
 

 
Nishi-Akashin kirkko 

Takaoka 15.5-90 

Hyvät ystävät ja kylänmiehet!  
Kun lehti puhkeaa puuhun siellä suloisessa Suomen maassa, lopettavat Suomen kansalaiset kirjeenkirjoituk-

sen. Se jatkuu vasta siinä vaiheessa, kun lehti taas putoaa puusta. Koko kuuman kesän saavat lähetyssaar-

naaja-raukat siis elää ilman postia. Nyyh!  

Tämän vuodatuksen jälkeen lämmin kiitos teille kaikille, jotka kuitenkin olette minua muistaneet joko pos-

tin, pankin tai armonistuimen kautta. Olen monen monta kertaa kokenut jo tänäkin vuonna, että ystävät 

rukoilevat puolestani. Toivon, että löydätte monta rukousvastausta tästä kiertokirjeestä.  

Ensinnäkin uusi kotini. Muistan, miten koville otti aikoinaan Amagasakiin asettuminen. Kirjoitin siitä runon-

kin: “Ikkunani alla! linja-autojen rekkojen! henkilöautojen! moottoripyörien/ lentokoneiden/ soraääninen 

serenadi/ kaivinkoneen jyrinän/ säestämänä.” Pillahdin itkuun tajutessani millaisessa metelissä minun on 

asuttava neljä vuotta. Sitten tartuin itseäni niskasta ja sanoin: 80 miljoonaa japanilaista kärsii melusaastees-

ta omassa kodissaan. Jos he sen kestävät, kestän minäkin.  

Ja niin minä sen kestinkin, mitä nyt vähän terveys reistaili välillä. Siitäkö johtui, etten koskaan saanut nuku-

tuksi syvää unta, vai mistä, en tiedä. Toista se on tällä kertaa! Ensin asuin tosin pari kuukautta pimeässä 

murjussa kirkon lähellä, mutta 7.4 oli lopulta muuttopäivä.  

Näin siitä kertoo päiväkirja. “Kesken laatikoiden kantamisen alkoi sataa vettä. Me muuttomiehet kastuim-

me, ja niin kastuivat tavaratkin. Mutta kaikki murheet unohtuivat, kun näin uuden kotini Takaokassa. Ensin-



näkin se on puiston vieressä, yksisuuntaisen, melkein liikenteettömän kadun varrella, pienen puutarhan 

keskellä. Yhdestä ikkunasta näkyy puolikasvuisia mäntyjä, toisesta kaukana taivaanrannalla Akashin kau-

punki ja sen takana Awaji-saaren siniset vuoret. Amagasakissa huushollissani oli mattalasi-ikkunat – neljään 

vuoteen en siis nähnyt ulos ollenkaan! Nyt näen.  

Talossani on viisi huonetta ja keittiö (!!!), alakerrassa neljä, yläkerrassa kaksi. Olohuoneesta tulee kokous-

huone. Sen takana on ihana japanilaistyylinen huone tatami-lattioineen, seinäsyvennyksineen ja paperi-

ikkunoineen. Toisen ikkunan taakse on istutettu jopa puoli metriä leveä ja pari metriä pitkä ‘bambumetsik-

kö’. Naapuritalo on sillä suunnalla metrin päässä, mutta sitä ei näy bambujen takaa. Vain japanilaiset osaa-

vat käyttää jokaisen senttimetrin hyväkseen tällä tavalla.  

Yläkerran huoneet ovat valoisia ja viihtyisiä. Toisessa nukun, toisessa teen töitä. Taivas, aurinko, tuuli, puut 

ja linnunlaulu ovat todellista elämisen tasoa japanilaisessa kaupungissa – ja nyt minulla on ne kaikki osanani. 

Vanha ystäväni Elina rukoili viime kesästä lähtien, että voisin nähdä tällä työkaudella ikkunastani yhden 

kirsikkapuun. Hänen rukouksiinsa vastattiin satakertaisesti. Kiitos taivaan Isälle! 

Huonojakin puolia tässä talossa tietysti on. Siivoamiseen tuhraantuu tästä lähtien runsaasti aikaa. Lukemat-

tomien ikkunoiden luukut (amadot) on suljettava illalla ja avattava aamulla – ja vielä täsmälleen oikeaan 

aikaan, jos mieli säilyttää kasvonsa naapuruston silmissä. Puutarha rehottaa rikkaruohoa, eikä minulla ole 

vihreää peukaloa, toisin kuin vanhemmillani ja sisaruksillani. Kotini ei ole enää linnani, vaan kaikkien Taka-

okan kristittyjen linna eli kokouspaikka. Yksityiselämää ei tule paljon olemaan. Kesällä sisälle saattaa tulla 

jos vaikka minkälaisia matelijoita... 

Nämä ovat kuitenkin pieniä suruja sen ilon rinnalla, että saan nyt asua tällaisessa talossa ja tällaisessa pai-

kassa. Yksikään toinen lähetti koko norjalaisessa lähetyksessämme ei asu näin ihanassa kodissa. Enkä minä-

kään osaisi tästä näin suuresti iloita, jollen olisi kokenut ensin Amagasakin ankeutta.” Näin päiväkirja.  

Toinen ilonaihe ovat nämä Takaokan kristityt. Takaoka on siis Akashin kaupungin laitimmainen ja lännim-

mäinen kaupunginosa, jossa asuu 12000 henkeä 3600:ssa taloudessa. Kristillistä toimintaa ei täällä juuri-

kaan ole ollut tähän mennessä. Nyt Nishi-Akashin seurakunta (jonka kirkko sijaitsee 5 km:n päässä) on päät-

tänyt aloittaa Takaokassa eräänlaisen kappeliseurakunnan ja minun kotini on nyt se kappeli. Nishi-Akashin 

seurakuntalaisia asuu tällä alueella toistakymmentä. He auttavat Satoo-sania (naisevankelistaa) ja minua, 

minkä voivat. (Nimet muutettu.)  

Ja kristityt todella auttavat. Tuovat kaikkea, minkä näkevät tästä huushollista puuttuvan. Auttoivat muutos-

sa, pesivät pyykkini silloin, kun minulla ei ollut vielä pesukonetta. Yksi lahjoitti polkupyörän, toinen mopon 

ja pianon. Minä en soita, vaan Satoo-san. Mutta mopolla ajelen taas kuten 10 vuotta sitten Tamashimassa. 

Kohta on ruvettava ajamaan myös autolla, minkä asian tiimoilta tarvitsen todellakin esirukouksianne.  

Ensimmäinen yö uudessa kodissani sattui olemaan myrskyinen. Amadoita ravisteli sekä sade että tuuli. “Nyt 

kaikki hätäilevät puolestani, että pelkään täällä isossa talossa yksin”, ajattelin ennen nukkumaanmenoa. Ja 

miten ollakaan: seuraavana päivänä kysyi minulta useampi kuin yksi Takaokan kristitty: “Sensei (opettaja), 

eikö sinua pelottanut viime yönä? Minä kyllä rukoilin puolestasi…“  

Ensimmäisenä aamuna soi ovikello jo seitsemältä. Kawasaki-san (63-vuotias mies, eläkkeellä oleva opettaja) 

oli koiransa kanssa menossa aamukävelylle ja tahtoi näyttää minulle hyviä lenkkimaastoja. Kuljimme tunnin 

yhtä matkaa, puiston läpi mäkeä alas, neljän pienen lammen ohi, pikatien alitse Iwaokan viiniviljelmille ja 

taas takaisin kotiin. Lenkkimaastoa on, mutta valitettavasti kaikki tiet ovat asfaltoituja. 



Kawasaki-san kertoi minulle elämäntarinaansa. Nuoruudessaan hän sairasti keuhkotautia kaksi vuotta, luki 

sairaalassa filosofiaa, yritti itsemurhaakin. Vasta viisi vuotta sitten hän kuuli kristinuskosta putkimieheltä, 

joka osoittautui osatoimiseksi papiksi. Nyt hänet on kastettu yhdessä vaimonsa kanssa. Kotialttarin Ka-

wasakit ovat vieneet buddhalaistemppeliin ja maksaneet ison summan rahaa, että sen sai jättää sinne säily-

tettäväksi. Kawasaki-san on näet vanhin poika, jonka velvollisuuksiin olisi kuulunut esi-isien palvonta. Minua 

liikutti Kawahito-sanin kertomus. 

Näin kertoo päiväkirja 15.4: “Eilen aamulla varttia vailla kuusi (!) olin kuulevinani Takayasun isoäidin äänen. 

(Hän ja hänen tyttärensä + tämän lapset on viime vuosina kastettu Nishi-Akashin seurakunnassa. He asuvat 

tässä lähellä.) Luulin näkeväni unta. Mutta miten ollakaan, kun nousin ylös ja avasin ikkunaluukut, niin eikös 

vain leveällä ikkunalaudalla ollutkin paketti, joka sisälsi a) leivänpaahtimen, joka minulta puuttui ja b) lou-

naslaatikon riiseineen ja kanoineen.” 

Kertomus jatkuu 11.5: “Lämmintä yli 25 °C. Puutarhassa kukkii sekä punainen että keltainen ruusupensas. 

Iltapäivällä ilmestyi ovelleni Koshida-san, noin 60-vuotias rouva, joka on lahjoittanut Takaokan evankelioi-

mistyölle mopon ja pianon, ja maksanut kaiken lisäksi pianon kuljetuksen ja virityksen. Tällä kertaa hän toi 

minulle mansikoita ja papuleivonnaisia. Houkuttelin hänet sisälle, sanoin etten ole saanut jutella kenenkään 

kanssa koko päivänä, ja lopulta hän suostui. Tosin pesi ensin astiat, ennen kuin asettui juomaan kahvia. 

Koshida-san kertoi omalla vaatimattomalla tavallaan elämästään. Isä kuoli sodassa, kun tyttö oli vasta 7 kk 

vanha. Äiti meni uusiin naimisiin ja sai monta lasta. 12-vuotiaana Koshida-san annettiin ottolapseksi lapset-

tomaan opettajaperheeseen Awajin saarelle. Uusi isä oli kiltti, mutta äiti ihan hysteerinen. Tyttöparka ei 

saanut kirjoittaa kotiinsa, saati sitten käydä oikeaa äitiään katsomassa. Itkeäkin sai vain vessassa. 

Mutta Koshida-san naitettiin hyvälle miehelle. (Harvoin olen kuullut japanilaisen naisen kehuvan miestään, 

mutta nyt kuulin.) Nyt Koshidalla on kaksi aikuista lasta. Tytär on sairaalloinen, mikä huolestuttaa äitiä 

suunnattomasti. Hän on naimisissa toisella puolella Japania, joten äidin puhelinlasku nousee kuulemma 

1300 markkaan kuussa! Tytär tuli uskoon ensin. Äiti kastettiin vasta viime jouluna, ‘Kyllä se helpottaa, kun 

on Jumala, jolle voi puhua kaikesta tästä’, huokasi Koshida-san. 

Näen selvästi, miten tämä japanilainen äiti vertaa itseään minun äitiini ja koettaa tehdä minulle, kuten toi-

voisi jonkun toisen tekevän kaukana asuvalle tyttärelleen. Takaokan vanhemmanpuoleiset kristityt rouvat 

ovat kaikki tässä suhteessa samanlaisia. He tietävät, miltä tuntuu lähettää lapsi maailmalle, ja kauhistuvat 

ajatellessaan, miltä tuntuisi lähettää hänet yksin ulkomaille. Siksi he ovat minulle niin kilttejä, kantavat lah-

joja koko ajan, istuttavat kukkia puutarhaan, syöttävät ja juottavat. En kuolisi nälkään, vaikka lopettaisin 

kaupassa käynnin tykkänään...” Näin siis päiväkirja.  

Teidän pitää nyt rukoilla, että osaisin antaa näille ihmisille hengellistä ravintoa sen maallisen hyvän sijasta, 

jota he minulle niin runsaasti jakelevat.  

No, nyt te varmaan kysytte, mitä minä sitten teen täällä ihanassa Takaokassa. Se onkin hyvä kysymys. Luku-

järjestykseni on tällä hetkellä seuraavanlainen: 

****************************************************************************  

su: Aamulla ennen jumalanpalvelusta raamattupiirikoulutus kirkolla halukkaille, joita on 7 henkeä. Tämä 

koulutus kestää 3 kk. Jumalanpalvelus + muuta ohjelmaa. 

ma: Vapaapäivä. 

ti: Komiteoita ja johtokuntia Kobessa – minut on nyt valittu sellaisiinkin. Illalla rukouspiiri kotonani. 



ke: Aamupäivällä Takaokan raamattupiiri. Iltapäivällä englanninopetusta, johon liittyy myös 15 min harta-

ushetki. Tällä tavalla koetamme kalastella uusia ihmisiä Sanan kuuloon. 

to: Aamupäivällä (joskus) kotikokous. Iltapäivällä lastenkokous Satoo-sanin kotona. Siellä käy 20 lasta. 

pe: Pidän 4 tuntia raamattuopetusta Koben raamattukoulussa (syksystä lähtien). Oma japanintuntini. 

la: Rukouspiiri ja työntekijäkokous Nishi-Akashin kirkolla. Iltapäivällä kotikäyntityötä. 

********************************************************************************  

Iloitsen erityisesti siitä, että pastori K-hara on innostunut pienpiireistä ja kotikokouksista, ja antoi minun 

heti paikalla ruveta pitämään niissä raamattupiiriä. (Itse hän pitää aina puheen). Sensei on sitä mieltä, että 

kirkko kasvaa erityisesti pienryhmien kautta. Ihmiset eivät tule ensin kirkkoon, vaan kotikokouksiin. Pastori 

on myös tajunnut, että kirkon työntekijät eivät pysty kutsumaan ei-kristittyjä mukaan, sen tekevät maalli-

kot. Siksi hän antoi minullekin heti tilaisuuden ruveta kouluttamaan raamattupiirin vetäjiä. 

Nishi-Akashin seurakunta kasvaakin kyllä suunnatonta vauhtia ollakseen japanilainen seurakunta: viime 

vuonna siellä kastettiin 25 henkeä! (Tavallinen määrä on pari kolme vuodessa, jos sitäkään.) 

Käännämme Satoo-sanin kanssa pikkuhiljaa raamattupiirikysymyksiä japanin kielelle. Yleensä raamattupiiri-

ni ovat saaneet positiivisen vastaanoton. “Niin ja niin monta vuotta olen seurakunnan tilaisuuksissa käynyt, 

mutta ensimmäistä kertaa sain nyt minäkin avata suuni ja keskustella tekstistä”, on tavallinen reaktio. Ku-

ten myös tämä: “Voi, miten paljon syvällistä näistä teksteistä oppiikaan, kun niistä keskustellaan tällä taval-

la yhdessä.” Buddhalaisetkin yleensä rohkaistuvat avaamaan suunsa ja sanomaan mielipiteensä. 

(Mainoskatko: Kai te kiertokirjeen lukijat olette hankkineet Janatuinen, Kekäle & Kekäleen raamattupiiriop-

paan Sanassa ilosanoma ja kokeilleet sitä omassa piirissänne? Jos ette ole, seuraavasta numerosta voi tila-

ta: …) 

Kuten huomaatte, olen elämääni tyytyväinen ja työstäni innostunut. Harvoin elämäni on ollut ulkonaisesti 

niin helppoa ja onnellista kuin nyt. Ei ole tulenpalavaa kiirettä, kuten Suomessa oli aina, eikä ole mitään 

suuria tragedioita arkipäivää varjostamassa. 

Paitsi että taistelu sielunvihollisen, maailman ja oman lihan kanssa käy yhtä kiivaana kuin aina ennenkin. Ja 

aina minä olen siinä yhtä heikoilla. Monesti olen ajatellut: jos seurakuntalaiseni näkisivät minun sydämeeni, 

he eivät kelpuuttaisi minua työntekijäkseen. On kauheata nousta julistamaan Jumalan Sanaa tai ryhtyä ve-

tämään raamattupiiriä syntinsä ja jumalattomuutensa keskeltä.  

Kysymys ei ole enää siitä mitä minä sanon tai teen, ei siitäkään mitä tekemättä jätän. Kysymys on siitä, mitä 

minä tahdon. Tahdonko todella sitä, mitä Jumala tahtoo silloinkin, kun se tietää minulle itselleni kiel-

täymyksiä ja kärsimystä? Vai tahdonko ehkä vain sitä mitä itse tahdon? Tuomitsenko synnit, joihin olen 

langennut, vai puolustelenko niitä? Vihaanko syntejäni niin, että voin yhtyä tähän Jeesuksen sanaan: “Pa-

rempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.” (Matt.5:29)? 

Uskonko siihen, että Jumala on hyvä ja tarkoittaa minulle hyvää silloinkin, kun hän antaa minulle surua ja 

kärsimystä? 

Istuin taas kerran Nishi-Akashin kirkon etupenkissä tässä taistelussa tappiolle joutuneena. “Herra, anna 

minulle edes yksi armon sana, että jaksaisin uskoa sinuun ja voisin jatkaa tässä tehtävässä”, rukoilin mieli 

mustana. Juuri silloin alkoi kuoro laulaa japaniksi tätä laulua: 



1. Kallio jok’ aukenit, jos mun suojaas’ kätkisit!  

Pyhät haavat Kristuksen, veri vaiva hirmuinen,  

Minut synnin saastasta peskää taivaan voimalla. 

 

2. Lakias’ en täyttämään pysty tuskan työlläkään,  

Vaikka kaikki antaisin, yöt ja päivät itkisin,  

Synnin jäljet jäävät vaan! Sulta yksin avun saan. 

 

3. Käsin tyhjin pakenen sinun ristis’ juurehen. 

Siinä armon verholla alastonta vaateta! 

Lastas’ tiellä nääntyvää! Pyhät haavas’ virkistää. (Hengelliset laulut 164) 

Ja niin minä sain Jeesukselta armon sanan sinäkin sunnuntaina. Minua hämmästyttää aina yhtä paljon se, 

että Jeesus tulee yhä uudestaan, ojentaa kätensä kuin mereen hukkuvalle Pietarille, antaa anteeksi, talut-

taa eteenpäin. Monestiko olen langennut, sitä en tiedä, mutta Jeesus ei ole vielä minua hylännyt. Se on 

ihmeiden ihme. Lähetyssaarnaajalle pitää siis rukoilla ennen kaikkea sitä armoa, että hän jaksaisi uskoa 

armoon syntiensä keskellä. 

Sitä pyytää    Mailis   

 

 


