
 

 

Amagasaki 16.9.1986  

Ystävät kalliit 

10-vuotiskyselyjä tippuu postiluukusta harva se päivä. KIITOS! Laskin juuri paperit, niitä oli 98 kpl, eli joka 
neljäs teistä on vastannut. Odotan vielä 300:a kaavaketta jouluun mennessä. Jos joltakulta on sattunut 
häviämään, niin sihteereille soittamalla varmaan saa vielä uuden kopion. Kommentoin vastauksia 
seuraavassa kirjeessäni, nyt sanon vain KIITOS KAUNIS vielä kerran. On ollut kauhean kiva lukea uutisianne 
ja palautetta kiertokirjeisiin. On tullut postia ihmisiltä, jotka eivät vuosikausiin, jos koskaan, ole antaneet 
elonmerkkiä itsestään.  

Tähän kirjeeseen aion ahtaa kaksi asiaa: 1) Kertomuksen Osakan kieli-instituutin syysretkeltä 1-3.9. ja 2) 
kannatusrenkaan sihteereiden haastattelun, jota muutamat teistä toivoitte kyselykaavakkeessa. Onhan se 
tosiaan synti ja häpeä, ettei heitä ole lukijoille kunnolla “esitelty”, vaikka he ovat pitäneet rengasta pystyssä 
jo 10 vuotta.  

Osakan kieli-instituutin syysretki 1-3.9. 

1.9.-86 klo 22.00 teltassa. Ulkona pauhaa meri. Valkoinen maininginreunus toisensa jälkeen vierii mustalta 
ulapalta mustalle rannalle. Sirkkojen kellokonsertti soi stereona. Pimeyttä paloittelee majakan valo ja taivas 
on tähtiä täynnä.  

Vilkaisen silloin tällöin teltan nurkkiin; täältä on näet karkotettu kolme funamushia, kolmen sentin pituista 
ötökkää karvajalkoineen. Poikien teltasta löytyi lisäksi yksi myrkyllinen tuhatjalkainen. Sanoin opiskelijoille, 
että kuolen, kerta kaikkiaan kuolen, jos mikään noista hirviöistä kävelee ylitseni ensi yön pimeydessä. En voi 
edes vetää peittoa korvilleni, kun on niin kuuma.  

Niin, olemme nyt siis Osakan ja Awajin välisellä Tomogashimalla, saarella, jonka ympärysmitta on 8 km. 
Tämä on ihana paikka, mäet täynnä terveitä mäntyjä, mutkitteleva tie huikaisevan sinisessä merenrannassa, 
vedenraja täynnä toinen toistaan kauniimpia simpukoita. En tiennyt, että näin surullinen sydän voi tulla 
onnelliseksi pelkästään Jumalan luonnon näkemisestä.  



Meitä on täällä neljä iloista opiskelijaa (2 poikaa ja 2 tyttöä) ja yksi surumielinen opiskelijasihteeri.  

2 .9.-86. Ihme tapahtui: minä nukuin 6 tuntia siitä mahdollisuudesta huolimatta, että jokin 
karvajalkahyönteinen olisi saattanut tulla telttaan. Tähän mennessä nähdyt eläimet: peuroja, oravia, 
käärmeitä, tuhatjalkainen, jelly fish (mitä se on suomeksi?) ym.  

Kalansaalis: yksi kymmensenttinen siritti, ja miten monta tuntia pojat ovatkaan ongella istuneet Jos näiltä 
neljältä jotain puutuukin, niin ei ainakaan kärsivällisyyttä. Sen näin jo eilen, kun valmistimme ruokaa 
nuotiolla.  

Aamu oli ihana. Istuin auringonnousun valaiseman meren rannalla, luin Raamattua ja rukoilin. Aamiaiseksi 
saatiin pari sämpylää paljaaltaan, siinä kaikki. Pojat näkevät varmasti nälkää.  

Helluntailainen Fudaba-kun veti raamattupiirin Martasta ja Mariasta. Ja niinhän siinä kävi, että Martta 
keräsi pisteet kotiin. Koetin vetää piiriä kuiville lakihenkisiltä vesiltä, mutta aivan ilmeisesti en siinä 
onnistunut. Siitä minulla onkin paha mieli, etten ole saanut julistaa täällä ollenkaan evankeliumia. 
Kolmipäiväisen leirin koko hengellinen ohjelma koostuu kahdesta opiskelijoiden vetämästä raamattupiiristä. 
Opiskelijasihteerille ei ole annettu edes yhtä pientä iltahartautta! Sitä se on, tämä opiskelijajohtoisuus! 

Nuoret ovat täynnä seikkailumieltä. Kukaan ei valita, vaikka tässä 34°:een helteessä meillä ei ole mitään 
peseytymismahdollisuuksia. Janokin on välistä kova, sillä vettä ei saa juoda keittämättä, ja se tuppaa aina 
loppumaan. Ainoa mikä tyttöjä huolettaa on pimeä ulkohuone; japanilaiset näet sijoittavat 
kummitusjuttunsa näihin mukavuuslaitoksiin.  

Kuuntelimme äsken säätiedotuksen: taifuuni no 15 tulossa, kovan tuulen varoitus näillä nurkilla. Se vielä 
puuttuisi, että teltta lentäisi yöllä päämme päältä mereen.  

3.9.-86. Viimeisestä raamattupiiristä tuli todella onnistunut. Olin neuvonut tämänkertaista vetäjää Aragaki-
sania valitsemaan tekstin kadonneesta lampaasta ja antanut vihjeitä kysymyksiä varten. Opiskelijat tajusivat 
nyt ihan itse, mitä parannus on. Eihän lammas voi erämaassa tehdä yhtään mitään muuta tullakseen 
löydetyksi kuin määkiä hädissään ja toivoa, että paimen tulisi apuun. Siinä eivät omat ratkaisut ja päätökset 
mitään auta.  

Jeesus kuulee meidän itkumme äänen, kun itkemme pahuuttamme ja hukkaan mennyttä elämäämme. Hän 
tulee apuun, hän tekee kaiken pelastuksemme hyväksi. Hyvä paimen ei ole mikään kiiltokuva miehestä, 
joka kantaa lammasta olallaan. Hän on suden raatelema, verinen, lampaan puolesta kuollut paimen.  

Evankeliumi löytyi tekstistä niin kirkkaasti, että sydämeni riemuitsi. Ei mennyt hukkaan tämäkään leiri eikä 
funamushien vieressä nukkuminen. Tomogashimalla syntyi muutama runokin:  

1. Keeeesäää  
kirkuvat laulukaskaat  
kurkun täydeltä. 

2. Särkyneessäkin  
simpukankuoressa 
kaikki sateenkaaren värit. 



3. Onko aurinko kallellaan  
kun sen kirkasta kiloa  
on läikkynyt aavan meren  
laidasta laitaan?  

3. Rosoinen kallio  
iskee meren sinen  
tuhansiksi sirpaleiksi. 

tähän asti siis  
Mailis Ilona  
 

 

 

Kysymykset renkaan sihteeriperheelle on laatinut M.J. 

1. Kertokaa vähän perheestänne  
Meidän vanhempien lisäksi perheeseemme kuuluvat kolmasluokkalainen Hannele ja ekaluokkalainen Sakari.  

2. Kertokaa vähän työstänne  
Rva. A. Olen englannin ja saksan opettajana Vantaalla enkä vaihtaisi työtäni, kouluani ja oppilaitani 
mihinkään, sillä pidän niistä kovasti. 
Herra A: Olen koulutukseltani tekniikan lisensiaatti. Työssäni tutkin radonin aiheuttamaa säteilyrasitusta 
Suomessa. Tänä vuonna tosin Tsernobylin jälkeen olen kiertänyt Suomenmaata enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin tutkien jodien ja kesiumien aiheuttamaa ulkoista säteilyä.  

3. Miten tutustuitte Mailikseen? 
Rva A: Heti opiskelemaan tultuani herätti englannin luennoilla huomiota tuo iloinen ja välitön savolaistyttö. 
Tapasimme myös Opiskelijalähetyksessä usein, ja kun vielä auskultoimme yhtä aikaa, olimme ystävystyneet 
lopullisesti.  

4. Renkaan sihteerin iloja ja suruja  
Iloja  
— saada olla viemässä sanomaa  
Jeesuksesta japanilaisille  
— renkaan hyvä taloudellinen panos  
— kun lapsetkin ovat innostuneita auttamaan postituksessa  
— että on niin ihana lähetti  
Suruja  
— miten hyvät ajatuksemme paremmin tukea lähettiä hänen työssään toteutuisivat  

5. Ajatuksia Japanin-lähetyksen mielekkyydestä 
 Japanin korkean elintason vuoksi lähetystyö Japanissa on enemmän evankeliumin julistustyötä kuin 
monessa muussa maassa. Kuitenkin harva japanilainen on todella kuullut evankeliumin. On mielekästä. 



6. Mitä haluaisitte sanoa renkaalaisille? 
”Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.” 1 Joh 4:14  


