
 
Takaokan lastenkokouksen mainoslehtisessä oli  

pyhäkoulutytön piirtämä kuva Janatuinen-senseistä.  

   

 

Nishi-Akashi 20.3. 1990 

Ystävät ja sukulaiset,  

Täkäläinen seurakuntani hämmästyi kuullessaan, 

että kokonaista 400 henkeä saa kiertokirjeeni – 

sillä se on neljä kertaa isompi joukko, kuin mei-

dän kirkossamme käy pyhäisin väkeä. Monta ker-

taa olen jo kuullut japanilaisten muistavan teitä 

kaikkia rukouksissaan. He iloitsevat, että on syn-

tynyt näkymätön yhteys suomalaisten ja japani-

laisten kristittyjen välille. He iloitsevat myös esi-

rukouksista, joita tietävät nyt Suomesta kohoavan 

armon istuimen eteen... 

Harvoin, jos koskaan, on minut toivotettu mihinkään uuteen työpaikkaan niin lämpimästi tervetulleeksi kuin 

tähän Nishi-Akashin seurakuntaan. Olen ihan hämilläni siitä ilosta ja riemusta, mikä täällä tuloni johdosta 

vallitsee. Tämä 40 vuotta vanha seurakunta haluaa aloittaa uuden työpisteen Takaoka-nimisessä kaupun-

ginosassa. Siellä asuu 12 000 henkeä 3600:ssa taloudessa, ja väkeä muuttaa koko ajan lisää. Takaokassa 

tehtävää työtä varten minut on tällä kertaa Japaniin lähetetty.  

Nishi-Akashin seurakunnan pastori on nimeltään K-hara-sensei (sensei = opettaja). Hän on vieraillut Suo-

messa kokonaista kolmen kuukauden ajan kirkon lähetysaktion vieraana, joten hän tuntee taustani hyvin. 

K-hara-sensei on noin 45-vuotias, hyvin kiltin tuntuinen mies, ja opinhaluinen hän on myös – kirjoittaa par-

haillaan tohtorinväitöskirjaa. Pappila seisoo kirkon vieressä; siellä asuu myös papinemäntä ja kaksi melkein 

aikuista lasta. K-hara-sensei ei puutu Takaokan työhön, vaikka kantaa siitä perimmäisen vastuun. 

Varsinainen työtoveri sen sijaan on Satoo-san (san = neiti; san voi tarkoittaa myös herraa tai rouvaa), 34-

vuotias evankelista. Hän on jo aloittanut Takaokassa lastenkokoukset ja opettaa kiinnostuneille aikuisille 

katekismusta. Satoo-san on kuin itse ystävällisyys, iloitsee kovasti tulostani ja siitä, että minä olen innokas 

opettamaan Raamattua ja pitämään raamattupiirejä. Satoo-san sanoo, että hänen armolahjansa ovat muu-

alla. Kyllä se nyt siltä näyttää, että jos joku meistä kolmesta on riidanrakentaja, niin eivät ainakaan nuo kak-

si japanilaista työtoveriani.  

Muuan kotikokous 

Kerron nyt eräästä kotikokouksesta, jossa meitä oli toistakymmentä naista, ja vain yksi heistä ei-kristitty. 

Keskustelu lipsahti arkaan asiaan, nimittäin hautajaisiin. Buddhalaisissa hautajaisissa kutsutaan kukin vuo-

rollaan vainajan kuvan eteen sytyttämään suitsuke ja rukoilemaan kuolleen henkeä. Miten kristitty toimii 

siinä tilanteessa? Tässä hyvien tapojen ja hyvän ryhmähengen luvatussa maassa vaatii suunnattomasti roh-

keutta käyttäytyä toisella tavalla kuin muut. Seuraavanlaisia mielipiteitä kuulin kotikokouksessa:  



12 vuotta sitten kastettu 40-vuotias rouva: ”Sellaisena hetkenä on ennen kaikkea otettava huomioon 

omaisten suru. Jos kristitty ei tee sitä, mitä kuuluu tehdä hyvien tapojen mukaan, ei hän sure surevien kans-

sa Ja rakentaa muuria itsensä ja naapurien välille. Kanssakäyminen loppuu siihen.” 

Eläkkeellä oleva lastentarhanopettaja, norjalaisten lähettien 20 vuotta sitten kastama: ”Minä ja mieheni 

emme ole sytyttäneet suitsuketta emmekä rukoilleet hautajaisissa yhtään kertaa kristityiksi tultuamme. 

Selitykseksi on riittänyt se, että olemme kristittyjä.” 

Seurakuntamme tukipylväs, uskollinen ja auttavainen rouva, kastettu ties miten kauan sitten: ”Olen kärsi-

nyt tästä asiasta sanomattomasti. Ensin tein kuten muutkin, mutta omatuntoni vaivasi minua. Sitten pastori 

neuvoi, että pitää ripustaa iso risti kaulaan, ei saa sytyttää suitsuketta, mutta saa rukoilla kädet ristissä. Ei 

siis yhteen liitettyinä, kuten buddhalaiset rukoilevat.” 

Toinen uskollinen ja avulias seurakunnan tukipylväs, yli 50-vuotias: ”Minä kieltäydyin sekä suitsukkeesta 

että rukouksesta lankoni hautajaisissa, mutta naapurusten hautajaisissa teen molemmat.” 

Minä (joka olin muutoin hiljaa, kuin hiiri koko keskustelun ajan): ”Miltä sinusta tuntui mennä kuvan eteen 

naapurisi hautajaisissa?” Vastaus: ”Ei yhtään miltään.” 

Ensimmäisen rouvan ei-krisitty anoppi: ”Olen ollut elämäni varrella monissa hautajaisissa, mutta yhtään 

kertaa en ole nähnyt kenenkään kieltäytyvän sytyttämästä suitsuketta. Miksi tulla koko hautajaisiin, jos ei 

voi toimia hyvien tapojen mukaan?”  

Noin 60-vuotias rouva, kauan sitten kastettu: ”Minä kyllä kumarran heikkouttani ja pelkuruuttani hautajai-

sissa ja koetan selittää itselleni, että se tapahtuu vain muodon vuoksi – sydämessäni rukoilen Jeesusta. 

Mutta tiedän, että yritän vain pettää itseäni...” 

Pastorin rouva: ”Me emme rukoile kuvan edessä, mieheni ja minä. Mieheni kyllä opettaa, että tämä on 

pikkuasia. Jokainen saa tehdä ihan niin kuin tahtoo.” 

Vanha kristitty mummo: ”Minä tosin menen hautajaisiin, mutta lähden pois ennen kuin nimenhuuto alkaa.” 

Toinen mummo, joka on ollut kristitty vasta nelisen vuotta: ”Kun kuljen mieheni kanssa temppeleissä – ja 

mieheni on kova palvomaan jumalia – toimin kyllä enimmäkseen valokuvaajana. Silloin kun joudun liittä-

mään käteni yhteen ja kumartamaan Buddhan kuvan edessä, rukoilen Jeesusta. Liitän käteni yhteen vain 

muodon vuoksi. Saako niin tehdä, sensei?” 

Kysymys oli minulle tarkoitettu, mutta minä kiersin sen. Pelkkää pelkuruuttani. En uskaltanut tarttua asiaan 

– vielä. Mutta kun saarnateksti joskus käsittelee ensimmäistä käskyä, silloin minun on sanottava kaikkien 

edessä: “Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman Ja häntä ainoata palveleman.” 

Keskustelu jatkui. Minun ikäiseni, vasta kristityksi kääntynyt rouva sanoi näin: ”Eikö ole pääasia, että olem-

me hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Miksi muuten kristinuskoa nimitettäisiin rakkauden uskonnoksi? Mutta 

toisaalta – kun kuulin, että eräs tuttavani kristitty ja kristityn perheen tytär palvoo joka päivä Buddhan koti-

alttaria miniäksi jouduttuaan, kauhistuin kyllä...” 

Kotikokouksen emäntä, ikä 60:n ja 70:n välillä, pari vuotta sitten kastettu: ”Miksei saisi palvoa? Haittaako 

tuo nyt ketään? Jos miniä on menettelytapaansa tyytyväinen, niin antaa palvoa vain. Onko tuo nyt kum-



moinen asia...?” Minun ikäiseni rouva: ”Voiko kristitty olla menettelytapaansa tyytyväinen Buddhaa palvo-

essaan? En minä kyllä olisi valmis menemään noin pitkälle.”  

Keskustelu jatkuu…  

Samana iltapäivänä tuli Osakasta kolme opiskelijaa (entisiä tuttuja KGK:n ajoilta) luokseni “huvittelemaan”, 

kuten he asian ilmaisivat. Kerroin vähän aamupäivän naistenpiiristä ja kysyin nuorten mielipidettä. ”Meidän 

pappi antaa meidän tehdä hautajaisissa mitä haluamme”, sanoi toinen tytöistä. ”Mutta minä näin kerran 

elokuvan, joka kertoi Korean kirkosta sota-aikaan. Pappi ei suostunut kumartamaan epäjumalan alttarin 

edessä, vaikka häntä miten kidutettiin. Hän kuoli, mutta jätti oikean uskon perinnöksi seurakunnalleen. 

Japanin seurakunnista useimmat suostuivat ottamaan keisarin kuvan kirkkosalin seinälle ja kumartamaan 

sitä jumalanpalveluksen aluksi, sotapoliisin pakotuksesta. Elokuvaa katsellessani ajattelin, että tahtoisin olla 

samanlainen kristitty kuin se korealainen pappi.” 

”Kun vain uskaltaisi”, jatkoi opiskelijapoika, joka on juuri siirtymässä työelämään. ”En kyllä uskalla ruveta 

hankalaksi, kun on mentävä hautajaisiin firman edustajana.”  

Illalla soitin ihmiselle, jota kunnioitan ja ihailen enemmän kuin ketään toista japanilaista naista, nimittäin 

professorinrouva Ayakolle. Hän ja hänen miehensä ovat olleet Osakan opiskelijatyön tukipilarina jo lähes 30 

vuotta. Tutustuin heihin opiskelijatyötä tehdessäni ja havaitsin, että Ayako-san ja minä olemme sukulais-

sieluja. Professoripariskunta ei kuulu luterilaiseen kirkkoon.  

Kysyin Ayako-sanin mielipidettä hautajaisista. ”Tämä on vaikea ongelma”, hän sanoi. ”Kun isäni kuoli, pi-

dimme perheneuvottelua aamuneljään asti, koska veljeni eivät olisi millään tahtoneet antaa minulle ja per-

heelleni lupaa olla toimittamatta buddhalaisia riittejä. He sanoivat ettei ole kysymys uskonnollisesta sere-

moniasta, vaan satoja vuosia jatkuneesta hyvästä tavasta. He sanoivat myös, etteivät ymmärrä sellais-

ta ’rakkauden Jumalaa’, joka kieltää ihmistä kunnioittamasta vanhempiaan heidän hautajaisissaan. Tällai-

nen käytös saa kuulemma aikaan vain sen, ettei kukaan halua kääntyä kristityksi. Ja niin edelleen, aamunel-

jään asti.  

”Loppujen lopuksi meidän perhe ei kuitenkaan polttanut suitsuketta, vaan piti sen sijaan pienen hiljaisen 

hetken omalla vuorollaan. Luulin, että siitä syntyisi kauhea arvostelu ja kritiikin ryöppy, mutta ihme kyllä 

kukaan ei sanonut meille sanaakaan tästä asiasta hautajaisten jälkeen”, kertoi Ayako-san.  

”Opiskeluaikana 30 vuotta sitten minäkin ajattelin, että tämä on pikkuasia”, jatkoi Ayako-san. ”Kävin ns. 

kristillistä yliopistoa ja rehtorimme sanoi näin: ’Uskoni on niin avara, että voin rukoilla paitsi Kristusta, myös 

Buddhaa.’ Minä ihastuin tuohon ajatukseen ja elin sen mukaisesti. Se on helppo tie, kun ei tarvitse riidellä 

ympäristönsä kanssa. Sitten kuitenkin kohtasin elävän Kristuksen ja tajusin, että minun tulee palvoa yksin 

häntä. Kun tuli seuraava uusi vuosi, niin me kokoonnuimme – perhe ja yrityksemme työntekijät – shintoalt-

tarin eteen suorittamaan tavanomaista uuden vuoden rituaalia. Minä kieltäydyin. Isä suuttui hirvittävästi. 

Siitä tuli sanoinkuvaamaton uusivuosi.” 

”Kuinka vanha olit silloin?” kysyin. ”Kaksikymmentäyksivuotias”, vastasi Ayako-san ja jatkoi: ”Mutta tiedät-

kö mitä: kun olin menossa naimisiin, oli isäni kertonut tulevalle miehelleni tällaisen asian: ’Silloin kun Ayako 

yhtäkkiä kieltäytyi palvomasta shintojumalia, minä jouduin kysymään itseltäni: Onko se mitä minä itse pal-

von, todella palvomisen arvoista? Onko minulla tarjota tyttärelleni kristinuskon vastineeksi jotain sellaista, 

mihin todella kannattaa uskoa? Ja kun tajusin, ettei ole, suutuin vielä enemmän ja olin Ayakolle vielä vihai-

sempi.’” 



 

Tässä vaiheessa minä nieleskelin kyyneleitä. Mutta Ayako-san jatkoi: ”Niin, Mailis-san, minä kyllä uskon, 

että paras todistus Jeesuksesta on se, että pysymme Jumalan Sanalle uskollisina, olipa siitä sitten seurauk-

sena millaisia riitoja hyvänsä. Mutta miten lähetyssaarnaaja tästä asiasta puhuu seurakunnalleen, etenkin 

jos pappi on toista mieltä, se on taas toinen asia... Kaikkein parasta olisi, jos japanilaiset kuulisivat toisten 

japanilaisten kertovan siitä, miten Jumala on heitä auttanut ristiriitojen keskellä.”  

Niinpä niin. Siinä sitä ollaan. Siinäpä on teillekin, kiertokirjeen lukijoille, rukousaihetta. 

Minulla on tällä hetkellä yksi kasteoppilas, 40-vuotias rouva Ooba. Hänelle olen kyllä koettanut opettaa 

ensimmäistä käskyä niin, että laki pysyy voimassa eikä syntiä vähätellä, mutta Jeesuksen sovitus peittää 

tämänkin synnin. Vaarallista on se, jos Raamatun sanasta poistetaan ne kohdat, jotka juuri siinä kulttuurissa 

ovat vastoin yleistä mielipidettä. Suomessa silotellaan seksuaalielämän syntejä, naisen tehtäviä seurakun-

nassa ja helvetin olemassaoloa. Täällä ei kukaan loukkaannu, jos noista asioista puhutaan. Täällä loukkaus-

kivenä on ryhmästä poikkeaminen, etenkin silloin kun vanhempien kunnioittamisesta on kysymys. 

Kirkkohistoria on osoittanut lukemattomia kertoja, että yleiseen mielipiteeseen mukautuminen on kirkolle 

kohtalokas tie. Sen tien päässä on pahimmillaan Pohjois-Afrikan ja Vähän Aasian seurakuntien, tai Kiinan 

nestoriaanikirkon kohtalo. Mitään niistä ei ole jäänyt jäljelle. Vähän paremmin selvisi tunnustuskirkko Natsi-

Saksan kurimuksesta, mutta vain vähän. Sielläkin historia kunnioittaa niitä, jotka eivät tehneet kompromis-

seja yleisen mielipiteen ja natsien kanssa. 

Ei auta muu kuin rukoilla täällä sen saman virren sanoilla, minkä sanoilla Suomessa rukoilin aamuisin teolo-

giseen tiedekuntaan mennessäni:  

Suo etten koskaan Sanaas’ Herra kiellä.  

Se yksin turvan tuopi tuskan tiellä.  

Se ompi ainut lohtu vaivahan.  

Sen valo johtaa tielle taivahan.  

Uudesta kodistani kerron ensi kirjeessä. Kirjoitelkaahan!  

toivoo  Mailis Ilona 

 


