
 

 

 

 

Ystäväkirje 2-87 

Amagasaki 15.3.87  

 

Rakkaat ystävät!  

 

Kiitos niistä muutamista kommenteista, joita 

olen saanut vastauksena viimekertaiseen Jo-

bin-postiini. Olen elänyt koko alkuvuoden 

Jobin “lumoissa”, hänen maailmassaan, hänen 

kysymyksissään. Ensimmäistä kertaa elämäs-

säni olen tajunnut, miten ihana kirja Jobin 

kirja on - ja miten Kristus-keskeinen. 

 

MUUAN JUMALANPALVELUS  

Nytpä kerronkin teille viime viikon leiristä. Mutta sitä ennen pitää kuvata erästä vapaapäivää, kun taas ker-

ran olin kiivennyt Maya-vuorelle haavojani nuolemaan. Mielialani oli nollassa, tai sen alapuolella. Istuin 

vanhan temppelin kiviportailla ja itkin. Mitäkö? Sitä, mitä Jobkin: kaikki on sortunut ympäriltä. Työssä olen 

epäonnistunut; pääsihteeri luetteli jokin aika sitten viisi syytä siihen, miksi minua ei aiota pyytää opiskelija-

työhön seuraavaksi työkaudeksi. Ihmissuhteissa olen epäonnistunut, yhtään syntiä en ole voittanut, lähim-

mäisille teen niin paljon pahaa, että parempi olisi, jos myllynkivi ripustettaisiin kaulaan, ja minut upotettai-

siin meren syvyyksiin... Eikö tuossa ole itkemisen aihetta? 

 

Sitten muistin, että olin kotoa lähtiessäni siepannut mukaani Suomesta tulleen jumalanpalveluskasetin. Panin 

sen Walkmaniin ja aloin kuunnella kiivetessäni. Setrit polun varrella kohosivat suorina ja korkeina taivaa-

seen asti kuin kirkon pilarit. Kaukana alapuolella pilkotti miljoonakaupunki ja meri, josta pilvet näyttivät 

syntyvän sinisinä ja punaisina. Siinä kirkossa, vuoren rinteellä, Jeesus itse tuli minua palvelemaan. Hän lä-

hetti minulle jumalanpalveluskasetin juuri tuota päivää varten, koska ei tahtonut jättää minua pimeyteen. 

 

Ah Jeesus Herrani, Mun vaipuu toivoni  

Mä yöhön synkkään näännyn,  

Nyt puolehes mä käännyn.  

Suo armos valon koittaa,  

Epäilykseni voittaa. (VK 431)  

 

Ja synnintunnustus: 

Syvyydestä minä huudan sinua Herra...  

Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden...  

 

Sitten synninpäästö: 

Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot,  

mutta minun armoni ei sinusta väisty... 

 

Ja taas virsi: 

Meitä kun polttavi auringon helle,  

Murhe ja kiusat kun ahdistavat,  
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Vaivamme kaikki on tuttuja sulle,  

Sun sanas, armosi lohduttavat... (VK 173)  

 

Nauhan toisella puolella oli vielä vanha raamattutunti, jossa Per Wallendorff puhui Johannes Kastajas-

ta. ”Pitäkää huolta, että voitte sanoa samoin kuin Johannes: ’Minä olen todistanut, että tämä on Jumalan 

Poika’ (Joh.1:34). Pitäkää huolta, että todistuksenne sisältö on hän, Jumalan Karitsa, joka on ottanut pois 

maailman synnin.” 

 

Istuin pienen puron varressa hiljaisessa laaksossa ja mietin kuulemaani. On totta, että olen epäonnistunut 

kaikessa, mutta minulla on silti tehtävä. Olkoonkin, että elämänhalu on poissa, mutta ilmeisesti Jumala yhä 

tahtoo, etten kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Jumalan Karitsa on ottanut pois minunkin suuren syn-

tisyyteni ja turmelukseni — enkö sitten jaksaisi hänestä todistaa vielä muutamaa vuotta tai vuosikymmentä?  

 

OPISKELIJOIDEN LEIRI (nimet muutettu) 

Ja sitten takaisin viime viikon leirille. Meitä oli koolla 17 opiskelijaa ja neljä opiskelijasihteeriä Kioton ta-

kana vuoristossa viisi päivää. Opiskelun aiheena olivat vanhempien lasten väliset suhteet. 

 

Ensimmäinen päivä 

Tämä leirikeskus on todella syrjässä maailman metelistä. Ympärillä ei ole yhtään taloa, ei kauppaa eikä lim-

sa-automaattia. Kävelin juuri ennen auringonlaskua vuoristoteillä tunnin verran nauttien hiljaisuudesta ja 

uguisun kevätlaulusta, teeviljelmistä, kukkivista luumupuista ja pienestä maalaiskylästä. 

  

Iltatilaisuudessa pidin ensimmäisen ja ainoan puheeni tällä leirillä. Aiheeksi oli annettu ”Yhteys Jumalan 

kanssa”. Nuoriso kuunteli hengittämättä liikkumatta. 

 

Toinen päivä 

Täällä on kaksi tyttöä, joiden kotiolot ovat hirveän vaikeat. Toisen äiti on mielisairas, toisen isä alkoholisti, 

joka viinapäissään riehuu ja lyö. Juttelin molempien kanssa, mutta tunsin kyllä voimattomuuteni noin suur-

ten ongelmien edessä.  

 

Tytöt ovat alkaneet nähdä vikaa itsessäänkin, kun ovat kuulleet täällä neljännen käskyn selitystä. Koetin 

julistaa heille evankeliumia yksityisesti – yleisissä puheissa sitä on mielestäni ihan liian vähän. Päivän paras 

anti oli se, että ehdin jutella kaikessa rauhassa työtoverini Yuki-sanin kanssa. Asumme näet samassa huo-

neessa. 

 

Kolmas päivä 

Muuan pojista, sanotaan nyt häntä vaikka Hiraokaksi, on mielestäni kauhean kalpea ja laihtunut. Hän on 

minun vastuullani olevan yliopistoni opiskelijoita; olen tuntenut hänet jo kaksi vuotta. Juttelin Hiraokan 

kanssa. ”Niin, kyllä minä tiedän, että Jeesus on kantanut syntini, mutta en usko siihen vielä tarpeeksi. Olen 

puhunut tästä kahden opiskelijasihteerin kanssa ja molemmat sanovat, että minun pitää vain etsiä edelleen ja 

koettaa löytää vastaus.” 

  

Sisälläni kuohahti kun ajattelin moisia neuvoja. Sokeakin näkee, että tällä pojalla on paha olla. On jo korkea 

aika osoittaa Häntä, joka on vastaus kaikkiin kysymyksiin. ”Ei sinun tarvitse enää mitään etsiä, vastasin. 

Jeesus itse on tässä ja sanoo sinulle: ’Minä olen se Jumalan Karitsa, joka olen kantanut sinun syntisi’”, va-

kuutin.  

 

”Mutta minä en tiedä vielä, mitä on todellinen vapaus”, valitti Hiraoka epätoivoisen näköisenä. ”Raamatussa 

sanotaan, että missä Herran Henki on, siellä on vapaus.” ”Vapaus on syntien anteeksiantamuksessa, vastasin.  
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Poika alkoi itkeä. Me rukoilimme. Meteli oli niin kova (olimme näet juhlasalissa), etten kuullut, mitä hän 

sanoi. Mutta Jeesus kuuli. Joka ilta meillä on viimeiseksi sellainen tuokio, jossa kukin saa yhdellä lauseella 

kertoa, mitä se päivä on hänelle merkinnyt. Hiraoka sanoi näin: ”Tänä päivänä minä olen ymmärtänyt, että 

Jeesus antaa anovan saada ja etsivän löytää.” 

  

Yö oli tähtikirkas. Kokoonnuimme leirikeskuksen pihaan ja katselimme kaukoputkella kuun kraattereita ja 

Orionin tähtisumua. Nuoriso oli ihastuksissaan. Näille asvalttierämaan lapsille tavallisen tähtitaivaan näke-

minen on harvinaislaatuinen huvitus!  

 

(Lisäys 2017: Hiraokasta tuli pappi ja lähetystyöntekijä.) 

 

Neljäs päivä 

Jokaisen opiskelijan piti tuoda mukanaan leirille “todistuspuheenvuoro” paperille kirjoitettuna, eli siis selos-

tus siitä, miten hänestä on tullut kristitty. Tänään iltapäivällä nuoret saivat määräyksen korjata kertomustaan 

niin että siitä kävisi selvästi ilmi, mistä he ovat pelastuneet ja mihin; samoin kuin se, mitä Jeesus heille mer-

kitsee. Miyamoto-san (nimi muutettu), tokiolaisen firmanjohtajan tytär, tuli lukemaan todistustaan minulle ja 

kysymään, kelpaako se. Kertomuksesta kävi ilmi, että äiti ja isot siskot ovat raahanneet tyttöparan puoliväki-

sin kirkkoon ja kasteelle. Lopussa seisoi kuitenkin fraasi rauhasta sydämessä. 

 

- Onko tuo totta? kysyin viimeistä lausetta tarkoittaen.  

- Ei, vastasi Miyamoto-san.  

- Pyyhi se sitten pois.  

- Itse asiassa minä en ole yhtään varma siitä, olenko pelastunut. Minusta ei koskaan tunnu miltään, ei 

silloinkaan kun muut itkevät ja iloitsevat tai kiittävät Jumalaa kirkolla. Minulla ei ole pelastusvar-

muutta. 

 

Luetin Miyamoto-sanilla vertauksen fariseuksesta ja publikaanista ja esitin siitä sitten muutaman kysymyk-

sen.  

- Kummallako näistä kahdesta oli pelastusvarmuus? 

- Fariseuksella. 

- Ja kumpi pelastui? 

- Publikaani. 

- Niin, etkö luule, että publikaanilla oli vain pienenpieni usko, kun hän meni temppeliin pyytämään 

syntejään anteeksi. Mistä sen huomaa, että hän kuitenkin uskoi? 

 

Tyttö mietti vähän aikaa.  

- Siitä, että hän rukoili, hän vastasi sitten. 

- Millaiseen Jumalaan nämä kaksi uskoivat? Tarkoitan siis: millaisia ihmisiä vastaanottavaan Juma-

laan?  

 

Miyamoto-san selitti: Fariseus uskoi Jumalaan, joka ottaa vastaan hyviä ihmisiä, kun taas publikaani uskoi 

Jumalaan, joka ottaa vastaan syntisiä.  

- Jeesus on se Jumala, joka ottaa syntisiä vastaan, sillä hän on syntisten Vapahtaja, sanoin. Publikaanin 

uskon kohde oli oikea, vaikka usko oli heikko. Siksi hän pelastui.  

- Mutta minulla ei ole varmuutta pelastuksesta vieläkään, valitti Miyamoto-san.  

- Ei tarvitse ollakaan, vastasin. Riittää, kun sinulla on pienenpieni usko, joka saa sinut pyytämään syn-

tejäsi anteeksi Jeesukselta.  

 

Voi sitä lasta, miten se ilostui! Kasvot hymyssä tyttö läksi huoneestani todistustaan korjaamaan. Illalla hän 

sitten luki sen meille kaikille. Fraasit olivat hävinneet ja tilalla oli kertomus fariseuksesta ja publikaanista ja 

siitä, että pienenpieni usko riittää ilman pelastusvarmuuttakin. 
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*** 

 

Työtoverin kanssa juteltiin tästä leiristä, jota voisi sanoa vaikka ihmissuhdeseminaariksi.  

- Kaikki, mitä ihmissuhteista voidaan sanoa, kuuluu lain piiriin, minä huomautin toivoen, etten louk-

kaisi Yuki-sania. Hän on näet tämäntyyppisistä seminaareista hyvin innostunut.  

- Mutta puhutaanhan täällä Jeesuksestakin, väitti Yuki-san vastaan.  

- Niin, mutta vain esimerkkinä, jota meidän on seurattava, tyyliin: “Kohtele sinä äitiäsi kuten Jeesus 

kohteli äitiään vielä viimeisellä hetkillään.” On hyvä, että opiskelijat oppivat näkemään syntinsä ja 

sen, mitä heidän pitäisi tehdä. Mutta heille on myös kerrottava, että juuri näiden nimenomaisten syn-

tien rangaistuksen Jeesus on kärsinyt, sanoin.  

- Japanin kirkoissa tuota kuulutetaan väsyksiin asti. Kaikki tietävät sen jo, Mailis-san. Se, mitä kristi-

tyt eivät tiedä, on synti ja sen esiintymismuodot arkielämässä, väitti Yuki-san vastaan.  

- Oletko siis sitä mieltä, ettei näiden nuorten tarvitse kuulla julistusta syntien anteeksiantamuksesta nyt, 

kun heidän sydämensä on käännetty nurinpäin ja heille on selvästi osoitettu miten he ovat rikkoneet 

vanhempiaan vastaan? kysyin hämmästyneenä.  

- Olen, vastasi Yuki-san. 

- Etkö sitten itse tule epätoivoiseksi synneistäsi tällaisissa seminaareissa? Ja muulloinkin? kysyin.  

- No, enpä tiedä, vastasi työtoveri ja jatkoi: Sinua minä kyllä usein ihmettelen: saarnaat anteeksianta-

musta, mutta rukoilet silti aina kaikissa rukoushetkissä syntejäsi anteeksi. Minusta se on vähän risti-

riitaista – on kuin et itsekään uskoisi siihen mitä julistat!  

 

Kokous aikoi ja meidän oli lopetettava keskustelu tähän. Olin todella hämmästynyt Yuki-sanin teologiasta. 

Minun on suoraan tunnustettava, että syntien anteeksisaamiseen uskominen on itselleni usein hyvin vaikeaa. 

 

Viides eli viimeinen päivä 
Nyt olen selvinnyt melkein viikon ilman leivänpalastakaan, pullasta nyt puhumattakaan - pelkällä riisillä. 

Aamulla sotketaan keitettyyn riisiin raaka kananmuna ja vähän merilevää. Muutama vuosi sitten tuollainen 

aamiainen oli minulle syömätön paikka, mutta nyt se maistuu jo ihan hyvältä. Olen minä sentään näköjään 

vielä kehityskelpoinen yksilö, ainakin joissakin asioissa. 

 

Juttelin taas sen tytön kanssa jonka isä on alkoholisti, Huomasin, mitä hyvää kristillinen kirkko tässä maassa 

saa aikaan. Missään muualla tätä Yuriko-chania ja hänen perhettään hyväksytty: ei naapurustossa, ei suku-

laispiireissä - mutta kirkolle sai aina mennä. Siellä sai asua silloin kun isä kävi väkivaltaiseksi, sieltä sai 

ruokaa silloin kun rahat loppuivat. Tuon seurakunnan kristittyjä on kiittäminen siitä, että tästä tytöstä ja hä-

nen sisaristaan on ilmeisesti tullut suhteellisen normaaleja ihmisiä. ”Kirkolla meidät hyväksyttiin. Siksi pää-

tin jo pienenä tyttönä, että isona minusta tulee pappi”, hymyili Yuriko-chan.  

 

Tyttö luki minulle todistuspuheenvuoronsa. Hän pääsi synnistään eroon tunnustettuaan sen papille, mutta 

lankesi siihen taas kasteen jälkeen. Silloin tuntui epätoivoiselta. ”Mitä sanoisit nyt ihmiselle, joka tulisi va-

littamaan sinulle voittamatonta syntiään?” kysyin. ”Sanoisin, ettei ratkaisu ole synnin voittamisessa vaan 

Jeesuksen ristissä. Niinhän sinä sanoit minulle ensimmäisenä iltana, shuji.” Yuriko-chanin todistus näytti 

tekevän muihin nuoriin syvän vaikutuksen.  

 

Olin pyytänyt muilta opiskelijasihteereiltä lupaa saada puhua viisi minuuttia päätöstilaisuudessa. Puhuin 

niille, joista tuntui, etteivät he olleet löytäneet vielä ratkaisua ongelmiinsa ja joita pelotti mennä takaisin 

entisiin kuvioihin.  

 

- Jeesus itse johti sinut tälle leirille saadakseen sanoa sinulle yhden asian: sen, että hän on Jumalan Ka-

ritsa, joka on ottanut pois sinunkin syntisi. Sinä olet itse hämmästynyt ja kauhistunut syntejäsi tällä 

viikolla. Jeesukselle ne eivät ole mitään uutta - hän on tiennyt aina, että ne ovat olemassa. Juuri siksi 

hän valmisti pelastuksen sinua varten kantamalla syntisi ristinpuuhun. 
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Jos et ole löytänyt vielä ratkaisua ihmissuhdeongelmiisi ja synteihisi, niin sinun pitää muistaa tämä: sy-

vin ratkaisu synnin ongelmaan on syntien anteeksiantamus. Sitä Jeesus sinulle nyt tarjoaa, ettei sinun 

tarvitsisi lähteä kotiisi tyhjin toimin. Ja vielä sana niille, jotka ajattelevat: “Tuo mitä shuji sanoo on kyllä 

totta, mutta minulta puuttuu uskoa siihen. En osaa uskoa tarpeeksi. Siksi en saa apua.”  

Puhuin ensimmäisenä iltana lampaista jotka uhrattiin temppelissä ihmisten syntien sovitukseksi. Uhraa-

jien joukossa oli niitä, joilla oli vahva usko ja toisia, joiden usko oli heikko. Jumala ei kysellyt uskon 

suuruutta; hän katsoi lammasta, jonka veri vuoti. Se riitti. Jos sinä nyt tulet Jumalan luo syntisenä ja tuot 

hänelle uhrinasi Jumalan Karitsan, Jeesuksen, niin se riittää. Jumala ei katso uskoasi, hän katsoo Jeesusta. 

Se riittää. 

 

Yleisö istui niin hiljaa, että melkein saattoi kuulla lumisateen äänen ikkunan takaa. Jotkut nieleskelivät itkua. 

Yuki-san ei jatkanutkaan kokousta heti, vaan määräsi viiden minuutin tauon. Jälkeenpäin hän sanoi: ”Nyt 

minä ymmärrän, mitä tarkoitit eilen, kun juttelimme julistuksesta.” 

 

Päätöstilaisuudessa valtaosa opiskelijoista puhui Jeesuksesta, siitä mitä oli hänestä oppinut kuluneen viikon 

aikana. Olin onnellinen, minä joka vasta vähän aikaa sitten olin päässyt toivomasta, ettei tarvitsisi ikikuu-

naan päivänä enää Jumalan sanaa julistaa eikä lähetystyötä tehdä. 

 

Ulkona satoi lunta, kun läksimme pois. Bambut taipuivat taakkansa alla kaksinkerroin ja uittivat latvaansa 

joen vedessä. Lumen alla kukkivat luumupuut.  

 

*** 

 

Pari päivää sitten posti toi kirjeen Tooyama-sanilta, eräältä leirin tytöistä. Näin siinä sanottiin: “Neljännen 

leiripäivän vapaa-ajalla sain jutella kanssasi kaikessa rauhassa, Mailis-shuji. En ole voinut unohtaa sitä raa-

matunlausetta, jonka Jumala minulle silloin antoi, enkä usko koskaan unohtavanikaan. ‘Katso Jumalan Ka-

ritsa, joka ottaa pois Tooyama Marikon synnit.’ Silloin ymmärsin syyn siihen, miksi Jumala ottaa minut vas-

taan tällaisena kuin olen. Tästä lauseesta tuli minulle suunnattoman kallisarvoinen." 

 

Tulipa taas liian pitkä kirje. Olkoon se nyt kuitenkin paastonajan - Jeesuksen kärsimysajan  

- tervehdys teille. 

 

Mailis  

 


