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Kiitos rukouksistanne – niihin on kyllä vastattukin sillä tavalla, että kevätlukukausi yliopistossa on 

ollut helpompi kuin syyslukukausi. Olen nukkunut kuin tukki ja saanut paljon muutakin aikaan kuin 

opiskelua. Elämä on tasaista, ja siihen sisältyy harvinaisen vähän tragediaa tällä hetkellä. 

 

Olen kerännyt vuoden verran rohkeutta, että uskaltaisin kertoa kiertokirjeessä ajatuksiani Suomen 

tilanteesta. Kun elää vuosikausia poissa kotimaasta, niin muutokset huomaa paljon selvemmin, kuin 

jos olisi koko ajan paikan päällä. Tämä kirje ei luultavasti ole mitään mukavaa luettavaa, varmaan 

jotkut teistä pahastuvatkin siihen, mitä tässä nyt seuraa. 

 

MUISTO ITÄ-SAKSASTA 

Japanista palatessani poikkesin Itä-Saksaan ystäviäni tapaamaan. Siellä näin jotakin sellaista, mitä 

en ole voinut unohtaa jälkeenpäin, jotakin josta on tullut minulle koko Euroopan kristillisyyden 

symboli. 

 

Ystäväperhe oli kunnostanut itselleen vanhan pappilan kodiksi ja leirikeskukseksi. "Missä kirkko 

on, jos tässä on pappila?" kysyin. Ystäväni veivät minut sitä katsomaan. Pappilan aidan takana oli 

metsittynyt tontti, jonka keskellä näkyi vielä jotain kivijalan tapaista. Yksinäinen kirkonkello oli 

nostettu huojuvan puurakennelman varaan. Siinä kaikki. 

 

Gisela kertoi, että koko kylässä on heidän perheensä lisäksi vain yksi kristitty mummo. Kukaan ei 

ole tarvinnut kirkkoa pitkään aikaan. Gisela koettaa pitää lastenkokousta kotonaan, mutta vain yksi 

pieni poika tulee. Alle 10% lapsista kastetaan Itä-Saksassa ja 99% ottaa nuorisovihkimyksen. 

 

Minua itketti, kun seisoin ja katselin kuollutta kirkkoa. Tämä on Lutherin maa, ajattelin. 

Wittenbergiin ei ole tältä paikalta pitkä matka. Mitä sanoisi Luther, jos näkisi syntymäseutunsa nyt? 

Mitä sanoisivat ne kristityt, jotka tämänkin kirkon olivat joskus rakentaneet? Itä-Saksa on 

muutenkin täynnä rappeutuneita kirkkoja, joiden rikkinäisistä ikkunoista naakat lentelevät sisään ja 

ulos. 



 

Japaninkin tilanne on parempi, ajattelin. Siellä rakennetaan kirkkoja, ei hävitetä niitä. Herra 

armahda Eurooppaa! 

 

 

ENSIMMÄINEN SHOKKI SUOMESSA 

Suomessa minua kohtasi shokki heti ensimmäisenä päivänä tänne saavuttuani: junan ikkunasta näin, 

miten huonoon kuntoon metsät olivat muutamassa vuodessa menneet. 

 

Japanin vuorilla olen tottunut näkemään sairaita, kuolevia ja kuolleita mäntyjä. Luulen tunnistavani, 

mikä puu on kuoleman kielissä. Ja nyt kotimaan metsät olivat yhtäkkiä täynnä kärsiviä, kituvia, 

harsuuntuneita havupuita, etenkin Pieksämäen pohjoispuolella. Kuusia, joiden neulaset siirtyvät yhä 

lähemmäksi latvaa. Mäntyjä joiden läpi näkee helposti, niin paljon niistä on neulasia karissut. 

Tilanne on pahempi kuin Japanissa. 

 

Olen surrut Suomen metsiä kipeästi. Tekisi mieleni pyytää puilta anteeksi sitä, mitä me 

kulutusjuhlallamme niille olemme tehneet. Ja uskokaa minua: metsä ei muutu enää terveemmäksi 

vaan sairaammaksi. Jos kulutusjuhla jatkuu tällä tavalla kymmenenkin vuotta, ovat metsämme 

puiden luurankoja täynnä. 

 

Minulle Suomen luonnon tuhoutuminen on ollut yksi elämäni surullisimpia asioita. Suomi oli 

minulle aina Ihanuuksien Ihmemaa luontonsa tähden. Nyt sydämeeni koskee, kun hiihdän tai 

juoksen metsässä… 

 

Luonnon kuoleminen on syntiemme seurausta, rahanhimon syytä. Siihen on syyllistynyt jokainen 

joka tahtoo aina vain korkeampaa palkkaa ja enemmän tavaraa välittämättä mitä seurauksia siitä on 

ympäröivälle luonnolle. 

 

SUOMEN YLEISILME 

Japanista tullutta hämmästyttää moni asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tyytymättömyys 

(japanilaiset ovat tyytyväisempiä), töhrityt kaupungit (Japanissa ei töhritä yleisiä paikkoja), 

humalaiset nuoret kaduilla viikonloppuisin (sellaista en ole ikinä nähnyt Japanissa), nuorten kauhea 

kielenkäyttö, väkivaltaisuus, se miten vähän täällä luetaan läksyjä, miten paljon pinnataan koulusta 

ja töistä, miten vähän kunnioitetaan vanhempia, opettajia, esivaltaa, työnantajaa, miten holtitonta on 

seksuaalinen käyttäytyminen, miten yleistä on avoliitto (jota Japanissa ei tunneta), avioerot (joita 

niitäkin Japanissa on suhteellisen vähän), rikollisuus… Listaa voisi jatkaa loputtomiin. 

 

Kun katselen ympärilleni, ihmettelen: millaista suomessa on 20 vuoden kuluttua? Millaisia lapsia 

jaksaa kasvattaa tuo sukupolvi, joka on viinan ja seksin suurkuluttaja jo teini-ikäisenä. 

 

JULISTUS 

Kun pidin ensimmäisiä puheitani Suomessa toissa syksynä, minulla oli jotenkin epämääräinen 

tunne siitä, että sanoma ei mene perille. En tiennyt aluksi, mistä se johtui. Puhuin samalla tavalla 

kuin olin tottunut puhumaan Japanissa – että Jeesus on syntisten Vapahtaja. 

 

Sitten ymmärsin: Suomessa ei ole syntisiä. Japanilaiset kristityt tietävät, etteivät he ole sellaisia 

kuin heidän pitäisi olla. Evankeliumi on heille ilosanoma suureen tarpeeseen. Suomessa taas kaikki 

on jo luvallista, joten pahaa omaatuntoa ei kenenkään tarvitse potea. Siksi kovin harva ihastuu, jos 

hänelle julistetaan syntien anteeksiantamusta. Jeesus näyttää suoraan sanoen olevan sivuseikka 

suomalaisessa kristillisyydessä. 



 

Minun piti arvioida uudelleen julistustani. Piti ruveta julistamaan lakia paljon entistä enemmän. 

Kertaan kymmentä käskyä yhä uudestaan: älä pidä muita jumalia – älä turhaan lausu Herran nimeä 

– pyhitä lepopäivä – kunnioita vanhempiasi – älä tapa – älä tee huorin – älä varasta – älä valehtele – 

älä himoitse. Julistan myös synnin seurauksia: Jumalan vihaa, ajallisen elämän tuhoa ja helvetin 

tuomiota. 

 

Polvet vapisevat monta kertaa, kun nousen puhujapönttöön. Tiedän, ettei minusta tule suosittua tällä 

systeemillä. Mutta en pääse mihinkään siitä, että profeetat ja apostolit julistivat lakia niille, jotka 

eivät syntejään tunteneet – ja niin teki myös Herramme Jeesus Kristus. 

 

KAIKILLA ON OIKEUS ONNEEN 

Suomessa – ja länsimailla yleensäkin – on 1980-luvulla lyönyt lopullisesti läpi ajatus siitä, että 

kaikilla on oikeus onneen. Suomeksi sanottuna tämä kuuluu: jokaisella on oikeus nautintoon, ennen 

kaikkea seksiin, olipa hän naimisissa tai ei, ja olipa partneri naimisissa toisen kanssa tai ei. 

 

Nuoriso ei kaikesta päätellen tiedä ollenkaan, että seksuaalielämä kuuluu avioliittoon. Eivätkä sitä 

näytä tietävän vanhemmatkaan. Kuulen nykyisin opiskelijoiden suusta sellaisia kertomuksia, joita 

ennen en kuullut ollenkaan: miten isä petti äitiä ja äiti petti isää ja avioeron jälkeen tapahtui sitä ja 

tätä – ja lapsen parasta ei ajatellut kukaan. Vanhemmat ottavat ”onnensa” ja riistävät samalla 

lapselta hänen onnensa, turvallisen lapsuuden ja luottamuksen toiseen sukupuoleen. 

 

Monta kertaa olen ajatellut: ei ole pelkästään nuorison syytä, että se elää niin holtittomasti kuin 

elää. Kun kotona ei ollut syliä tarjolla, sitä etsitään kadulta. 

 

Uskovatkin ottavat avioeroja entistä enemmän. Heilläkin on mielestään oikeus onneen. Meillä 

Japanissa lensi muuan pappi virastaan, kun piti yllä suhdetta toiseen naiseen. Se on ainoa uskottava 

tapa, miten kirkko voi menetellä, jos pappi ei suostu katumaan ja lopettamaan suhdetta. Näissä 

asioissa kannattaisi kerrata vähän Daavidin perheen historiaa: millaiset seuraukset tulivat hänelle ja 

hänen perheelleen yhdestä harha-askeleesta. Lapset raiskasivat ja tappoivat toisiaan, eikä Daavidin 

kyynelille tullut mitään loppua. Oliko "onni" Batseban kanssa sen arvoista? 

 

Olen kyllä ihmetellyt kovasti joidenkin pappien suhtautumista arkkipiispan paimenkirjeeseen. Itse 

en voisi kuvitellakaan jatkavani julistustyötäni, jos olisin ensin jonkun perheen hajottanut. Mitä 

hyödyttää julistaa suullaan Jumalan Sanaa, jos elämällään sen kieltää? Tiedän, että kiusaukset tällä 

elämän alueella ovat arvaamattoman kovia. Tiedän kuitenkin myös sen, ettei Jumala kiellä apuaan 

siltä, joka kiusauksen keskellä häneltä apua huutaa. 

 

ASENNE RAAMATTUUN 

"Minä en lue Raamattua joka päivä, en edes joka viikko, enkä myöskään katso sitä tarpeelliseksi", 

sanoi muuan nuori neiti minulle kipakasti, kun olin koettanut opettaa armonvälineiden käyttöä. 

Tähän asenteeseen törmään tavan takaa: "Ei Raamattu mitään auta silloin, kun ihmisellä on suuri 

ongelma!" 

 

Sunnuntaiaamuisin yhä useampi näyttää nukkuvan yli kirkonmenojen. Oman seurakuntani 

Meilahden jumalanpalveluksissa on kirkkoväen keski-ikä arviolta 60 vuotta. Jonkin ajan kuluttua 

tulee kirkkorakennuksella olemaan yhtä vähän käyttöä kuin Itä-Saksassa ikään, jollei ihmettä 

tapahdu. 

 



Naispappeuspäätös osoitti, ettei kirkkomme välitä enää Raamatun ohjeellisuudesta. Naispappeuden 

kannattajien argumentit eivät olleet Raamatusta, vaan ne nousivat tasa-arvoajattelun pohjalta. VT:n 

papit olivat miehiä, Jeesus valitsi apostoleikseen miehiä, Paavali määräsi perustamiinsa seurakuntiin 

miehiä paimeniksi. Pietarin piti suostua siihen, että hänet paimenvirassa tapetaan lammasten tähden 

(Joh 21:18-19). Läpi kirkon historian paimenet ovat joutuneet taistelemaan sutta vastaan, usein 

henkensä kaupalla – ja siihen virkaan nyt naiset asetettiin! Olemme taas menossa kohti aikoja, 

jolloin opista on taisteltava, jos mieli kristinuskon säilyä maan päällä. 

 

Tunnen tarpeeksi monta naisteologia ja teologian opiskelijaa voidakseni sanoa: meidän naisten 

kiinnostus ei yleensä ole dogmassa vaan sielunhoidossa. Kuka meistä olisi jaksanut taistella 

dogmasta, kuten viitenä ensimmäisenä vuosisatana taisteltiin? Ja jos ei olisi taisteltu, ei meillä nyt 

olisi kristinuskoa. 

 

On sanomattakin selvää, ettei minua tulla ikinä vihkimään papiksi. Lehtorin vihkimyksen voin 

ottaa, mutta en yhdessä naispappien kanssa. Voin aivan hyvin pysyä pelkkänä teologian 

maisterinakin vaikka koko loppuikäni. 

 

Tiedän, että käsitykseni virkakysymyksestä loukkaa teistä monia, mutta koettakaa ymmärtää: tämä 

on minulle omantunnon kysymys ja raamattukysymys. En voisi olla julistajan tehtävässä, jollen 

olisi Raamatun sanalle uskollinen. Lutherkin sanoi, ettei ihmisen ole hyvä toimia omaatuntoaan 

vastaan. 

 

En haluaisi loukata naispappeja, ja tahtoisin säilyttää entiset ystäväni, jotka ajattelevat näistä 

asioista eri tavalla kuin minä. Mutta en voi muuttaa vakaumustani ollakseni ihmisille mieliksi. 

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 

 

Minä, joka olen ollut niitä maailman uskollisimpia kirkossakävijöitä, olen joutunut tekemään sen 

päätöksen, etten menen jumalanpalvelukseen naispappia kuuntelemaan. Olen yrittänyt pari kertaa ja 

huomannut, että siitä ei tule mitään. Pysyn kotona ja luen Lutherin saarnoja, jos en pääse 

vanhauskoiseen jumalanpalvelukseen. 

 

Tahdoin kertoa tämän kaiken teille ollakseni rehellinen. Olisi ollut helpompaa vaieta, mutta se ei 

olisi ollut reilua. Teidän täytyy saada tietää, mitä lähettinne ajattelee. Jos ette jaksa sulattaa minua 

tällaisena, niin sitten teidän pitää etsiä itsellenne joku toinen nimikkolähetti. 

 

Vielä pari muutakin asiaa masensi minua kovasti viime syksynä: toinen oli Scorsesen Jeesus-filmi 

ja ennen kaikkea kirkollisten lehtien myönteinen suhtautuminen siihen. Toinen oli sitten Dalai 

Laman kutsuminen Tuomiokirkkoon. Jumalan huoneeseen päästettiin puhumaan toisen uskonnon 

edustaja! Se oli kuin tikarinpisto meidän selkäämme, jotka koetamme julistaa Jeesusta 

buddhalaisissa maissa. Kuva Dalai Lamasta Tuomiokirkon alttaritaulun edessä voi hyvin ilmestyä 

jossakin buddhalaisessa julkaisussa kuvatekstin kanssa: "Kristityt tarvitsevat sanomaamme." 

 

TEOLOGINEN TIEDEKUNTA (TTK)  

Olen kiitollinen siitä, että minulle on avautunut mahdollisuus opiskella teologiaa. Olen sivistynyt 

TTK:ssa huomattavasti. Samalla olen saanut tutustua vähintään sataan nuoreen opiskelijaan ja 

käydä lukemattomia mielenkiintoisia keskusteluja heidän kanssaan TTK:n kuppilassa. 

Esimerkkitapauksena tahdon kertoa keskustelun erään kauhean mukavan pojan kanssa, sanotaan 

häntä vaikkapa Matiksi. 

 



- Mitä sinä aiot saarnata kirkossa, kunhan sinusta tulee pappi, aloitin keskustelun kahvikupin 

ääressä. 

- Minusta kristinusko on vain wittgensteinilainen kielipeli, vastasi Matti. – Me emme voi 

tietää mitään tuonpuoleisista asioista; kristinuskon kielipelissä puhutaan siis vain 

tämänpuoleisista. Mutta koska vielä on ihmisiä, jotka tahtovat kuulla Raamatun sanomaa, 

täytyy olla toisia, jotka sitä heille julistavat. Yhtä hyvä työ se papin työ on kuin jokin 

muukin tässä maailmassa, jossa millään ei ole mitään absoluuttista tarkoitusta. 

- Eikö sinusta ole vaikeata saarnata 30 vuotta asiaa, johon et itse usko? kysyin sekavin 

tuntein. 

- Onneksi minun ei tarvitsekaan ratkaista kysymystä, onko Jumala olemassa vai ei. Minusta 

on hyvä, että jotkut – kuten sinä – olette löytäneet uskosta elämäänsä lohdutuksen. Minä itse 

en kuitenkaan voi uskoa noin epävarmaan asiaan, vastasi Matti. 

- Tuon on TTK:n eksegetiikka (=raamatunselitysoppi) sinulle tehnyt, totesin surullisena. 

- Niin, myönnän kyllä, että tähän tulokseen olen päätynyt teologiaa opiskellessani. Voimme 

tietää Jeesuksesta vain sen, mitä UT:n kirjoittajat tahtoivat meidän tietävän, emme sitä, mitä 

todella tapahtui. Ja kun otetaan huomioon ihmisluonto, sen halu liioitella ja värittää asioita, 

niin emme voi perustaa paljoakaan evankeliumien luotettavuuteen. Opetuslapset eivät 

kestäneet sitä, että heidän johtajansa kuoli, niinpä he loivat Messiaan. Hänen oli suorastaan 

pakko syntyä. 

- Minä puolestani uskon, että UT:a luomassa oli myös Pyhä Henki, ja siksi luotankin siihen, 

ettei UT puhu pötyä. Mutta tätä minä en voi sinulle tieteellisesti todistaa, sanoin. 

- Et voikaan, vastasi Matti surullisesti hymyillen. – Minä puolestani en voi hyväksyä 

Raamatun tarjoamia vastauksia. Mistä paha tuli? Miksi Jumala antaa meidän painiskella 

näiden kysymysten kanssa koko ikämme, ja sitten heittää meidät helvettiin? Jotkut vain 

eivät voi uskoa, kuten sinä. 

 

Näin loppui keskustelumme. Millaista Suomen kirkossa on muutaman vuoden kuluttua, kun osa 

papeista ei usko mihinkään, ajattelin. Niin, olen sitä mieltä, että olemme menossa vaikeita aikoja 

kohti. Kristillinen vakaumus alkaa joutua yhä ahtaammalle, sitä kun pidetään 

suvaitsemattomuutena. Uskonnollinen sekavuus lisääntyy. Raamatusta välitetään yhä vähemmän. 

Kristillinen kirkko hoitaa opetustehtävänsä yhä huonommin, kun sen opettajatkaan eivät enää usko 

siihen, mitä heidän pitäisi opettaa. 

 

Olen nähnyt tehtäväkseni keskittyä raamattupiirityöhön täällä Suomessa. Raamatusta voi todella 

tulla elävä kirja; siitä voi innostua. Tutut tekstit rupeavat elämään, kun niille esitetään oikeita 

kysymyksiä. Olemme löytäneet OPKO:n työlleni jatkajan, tai jatkajat: Kekäleen pariskunnan. 

Heidän on määrä kouluttaa opiskelijoita raamattupiirityöhön minun palattuani Japaniin. Ongelma 

on vain se, ettei OPKO:lla ole rahaa palkata heitä edes osatoimisesti 1500 mk:lla kuussa. Lähetän 

Opiskelijalähetyksen pääsihteerin kirjeen liitteenä teille siinä toivossa, että muutamat näkisivät 

tehtäväkseen raamattupiirityön tukemisen. 

 

Toukokuun loppuun mennessä minun pitäisi saada raamattupiirioppaan käsikirjoitus valmiiksi – se 

ilmestyy syksyn alussa nimellä SANA ILOSANOMAKSI. 

 

Opiskelusta on jäljellä kaksi tenttiä, yksi seminaariesitelmä, puheita käytännöllisissä harjoituksissa 

ja laudaturtyö, jota aion tehdä kesällä. Muutapa sitten ei sitten enää olekaan. Japaniin pääsen 

lähtemään vuoden vaihteessa, jos Herra suo. 

 

     Terveisin Mailis 

 



 


