 
Sen kylväminen saattaa tuntua turhalta vaivalta näin valtavan ihmispaljouden keskellä. Joskus saa kuitenkin 
rohkaisevaa palautetta joltakin pieneltä opiskelijaparalta. Näin sanoi eräs Naran naisyliopiston ei-kristitty 
tyttö kertoessaan raamattupiirissä kokemuksiaan kesäleiriltä: ”Kun juttelin kesäleirillä Mailis-shujin (= 
opisk.sihteerin) kanssa, hän sanoi, että ei riitä jos luottaa 99% Jeesuksen ristiin ja 1% itseensä. Silloin minä 
tajusin miksi en ole voinut tähän mennessä uskoa. Siitä sain sydämeeni rauhan.” 

Seuraava kommentti tuli Osakan kaupungin yliopistossa opiskelevan ei-kristityn pojan suusta. Oli menossa 
toisen kesäleirin viimeinen tilaisuus, jossa arvioitiin kokouksen antia. ”Mailis-shuji sanoi iltapuheessaan, 
että kadonnut lammas ei voinut tehdä mitään pelastuakseen. Se oli eksyksissä erämaassa ja valitti. Minusta 
on aina tuntunut, että olen huonompi kuin muut enkä voi edes uskoa. Mutta silloin ymmärsin, että hyvä 
paimen haluaa kantaa minutkin kotiin, ja päätin jättää itseni hänen käsiinsä.”  

Kolmannella leirillä (Osakan vieraiden kielten yliopiston raamattupiirin järjestämällä) allekirjoittaneen 
puheeseen otti kantaa vain yksi ainoa kristitty tyttö: ”Kun kuulin eilen, miten Mailis-shuji selitti lain ja 
evankeliumin eroa, niin huomasin turvautuneeni aina vain lakiin. Mutta nyt ymmärsin, että evankeliumi on 
minua varten ja tulin hirveän iloiseksi.” 

Niin minä siis näen sieluni silmillä, miten evankeliumin pienestä siemenestä kasvaa suurin kaikista puista, ja 
linnut pesivät sen oksille kaikissa eri seurakunnissa ja kirkoissa ja perhepiireissä, joihin nämä nuoret 
palaavat. Meillä opiskelijasihteereillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa Japanin kristikuntaan, mutta 
vastuukin on suuri. Kiitos teille ihan jokaiselle, että rukouksillanne ja uhreillanne teette minun täällä 
olemiseni mahdolliseksi. Kiitos myös kaikesta hyvästä, mitä henkilökohtaisesti olen teiltä taas tänä kesänä 
saanut puhelimen ja postin kautta ja “silmästä silmään”. 

Mailis 


