
 

 

Rukouskirje 4/1986  

Hyvät ystävät ja kylänmiehet!  

Postia tulee surkean vähän. Huokaus. Sitä lämpöisempi kiitos sinulle, joka olet kesän helteissä meikäläistä 

jaksanut muistaa kirjeellä, kortilla, prässätyllä kukalla, ääninauhalla tai lehdellä. Mieleeni juolahti, että 

kerronpa teille tällä kertaa muutamasta varsinaisesta “käännyttämistilanteesta”. Sana “käännyttäminen” ei 

taida olla muotia Suomessa tätä nykyä, mutta itse asiassa se ilmaisee täsmälleen sen tarkoituksen, miksi 

lähetystyötä tehdään. Täällä Japanissahan ei juuri muuta voi tehdäkään. No niin, näin se siis käy: 

TSUJI-SAN  

Tuttavuuteni Tsuji-sanin kanssa alkoi siitä, että Mitsubishin urheilukentällä vaihtui vartija, ja portit alettiin 

pistää armotta joka ilta lukkoon. Asiattomilta aamulenkkiläisiltä evättiin siis toden teolla pääsy kentän 

mukavanpehmeälle nurmikolle. Niinpä minunkin oli etsittävä itselleni toinen kuntoilumaasto. Aloin juosta 

pientä puronrantakatua, jossa kasvaa itkuraitoja rivissä, ja siellä täällä pilkottaa vihreä riisipeltokin talojen 

välistä. Asvalttiahan se katu on, ei siitä mihinkään päästä, ja polvet tulevat joskus vähän kipeiksi.  

Tapaan lenkillä kuuden korvilla samat ihmiset, samat koirantaluttajat, lehdenjakajat ja kuntoilijat. Muuan 

mukava isoäiti alkoi vähitellen tervehtiä minua englanniksi. En muista, millä tavalla pääsimme siitä jutun 

alkuun, mutta kerran tämä uusi tuttava, Tsuji-san nimeltään, kutsui minut kotiinsa syömään. Näin kertoo 

päiväkirja ensivierailusta:  

30.4 Tsuji-san on 75-vuotias sivistynyt ja lämminsydäminen nainen, joka asuu yksin isossa hienossa talossa, 

parinkymmenen minuutin kävelymatkan päässä kotoani. Rahasta ei ole puutetta, sen huomaa heti ensi 

silmäyksellä. Vanha rouva on ottanut minut sydämelleen, kun asun ilman sukua täällä kaukana vieraalla 

maalla. Miltähän äidistäkin tuntunee, hän ihmettelee.  

Kävi ilmi, että Tsuji-sanin miesvainaa on ollut maankuulun ulkomaankauppafirman toimitusjohtaja, joka on 

tavannut Venäjän Kosyginin, Filippiinien Marcoksen ja muita sentapaisia suuruuksia. Mies on kuollut kuusi 

vuotta sitten. 



Tarkoitukseni ei ollut ruveta puhumaan uskonasioista heti ensivisiitillä, mutta jotenkin puhe vain siirtyi 

siihen suuntaan. Tsuji-san toi nähtäväkseni Raamattu ja kertoi käyneensä pienenä monet vuodet 

pyhäkoulua. ”Kun hätä tulee, niin Kristusta minä rukoilen enkä Buddhaa”, totesi vanha rouva ja 

jatkoi: ”Velvollisuudentunnosta pidän tuota buddhalaisalttaria kotonani, mutta en usko siihen.” Sitten 

emäntäni alkoi hyräillä jotain lastenlaulua, jonka pyhäkoulussa oli oppinut. Tunnistin sen heti, ja niinpä 

lauloimme yhdessä:  

Shu ware-o aisu — Jeesus mua rakastaa  

Raamattu sen ilmoittaa.  

Vaikka olen heikkokin  

hän mua hoitaa hellimmin...  

Se oli hyvä hetki. Eipä tiennyt pyhäkoulunopettaja yli 60 vuotta sitten, miten kauan hänen opettamansa 

laulut pysyisivät oppilaan muistissa. Eväillä lastattuna palasin kotiin. ”Tule taas pian käymään”, pyysi Tsuji-

san kumartaessaan hyvästiä talonsa portilla.  

8.6. Sain Tsuji-sanin houkutelluksi kirkkoon viime pyhänä. Tai ei häntä oikeastaan tarvinnut edes houkutella, 

hän tuli ihan yhdellä pyytämällä. Oli minun saarnavuoroni. Tekstinä oli Jeesuksen vertaus fariseuksesta ja 

publikaanista. Selitin, että molemmat miehet uskoivat Jumalaan, eiväthän he muuten olisi tulleet 

temppeliin rukoilemaan.  

Fariseus uskoi Jumalaan, joka palkitsee ihmiselle hänen kunnollisen elämänsä. Publikaani sen sijaan uskoi 

Jumalaan, loka ottaa vastaan syntisiä. Hänen uskonsa oli ehkä heikko, mutta siitä syntyi kuitenkin tällainen 

rukous: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Ja kertomus päättyy siihen, että publikaani menee 

kotiinsa vanhurskautettuna (=pelastuneena) toisin kuin fariseus. Johtopäätös: uskon vahvuus ei siis 

merkitse mitään. Ainoastaan se merkitsee, onko uskon kohde oikea. Uskotko sinä Jumalaan, joka ottaa 

vastaan syntisiä Jeesuksen ristinkuoleman tähden?  

Tsuji-san näytti kuuntelevan tarkkaavaisesti. Esittelyn aikana hän sanoi seurakuntalaisille näin: ”Minulla on 

tapana kävellä 1½ tuntia joka aamu, ja tänä keväänä Mailis-san alkoi juosta vastaani kadulla. Vähitellen 

tutustuimme toisiimme. Kun huomasin, että Mailis-san on saman ikäinen kuin miniäni, niin minusta tuntui 

kuin olisin saanut itselleni kolmannen tyttären. Mailis-san on vanhin lapsi perheessään ja huolehtii 

sisaruksistaan ja kotimaastaan, kuten nytkin Tsernobylin atomivoimalaonnettomuuden aikana. Kun sen 

näin, niin ajattelin, että ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia.” 

15.6. Olin taas Tsuji-sanin luona syömässä. Kuulin, että perheen sukupuu ulottuu 500 vuoden päähän. 

Kotipaikkakunnan buddhalaistemppelissä on haudat ja dokumentit tallessa. Miesvainaa oli myös rikkaasta 

ja hienosta suvusta, ja korkealle koulutettu. Kaikki lapset ja lapsenlapset ovat myös opiskelleet hienoissa 

yliopistoissa (seikka, joka tässä maassa on rahaa ja sukuakin tärkeämpi).  

”Olette varmaan elämäänne tyytyväinen”, sanoin kun istuimme pöydässä syömässä yakinikua, ohueksi 

leikattuja lihaviipaleita riisin kanssa. ”Olen minä muuten... paitsi että helvetti pelottaa…” ”Mutta eihän ole 

liian myöhäistä uskoa Jeesukseen vieläkään”, vakuutin suorastaan hätääntyneenä. ”Niin, mutta ei minusta 

ole siihen. En voi hylätä hautoja. En voi heittää suvun 500-vuotisia perinteitä menemään. Buddhalaispapit 

eivät huolisi uurnaani sukuhautaan, jos kääntyisin kristityksi. Ja kuitenkin minä tiedän, että Raamatun 

Jumala on kiivas Jumala, joka ei siedä muiden jumalien ja vainajien palvomista. Minusta tuntuu kuin 

kantaisin suurta taakkaa, Japanin vanhojen tapojen taakkaa, joista en voi mitenkään vapautua.”  



Mitäs nyt sanot, lähetyssaarnaaja, kysyin surkeana itseltäni. Jos Jeesuksen luo tuleminen on noin vaikeaa, 

niin kuka siihen pystyy? Pystyisinkö itsekään, jos olisin Tsuji-sanin asemassa? Näin sitten sanoin: ”Sitä 

teidän ei kannata miettiä ollenkaan tässä vaiheessa, mitä on heitettävä menemään. Tärkeintä on se, että 

Jeesus on kuollut puolestanne ja ottaa teidät vastaan sellaisena kuin olette.” 

”Tahtoisin kyllä olla kristitty”, myönsi Tsuji-san. ”Kuolema tuntuu niin yksinäiseltä ilman uskoa ja 

iankaikkista elämää. Ennen luulin, etten ole syntinen. Olin kuin tuo fariseus viime pyhän saamassa. Mutta 

myöhemmin olen huomannut, että sydämeni on täynnä itsekkyyttä ja syntiä. Ymmärrän, miksi publikaani 

rukoili: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!”  

 

”Saanko rukoilla ääneen teidän kanssamme?” ehdotin. Ja sitten me rukoilimme. Pyysin siunausta koko 

suvulle, sisaruksille ja lapsille ja lapsenlapsille. Kiitin Jumalaa siitä, että he ovat terveitä ja menestyneet niin 

hyvin elämässään. Lopuksi rukoilin, että emäntäni voisi uskoa Jeesuksen antavan hänelle hänen syntinsä 

anteeksi.  

Sain jälleen kassillisen ruokaa ja pari kaunista astiaa pois lähtiessäni. Ensi viikolla menen taas Tsuji-sanille 

kylään. 

SHIMANO-SAN 

21.6. Osakan kieli-instituutin bussi ei lähtenytkään lauantaipäivänä siitä, mistä se tavallisesti lähtee. ”Bussi 

tulee tuonne mäen alle”, neuvoi muuan ystävällinen opiskelijatyttö. ”Aikaa on enää minuutti, nyt on 

juostava!” Niinpä me sitten juoksimme yhdessä pysäkille – ja sitten bussi olikin myöhässä. (Mistähän 

johtunee, että tänään oli joka paikassa aivan kauhea ruuhka?) Aloimme jutella siinä pysäkillä 

seisoskellessamme. Sattui sitten niin, että meillä oli bussimatkan lisäksi pitkälti yhteistä junamatkaakin, 

joten ehdimme puhua ummet ja lammet. 

Käsittelimme ensin kielet, opiskelun, Suomen ja elokuvat, jotka osoittautuivat yhteiseksi 

harrastukseksemme. Junaan (ja istumaan) päästyämme kääntyi puhe kristinuskoon. Tyttö, Shimano-san 

nimeltään, ei tiennyt siitä käytännöllisesti katsoen mitään. Hänellä ei ole ainuttakaan kristittyä tuttavaa, 

eikä hän ole koskaan käynyt kristillisessä tilaisuudessa. Uuden testamentin hän kuitenkin omistaa, koska 

niitä ovat raamattupiirimme opiskelijat jaelleet yliopiston ovella lukukauden alussa. 

”En tiedä, miksi elän”, sanoi Shimano-san surullisin kasvoin. ”Eikä ole ketään, joka voisi minulle sen sanoa. 

Yksin mietin näitä asioita mielessäni. Viimeksi olen ajatellut, että elän ehkä lasteni tähden, jättääkseni 

jotain pysyvää jälkeeni. Niin, sitäkään en tiedä, pitäisikö noudattaa vanhempieni moraalia vai 

opiskelijatoverien moraalia.”  

Kerroin, että juuri näihin kysymyksiin olen saanut vastauksen kristinuskosta. ”Mikä sitten on elämän 

tarkoitus?” kysyi tyttö. ”Se, että saa olla Jumalan rakkauden kohteena. Ja se, että saa tehdä jotain muiden 

ihmisten hyväksi: kertoa heille totuutta ja auttaa heitä kaikin tavoin”, vastasin.  

” Millainen on kristinuskon Jumala?” tiedusteli Shimano-san. Tätä kysymystä ei minulle ole vielä koskaan 

Japanissa esitetty. Ihmisiä kiinnostaa yleensä kaikki muu, etupäässä se, mitä Jumala voisi heille antaa. ”Hän 

on luonut meidät ihmiset, sinutkin”, selitin. ”Hän on tullut ihmiseksi ja ottanut kärsiäkseen kaikkien 

ihmisten pahuuden rangaistuksen, sinun. Hän puhuu meille, ja me voimme kuulla hänen äänensä, kun 

luemme Raamattua. Koetapa sinäkin sitä. Ja me voimme puhua hänelle ihan mitä haluamme, milloin 



haluamme, ja hän kuuntelee meitä. Voisit vaikka rukoilla tällaisen rukouksen: Jumala, jos olet olemassa, 

niin osoita se minulle.” 

Shimano-san imi itseensä joka sanan. Neuvoin häntä, miten Raamattua luetaan: evankeliumeja läpi yhä 

uudestaan. Eräällä Osakan asemalla erosimme miltei haikein mielin. Sain tytön osoitteen. Aion lähettää 

hänelle lukemista ja kutsun kirkkoon.  

VIERUSTOVERI JUNASSA  

2.7. Tein lukukauden kolmannen hukkareissun tänään. Menin Kiotoon asti, Dooshishan naisyliopistoon, eikä 

paikalle ilmaantunut yhtään ainutta opiskelijaa. Harmitti kuuden tunnin tuhlaus. Ensimmäisessä junassa 

kymmenen minuutin matkalla tapahtui kuitenkin jotain, mikä muutti hukkareissuni mielekkääksi. Vieressäni 

istuva naisihminen alkoi näet jutella kanssani, ensin englanniksi, sitten japaniksi. Kävi ilmi, että hän on 

kristitty jostain Koben kirkosta. Vierustoverini ihaili kovasti meitä ulkomaalaisia naisia, jotka olemme niin 

itsenäisiä, että saatamme ryhtyä vaikkapa lähetyssaarnaajiksi.  

Kun olimme jo melkein tulleet sille asemalle, jossa minun piti vaihtaa junaa, juolahti mieleeni sanoa 

vierustoverille: ”Jeesus ottaa vastaan myös heikkoja ihmisiä.” Silloin tapahtui jotain yllättävää: naisen silmät 

täyttyivät kyynelistä. Sitä ei tapahdukaan joka päivä, että joku alkaa itkeä japanilaisessa junassa. ”Ihanko 

totta?” kysyi vierustoverini hämmästyneenä. ”Ihan totta!” vastasin painokkaasti. ”Jeesus tuli tähän 

maailmaan heikkojen, sairaiden ja syntisten tähden. Lukekaa evankeliumeja, niin huomaatte sen.”  

Nainen painoi päänsä kumaraan, etteivät ympärillä istuvat ja seisovat ihmiset näkisi hänen itkevän. Juna 

saapui asemalle, jolla minun oli jäätävä pois. Katsoin asemalaiturilta junan ikkunan läpi kumaraista päätä. 

Sydäntäni riipaisi. Olisi pitänyt pyytää osoitetta, mutta aikaa oli liian vähän. Nyt en tiedä edes vierustoverini 

nimeä. Mutta Jeesus tietää, ja hän tuli todella etsimään ja pelastamaan heikkoja syntisiä.  

Tällä tavalla Jumala siis vastasi joka-aamuiseen rukoukseeni: ”Anna minun saada todistaa sinun armosi 

evankeliumista edes yhdelle ihmiselle tänä päivänä.”  

FUKUSHIMA-SANIN MIES 

6.6. Illalla oli kirkolla evankelioimiskokous. Satuin istumaan Fukushima-sanin miehen vieressä. Mies tulee 

joskus harvoin kirkolle kristityn vaimonsa pyynnöstä. Itse hän on innokas buddhalainen. Kokouksen 

loputtua avasin keskustelun huomauttamalla: ”Teillä on sitten mukava poika!” Ja se on totta! Ryuuji-kun 

(11v.) on minun pyhäkouluryhmässäni, ja hän on niin reipas ja ajattelevainen ihmisen alku kuin senikäinen 

nuori mies ikinä voi olla. Minun salainen suosikkini. Isä Fukushima tietysti ilahtui huomautuksestani, kuten 

isät yleensä tuollaisissa tilanteissa tekevät. Puhuttiin niitä näitä ja lopulta päästiin kristinuskon ja 

buddhalaisuuden eroihin.  

”Minusta näyttää kuin kristinuskoon olisi helppo päästä sisälle, mutta siinä on vaikea jatkaa”, sanoi 

Fukushima-san. En ymmärtänyt, mitä mies tarkoitti, ja pyysin selittämään tarkemmin. ”Buddhalaisuudessa 

ihminen tietää aina, millä asteella on menossa. Ensin pistetään noviisi puimaan viljaa kuin härkä. Tätä 

jatketaan päiväkausia, kunnes hänen sydämensä todella nöyrtyy ja hän tekee sen ilolla. Munkit seuraavat 

puijan ilmettä vierestä. Jos he huomaavat merkkiäkään ylpeydestä tai kärsimättömyydestä, he eivät päästä 

noviisia seuraavalle asteelle. 

”Vai niin”, nyökyttelin minä ja olin asiasta todella kiinnostunut. Fukushima-san jatkoi: ”Buddhalainen tietää 

siis selvästi, missä vaiheessa hän on menossa. Kristinuskossa sisälle otetaan ketä vain, mutta yhtäkkiä 



moraalisäännöt ovatkin hirveän tiukkoja. Olen ajatellut, että, kenties kristinuskoa on kuitenkin vaikeampi 

toteuttaa käytännössä kuin buddhalaisuutta.” 

Tässä kriittisessä vaiheessa ilmestyi paikalle rouva Fukushima ja sanoi lähtevänsä kotiin. Niinpä meidän oli 

erottava ennen kuin pääsin sanomaan sanaakaan Jeesuksesta, kristinuskon pääasiasta. Hänhän se on, jonka 

ansiosta ”moraalittomia” ihmisiä päästetään kasteelle eikä moraalilakia silti kumota. 

Fukushiman perheenpää lähettää minulle joskus terveisiä vaimonsa mukana. Olisi kuulemma 

mielenkiintoista jatkaa juttua siitä, mihin jäätiin. Niin minustakin olisi...  

Niin, tällaista se on tämä käännytystyö. Kyllä se niin ihanaa työtä on, että mihinkään en vaihtaisi. Ja nyt 

varmaan ymmärrätte, mitä teidän on lähetillenne rukoiltava.  

Kesäloma lähestyy huimaavaa vauhtia. Suunnitelmani muuttuivat yhtäkkiä niin että Kiinan-matkan sijasta 

tulenkin Suomeen. Missään kokouksissa minulla ei ole tarkoitus käydä, vaan ottaa loma loman kannalta.  

Katayama-san kirjoitti haikeana Tokiosta, ettei hänellä ole siellä ketään, joka kritisoisi häntä edessäpäin ja 

sanoisi suoraan mielipiteensä, kuten minulla oli tapana tehdä. Jaaha. Oppia ikä kaikki. Ensimmäistä kertaa 

nyt kuulin, että joku minua tuon ominaisuuden tähden kaipaa!!!  

Toivon, että vastaatte joka iikka oheiseen kyselykaavakkeeseen. Mikään ei ole helpompaa: taita paperi, 

sulje teipillä ja liimaa päälle 2.70 mk:n postimerkki. Sitten minulla onkin lukemista, kun palaan lomalta 

Amagasakiin. 

Olen alkanut kirjoittaa päiväkirjaani säätiedotuksen vähän niin kuin runomuodossa. Nyt ovat tunnelmat 

tällaiset:  

 

Missä välissä  

auringon lämmin hymy  

muuttuikaan  

murhaavaksi tuijotukseksi?   

Tätä kysyy  

yxi hikinen lähetyssaarnaaja Mailis Ilona  


