
 

Amagasaki, 14.11.1986  

Joulukirkossa  

tosikertomus, kirjoittanut Mailis Ilona  
25.12.1985, siis melkein vuosi sitten.  
(sensuroimaton!) 

Kello löi jo viisi, ei vaan kuusi, tarkoitan siis kuusi iltapäivällä, kun lopetin Armas Maasalon vesperin 
kuuntelemisen, sammutin kuusen, keräsin kamppeet laukkuuni ja läksin kävelemään kahden kilometrin 
matkaa Itamin luterilaiseen kirkkoon. Ja koska oli joulukuun 25. päivä, niin kysymyksessä oli tietysti 
joulukirkko.  

On kuin ulko-ovi olisi avautunut toiseen maailmaan. Sisällä kynttilöitä, kuusi, joululauluja nauhalta. Ulkona 
tavallinen arki-ilta, katu täynnä autoja, ääntä, töistä palaavia ihmisiä. Kävelin sivukatua, radan vartta, jotta 
pääsisin pahinta meteliä pakoon. Kuu paistoi sädekehä otsallaan kaupungin yllä, tulitikkutalojen, 
puistonplänttien, aseman, parkkipaikkojen ja kapeiden kujien yllä. Kaikkien näiden ihmisten yllä, jotka eivät 
tiedä, että heille on syntynyt Vapahtaja. 

Oli  talvisää, vain +10°C lämmintä. Kelpasi sitä kävellä, kun ei tullut hiki. Mietin kulkiessani ”joulusaarnaa”, 
joka minun oli määrä joulujuhlassa pitää. Pelotti, kuten aina. Monet asiat pelottivat.  

Ensinnäkin se, mitä Jumala puheestani sanoisi. Olisiko se Hänen sanaansa, jota minä julistaisin? Pystyisikö 
hän puhumaan minun suuni kautta sinä iltana? Pystyisikö hän varottamaan kuulijoita synnistä, kuolemasta 
ja helvetistä? Ja ennen kaikkea, pystyisikö hän kirkastamaan Poikaansa, syntymäpäiväsankaria, 
ristiinnaulittua Vapahtajaa niin, että usko häneen voisi syntyä ja vahvistua kuulijoiden sydämessä. 



Joulujuhliin kun tulee aina myös ensikertalaisia, niitä, jotka eivät kristinuskosta mitään tiedä. Mitä heille 
jäisi puheestani käteen?  

Pelotti. Pelotti, että puheeni olisi pelkkää sanahelinää, kuten äskeinen saarna jouluvesper-nauhalta. Mitä 
Jumala sanoo sellaiselle julistajalle, jonka päämääränä on vain viihdyttää, luoda joulutunnelmaa? Näin hän 
sanoo: “Heidän verensä minä vaadin sinun kädestäsi.” (Hes. 33:8)  

Pelotti. Pelotti, etten osaisi sanoa asiaani japaniksi. Tai sanoisin jonkin kauhean hölmöyden, kuten yläasteen 
joulujuhlassa: “Ja niin sitten Jeesus kasvoi 9 kk isänsä vatsassa.” Onneksi silloin yleisö älysi edes nauraa, 
joten virhe tuli korjatuksi. 

Pelotti vielä sekin, mitä pastori sanoisi, mitä seurakuntalaiset sanoisivat. Ehkä he ajattelisivat, että aina se 
Janatuinen-sensei jauhaa samaa asiaa. Mutta olkoon, sen kritiikin minä kyllä jotenkin vielä kestän, vaikkei 
se hyvältä tunnukaan.  

Itamin aseman edessä kukki vielä viimeinen keltainen ruusu pakkasöistä välittämättä. Sitten saavuinkin jo 
kirkon kohdalle. Ei siinä ole tornia eikä kelloja, ja ristikin on niin pieni, että tuskin sitä erottaa portin päältä. 
Eivät siellä ”hiljaa, hiljaa joulunkellot kajahda”. Mutta siinä omakotitalon näköisessä kirkossa kokoontuu 
pari – kolmekymmentä henkeä jumalanpalvelukseen joka pyhä. Siellä saarnataan sanaa ja hoidetaan 
sakramentteja. 

Kirkko oli sisältä jouluiseksi koristeltu. Väkeä tuli tavallinen määrä, alle kolmekymmentä aikuista. Laulettiin 
joululauluja kynttilän valossa, luettiin Raamattua, kuoro esiintyi ja sitten minä pidin sen puheen. Aikaa 
minulle oli annettu 15 minuuttia.  

”Hyvää joulua”, toivotin kumartaen. Yleisö kumarsi vastaan. ”Miten teidän joulunne on tänä vuonna 
sujunut? Onko perheessä ja työpaikalla koettu oikeata joulurauhaa, vai ovatko sitä ehkä häirinneet riidat ja 
kahnaukset?” 

Sitten kuvasin ihmisen tilannetta niin hyvin kuin osasin. Kaikkea sitä, mikä ihmistä sitoo ja estää elämästä 
onnellisena lähimmäisensä kanssa. Oma itse sitoo, tämä sydän, joka ei muutu iloiseksi ja positiiviseksi 
käskemällä. Joka ei unohda tekemiään vääryyksiä. Silloin ja silloin minä petin ihmisen, joka minuun luotti, se 
muistuttaa. Silloin ja silloin loukkasin läheistäni sanoillani. Tämä sydän ei pysty rakastamaan tarpeeksi, ei 
antamaan anteeksi kärsimäänsä vääryyttä. Tämä sydän tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ei tee.  

Jatkoin selittämällä, mitä Jumala meidän sydämestämme ajattelee ja millainen tuomio uhkaa omaan 
pahuuteensa kahlittua ihmistä. Iankaikkinen kadotus. Sitten kerroin, että enkelin ilmoittama suuri ilo 
kuuluu juuri meille synnin sitomille ihmisille. Meille on syntynyt Vapahtaja siksi, ettei meitä tuomittaisi 
kadotukseen. Suuri jouluilo tarkoittaa syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää meille, jotka emme 
pahalle sydämellemme mitään mahda. Jeesusta ei synti sitonut, mutta hän suostui sidottavaksi ja 
rangaistavaksi meidän syntiemme tähden.  

Nyt voimme vaihtaa seimen lapsen kanssa joululahjoja. Me annamme hänelle syntisen sydämemme ja 
saamme häneltä hänen oman puhtaan, rakkautta täynnä olevan sydämensä. Hänet tuomittiin meidän 
sydämemme perusteella, mutta me pääsemme rangaistuksesta vapaaksi, koska Jumala näkee meidät yhtä 
puhdassydämisinä kuin Jeesus on.  



Kun menin takaisin penkkiin, minulla oli tyhjä tunne. En tiennyt, menikö saarna sydämeen, päähän vai pään 
yli. Koskettiko se kuulijoita vai jättikö se heidät kylmiksi? Tämä homma on minulle liian raskas, huokasin 
Jumalalle hiljaisessa mielessäni. Tämä oli yhdeksäs joulusaarna tänä vuonna, japaniksi, milloin minkin 
ikäiselle yleisölle Väsyn perusteellisesti, koska jännitän ja pelkään edeltä käsin. Jumala, olisit antanut 
minulle aviopuolisoksi saarnamiehen, jolle voisin kotona vaivihkaa selittää, miten pitää julistaa, Siinä olisi 
ollut minulle elämäntehtävää tarpeeksi!!!!! 

Juhlan toinen osa sisälsi hupiohjelmaa, näytelmän ja teenjuontia. Pieni seurakunta saa aina aikaan ihmeen 
paljon esityksiä. Teetä juodessa juttelin ei-kristityn nuoren naisen kanssa. Kun juhla oli lopussa, tiskattiin ja 
siivottiin yhdessä. Kirkko riisuttiin joulukoristeista paljaaksi. Japanilaisten joulu on kerralla ohi, sillä viikon 
päästä tulee vuoden suurin juhla, uusivuosi.  

Kuusen kotimainen tuoksu toivotti minut tervetulleeksi, kun myöhään illalla avasin taas jouluisen kotini 
oven. Sen pituinen se. 

***  
Sitten muutama sana kymmenvuotiskyselystä. Olen saanut niitä takaisin 113 kappaletta, joten suurin 
piirtein joka neljäs teistä palautti kaavakkeen. Vastaukset olivat hyvin rohkaisevia. Useimmat vastanneista 
olette lukeneet kaikki kirjeeni ja valtaosa pitää niitä ihan mukiinmenevinä, Suorastaan pelkäsin jo välillä, 
että tämä nousee minulle päähän — niin kovasti kehuitte kynäni jälkeä. (Voihan tietysti olla, että ne 300 
ovat eri mieltä, jotka eivät kaavaketta palauttaneet) Jotkut toivoivat useammin ja pitempiä kirjeitä (!!!!) , 
toiset taas sanoivat, että pituus on nyt kestokyvyn äärirajoilla. 

Oli suorastaan liikuttavaa, miten vähään te puolestanne olette tyytyväisiä, rakkaat ystävät. Tuskin kukaan 
odottaa minulta enempää kuin korttia joskus, Monet haluaisivat tosin Suomessa tavata kokouksissa tai 
kylässä, ja sitä minä kyllä haluaisin itsekin. 

Renkaan sihteerien toimintaan tunnutte olevan tyytyväisiä. He saivat monta kiitoksen ja rohkaisun sanaa, 
jotka heille kyllä välitetään.  

Kirjojani koskeva kysymys oli huonosti muotoiltu. Jos vastaus oli “kyllä”, en tiennyt, tarkoittiko se “kyllä 
kirjaa on luettu” vai “kyllä haluan, että tilaat ne minulle”. Voi olla, että joku teistä nyt sai Raamattu-
opistolta kirjapaketin vastoin parempaa tietoaan. Anteeksi, jos niin on päässyt käymään. 

Henkilökohtaisia kuulumisianne oli kaikkein hauskin lukea. Kiitos, sydämellinen kiitos kaikista uutisista, 
pienistä ja suurista. Tekisi mieli lähettää kohta perään 11-vuotiskaavake, että saisi kuulla lisää elämästänne.  

KOMMENTTEJA YSTÄVÄKIRJEISIINI  
— Olen havainnut, että lähetystyöntekijä on inhimillinen olento.  
— Luullakseni tunnen nyt japanilaista elämäntapaa aika paljon enemmän kuin keskiverto suomalainen.  
— Kirjeistä olen oppinut yhtä ja toista myös evankeliumista (Tämä ilahdutti minua erityisesti! MJ)  
— Parasta kirjeissä on sieltä löytyvä aito ihminen. (Ihanko totta?! MJ.)  
— Mieliin jääviä ovat esim. välienselvittelyt Katayaman kanssa ym. tunteiden kuvaaminen. (Huokaus. MJ.)  
— Eniten minua on ilahduttanut kuvauksesi keskusteluista japanilaisten kanssa.  
— Sä oot koettanu pitää lain ja evankeliumin “erossa” toisistaan. (Hauska, että joku on huomannut, MJ.)  
— Kiertokirjeet lähentävät lähetystyöhön paremmin kuin ”virallinen” informaatio.  
— Konkreettisia rukousaiheita olisi hyvä saada. (Koetan lähettää lisää. MJ.)  
— Sellaiset kirjeet ovat hyviä, joista voi lukea osan jossakin lähetyspiirissä esimerkkinä lähetystyöstä.  



— Jos elämä tuntuu kauhealta, kirjoita se paperille. Me täällä Suomessa rukoillaan ja muistetaan. (Voi 
kiitos! Se merkitsee minulle paljon! Valitettavasti kipeimpiä asioita ei kuitenkaan voi kertoa. MJ.)  
— Kirjeissäsi on mukavasti huumoriakin, eivät ole turhan hurskaita. (Minusta on niin mukava shokeerata 
teitä lähetysystäviä! MJ.)  
— Erityisen vaikuttavaa on ollut lukea, miten vaikeaa “käännytystyö” Japanissa on, mutta silti Jumala toimii 
siellä ja japanilaisilla on oikeus kuulla evankeliumi.  
— Vanhalla on joskus vaikeuksia pienen tekstin tähden.  
— Tietysti tapahtumat kentällä ovat mielenkiintoisia, mutta eniten olen kiinnostunut lähetin tunteista ja 
taisteluista.  
— Kirjeet ovat teologisesti teräviä oivalluksia täynnä. (Tästä minä kyllä ylpistyn, etenkin kun äskeisen 
kirjoittaja on itse terävä teologi. MJ.)  
— Joskus suret kirjeissäsi syntisyyttäsi niin perusteellisesti, että ensin saan alemmuuskompleksin ja sitten 
tekisi mieli ravistaa sinua” (Minkä minä sille mahdan, että olen niin syntinen? M. J.)  
— Kirjeissä tuodaan selvästi esille Jeesus ja hänen sovitustyönsä, mikä on siunannut minua.  
— Luterilaisuuden toimivuus viehättää. (!!!)  
— Ostin äskettäin kirjan Love Your Local Missionary. (!!!)  
— Olen oppinut näinä vuosina ymmärtämään, kuinka paljon te lähetit tarvitsette esirukousta.  
— Näkyy olevan lähetilläkin siipi maassa, niin kuin täälläkin joskus. 

VASTAUKSIA KYSYMYKSEENI LÄHETYSTYÖN MIELEKKYYDESTÄ KALLIIN JENIN MAASSA 
— Japanissa on huutava tarve evankeliumista, koska on kaikki muu jo tavoitettu, mitä ihminen voi ajassa 
saavuttaa.  
— Niin kauan kuin Japani on maailman kartalla, kuuluu se lähetyskäskyn piiriin  
— Eihän kalliilla jenilläkään voi saada Jumalan anteeksiantoa.  
— Ei mikään uskon asia kannata, jos räknätään rahassa.  
— Tärkeätä työtä, nimenomaan lähetystyötä.  
— Japanin lähetys on juuri niin mielekästä kuin sen sadannen lampaan etsiminen.  
— Jos se on turhaa, niin sitten on turhaa kaikki muukin.  
— Miten voitaisiin jättää niin hieno kansa pakanuuden pimeyteen.  
— Jatkakaa ja lisätkää! 
— Koko kirkkomme lähetysteologian sisältö tulee punnituksi sen tapaisissa maissa kuin Japani.  
— Ajat muuttuu — ei kai lähettejä valuuttakurssien mukaan lähetetä.  
— Tyhmä kysymys.  

Voi rakkaat ystävät, jospa tietäisitte, mitä rohkaisua minulle merkitsee se, että te pidätte tätä työtä 
mielekkäänä, vaikka se käy niin kalliiksi. Olette erittäin valistuneita lähetysystäviä. Japanin-lähetys ei 
nykyisin ole korkeassa kurssissa.  

LOPUKSI  
Kerron vähän syksyn kuulumisia. On ollut ihania yliopistovierailuja läjäpäissä. Päivä toisensa jälkeen palaan 
kotiin bussissa, junassa ja maanalaisessa kiittäen Jumalaa siitä, että hän on kutsunut minut Japanin 
opiskelijatyöhön. Olen saanut nähdä ilon ja toivon syttyvän evankeliumin vaikutuksesta monille nuorille 
kasvoille.  



Olen ollut terveenä, mikä sekin on kiitoksen aihe eikä mikään itsestäänselvyys tällä iällä. Kunto on korkealla, 
juoksen ja kävelen joka päivä, ja kun on vapaata, kiipeän vuorelle. Tässä on Rokkoo -vuori (930 m) ihan vain 
tunnin matkan päässä. Vuorenrinteillä on ollut ihana ruska tänä syksynä.  

Mennyt vuosi on kyllä ollut erilainen kuin olisin saattanut edeltäkäsin arvata. Olin sairaana vähän aikaa; 
tauti ei ollut vakava loppujen lopuksi, mutta minä kerkesin jo hautajaisvirret valita. Milloinkaan ennen en 
ole itkenyt niin paljon kuin vuonna 1986. Esirukouksenne ovat olleet enemmän tarpeen kuin arvaattekaan.  

Sen jälkeen jouduin epäilyksiin ihan keskeisten uskonasioiden suhteen. Aloin epäillä sitä, mitä olen 15 
vuotta julistanut: luterilaista vanhurskauttamisoppia. Sitä, että Jumala vanhurskauttaa minut jumalattoman 
Jeesuksen ristinkuoleman tähden, ja että se riittää. Luulin, ettei se riitäkään — ettei uskoni ole oikeaa, 
koska siitä ei seuraa rakkautta. Näin paljon rakkautta niiden elämässä, jotka julistavat muuta kuin 
uskonvanhurskautta, ja oma elämäni on täynnä pelkkää itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä lähimmäistä 
kohtaan.  

Oli kauhea tilanne nousta julistamaan tietämättä, mitä pitäisi julistaa. Sitä ongelmaa minulla ei ikinä ennen 
ole ollut. Jos ei riitä, että julistan lakia ja evankeliumia, niin mitä siihen pitäisi lisätä? Rakkauttako? Kenen 
rakkautta, omaaniko? 

Nyt ymmärrän paljon paremmin niitä, jotka eksyvät pois evankeliumista. Oli Jumalan armoa, ettei minulle 
käynyt niin. Nyt tiedän, ettei tämäkään asia ole omassa vallassani, vaan Jumalan kädessä. Hän osoitti 
minulle uudestaan, että uskonvanhurskaus on se totuus, jota Raamattu opettaa.  

Nyt on sitten edessä kiireinen joulun alus lukemattomine puheineen. Aaton vietän taas yksin, joulupäivän 
iltana on kirkolla joulusaarna, kuten viime vuonnakin.  
Vapahtajan siunaamaa joulujuhlaa teille jokaiselle! Kiitos menneen vuoden yhteistyöstä.  
Mailis  

 


