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Lempikukkani luumunkukka 

Ystäväkirje 2-2017     

Rakkaat ystävät!  

Nyt on tullut aika kertoa jotain neliviikkoisesta Japanin matkastani, jonka tein maalis- huhtikuussa. Matka 

oli täydellisen onnistunut; tunsin itseni kaivatuksi senseiksi ja suorastaan juhlituksi sankarittareksi. Muuta-

ma vanha haava parantui kyllä sydämessäni tällä reissulla.  

Näin kirjoitin päiväkirjaani ensimmäisenä iltana: ”Luumunkukat ja hiyodori-linnun huuto toivottivat minut 

tervetulleeksi Japaniin, kun kävelin Rokkoo-saaren ympäri auringon laskiessa. Niin, ja miten tuttu onkaan 

ikivihreiden lehtien kahina, kun tuuli kuljettaa niitä pitkin maata. Sitä ääntä ei Suomessa kuulla. Ja miten 

siistiä onkaan kaikkialla. Olen Japanissa, olen Japanissa jälleen! Miten rakas tämä maa minulle on, sitä en 

ole tohtinut edes muistella neljään vuoteen.” 

Kevät oli saapumassa Japaniin; luumupuut ja magnoliat kukkivat. Kirsikoiden loistoa en ehtinyt nähdä. Vuo-

relle kiipesin kolmesti. Yöllä oli yhä hyytävän kylmää; pahimmillaan 10 astetta makuuhuoneessa. Mutta 

japanilaiset peitot ja patjat pitävät kyllä kylmän loitolla.  

Asuin puolet ajasta Koben raamattukoulun tyttöjen asuntolassa, omassa entisessä huoneessani. Minun 

ostamani matto siellä oli vieläkin lattialla. Se oli halpa majapaikka. Toisen puolen matkasta asuin eri ystävi-

en kodeissa; vierailin näet kaikissa niissä seurakunnissa, joissa olen tehnyt työtä. Samaten kävin Tokiossa 

tapaamassa opiskelijatyön aikaisia tuttujani.  

Matkan aikana sain kokea uskomattoman monta rukousvastausta, ja tulin taas kerran vakuuttuneeksi, että 

Jeesus kuulee rukouksemme. Hän on vastannut moniin, moniin pyyntöihin, joita olen hänelle esittänyt vuo-

sien, jopa vuosikymmentenkin aikana japanilaisten ystävieni, entisten pyhäkoululaisteni, englannin- ja raa-

mattukoulun oppilaitteni ja seurakuntalaisteni puolesta. (Rukouskirjani nimistä on puolet japanilaisia.) 

Osallistuin ensimmäisen japanilaisen ystävättäreni Nagahama-sanin pojan kihlajaisiin Tamashiman kir-

kossa. Pojasta tulee pappi, jos Herra suo, ja hyvän tulevan papinrouvan hän olikin itselleen löytänyt. Ta-

mashimassa olin seurakuntatyössä vuosina 1980-81, kun tämä poika ei ollut vielä syntynytkään. (Nettisivuil-

tani löytyy kirja Tapahtui Tamashimassa, jossa kerron tuon työkauden tapahtumia.) 

Osallistuin myös erään ex-seurakuntalaiseni miehen kastejuhlaan Nishi-Akashin kirkossa, missä olin töis-

sä vuosina 1990-94. Rouva oli rukoillut miehensä kääntymystä 45 vuotta, ja heti Herra hänelle vastasi.  
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Kävin rakkaiden Takaokan rouvien kanssa kukkienkatselumatkalla luumupuistossa, jossa söimme lounaan 

puiden alla ja kerroimme kuulumisemme. Takokaan olin perustamassa seurakuntaa japanilaisen pastorin 

kanssa samaan aikaan, kun olin Nishi-Akashissa töissä, siis vuosina 1990-94. Entisessä puutarhassani seisoo 

nyt kaunis kirkko.  

 

Kävin naistenpiirissä Itamin seurakunnassa, jossa olin myös töissä 1984-87. Siellä tapasin vanhan rakkaan 

Takatsuka-sanin, jonka kanssa pidimme muinoin pyhäkoulua. Nyt mummolta on mennyt sekä näkö että 

kuulo ja melkein jalatkin, mutta yhä hän tulee kirkkoon uskollisesti kahdesti viikossa, valkoisen kepin ja 

kävelysauvan kanssa.  

Takatsuka-sanilla oli niin kauhea anoppi, ettei tämä päästänyt häntä silmälääkäriin, ja niin meni miniältä 

näkö huonoksi. Raamattua hän lukee suurennuslasin läpi nenä kirjassa kiinni. Lisäksi hän äänittää kasetille 

saarnan, että saa kuunnella sen vielä kotonaan suurella volyymilla.  

 

Tässä meillä on kristitty, joka osaa antaa arvoa armonvälineille. Ei sano, että jäänpä tässä kotiin, koska en 

kuitenkaan kuule kirkossa mitään. ”Voi sensei, miten onnelliseksi tulinkaan kuullessani, että vierailet tänään 

naistenpiirissämme”, sanoi tämä vanha ystävä tarttuen molempiin käsiini. Minä nieleskelin kyyneleitä.  

Tokiossa kävin moikkaamassa Japanin opiskelijalähetyksen senioreja, joista muutamista tuli aikoinaan 

hengellisiä lapsiani. Viisikymppisiä hekin alkavat jo olla. Ehkä läheisin kaikista, Yooko-san, on ollut perheen-

sä kanssa lähetystyössä, ja hänen miehensä on tällä hetkellä erään lähetysjärjestön Japanin työn johtaja. Oli 

tosi kiva jutella tämänkin porukan kanssa pitkästä aikaa kaikessa rauhassa. (Ks. seuraava kuva) 

Olen tosi onnellinen siitä, että olen saanut olla vaikuttamassa tuollaisten kristittyjen uskonkäsitykseen sil-

loin, kun he olivat vielä nuoria. Tuntuu kuin olisin yhäkin heille hengellisen auktoriteetin asemassa.  
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Toinen entinen opiskelijalähetysläinen pariskunta tuli varta vasten Kobeen minua tapaamaan. Mies on per-

hetuomioistuimen esimies suuressa kaupungissa, ja hänellä on sata alaista. Häntä kuunnellessani ajattelin 

sitä, miten tärkeitä nämä Japanin harvat kristityt ovat omilla paikoillaan. He ovat todella suolana ja valona 

maailmassa.  

Tapasin myös runsaasti 90-luvun englanninoppilaitani, jotka eivät ole kristittyjä. Oli ilo huomata, että 

hyvä siemen oli pudonnut joidenkin ihmisten sydämessä hyvään maahan ja tekee siellä hiljaista työtään. 

Eräs nuori rouva, joka oli alakoululaisena englanninryhmässäni, tuli tapaamaan minua pienen lapsensa 

kanssa. ”Sensei, se oli minulle niin tärkeää, että sain kuulla oikeasta Jumalasta lapsena”, hän huokaisi – ja 

tuli seuraavana pyhänä kirkkoon miehensä ja lapsensa kanssa. Miehelle se oli elämän ensimmäinen kerta. 

Rukoilkaa tämänkin nuoren rouvan puolesta.  

Hiroshiman läänissä kävin tervehtimässä sitä Chieko-sania, josta kirjoitin kirjaani Kaksi naista, yksi usko. 

Yhä tämä pirteä mummo (93 vuotta) asuu yksinään maalla, tosin tyttären perhe asuu viereisessä talossa. 

Chieko-san laittoi meille ruokaa ja kertoi elämästään. Hän halusi tietää, mitä kuuluu ”Raura-sanille” (Laura 

S:lle, toiselle kirjani päähenkilölle). Chieko-san parka pääsee todella harvoin kirkkoon, maalta kun ei kulje 

pyhänä busseja kaupunkiin. Joskus pastori käy vierailulla.  

 

”Kyllä minä olisin ihan valmis täältä lähtemään”, totesi Chieko-san ja jatkoi iloisesti: ”Tahtoisin jo nähdä 

Jeesuksen!” Haluan muistaa Chieko-sanin sellaisena kuin hän oli tuolla hetkellä, kasvot loistavina.  
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Vankilassa istuvan Mariko-sanin äiti tuli minua tervehtimään toiselta saarelta Kobeen asti. Tytär istuu 

yhä telkien takana, vaikka kuusi vuotta on kulunut, ja hänen olisi pitänyt meidän laskujemme mukaan pääs-

tä pois jo ajat sitten hyvän käytöksen perusteella. Syynä on kuulemma se, ettei Mariko-san ole suostunut 

tunnustamaan mitään. Vankeus siis jatkuu ensi vuoteen asti.  

Mariko-sanin äidillä on ollut monta mullistusta elämässään viimeisten vuosien aikana. Ensin joutui ainoa 

lapsi tutkintovankeuteen. Sieltä päästyään hän meni kirkkoon, ja hänet kastettiin. Kun Mariko oli viety var-

sinaiseen vankilaan, menivät hänen äitinsä ja isänsä kirkkoon ja kasteelle. Pari vuotta sitten isä kuoli. Leski 

on haikea, mutta ihmeen rauhallinen. Hän myöntää rehellisesti, ettei hän olisi ikinä tarvinnut Jeesusta ilman 

tyttärensä vaikeaa tilannetta.   

Marikon äiti pyysi esirukousta sen puolesta, että tytär saisi töitä vankilasta päästyään. Minä lisään vielä 

toisen rukousaiheen: että hän alkaisi käydä säännöllisesti kirkossa. Melkein seitsemän vuotta poissa ar-

monvälineiden yhteydestä on pitkä aika…  

Kaikki Länsi-Japanin ev.lut. kirkon papit, joita tapasin, suhtautuivat minuun sydämellisesti. Ei heillä näyttä-

nyt olevan mitään minua vastaan.  

Tapaamisten listaa voisi jatkaa vaikka miten pitkälle, mutta jääköön tähän. Sen sijaan kerron teille Japanin 
kristikunnan ongelmista. Suuriahan ne ovat olleet alusta asti, kuten kaikki Silence-elokuvan nähneet hy-

vin tietävät. Mutta tilanne tuntuu nyt paljon pahemmalta kuin kymmenen vuotta sitten. Seurakunnissa väki 

vanhenee ja vähenee. Nuorta polvea ei ole saatu pysymään kirkon toiminnassa mukana. Uusia ihmisiä ta-

voitetaan vähän.  

Monessa seurakunnassa riehuvat kauheat riidat. Paholainen on saanut todella paljon pahaa aikaan epäso-

vun kautta. Papit ovat lujilla joko syystä tai syyttä. Nyt on lisäksi tuotu ulkomailta harhaoppeja, joita levite-

tään hyvin salakavalalla tavalla. Seurakuntaan muuttaa joku ”kristitty” jostain muualta ja alkaa tehdä myy-

räntyötään, lainaa kirjoja, pyytää mukanaan opintopäiville jne.  

Minun oma rippikoululaiseni vuosien takaa oli mennyt mukaan tuollaiseen kulttiin. Kuuntelin hänen ta-

rinansa alusta loppuun ja annoin sitten hänen luettavakseen Ja Herra otti -kirjani japaniksi. Tämäkin teille 

rukousaiheeksi.  

En pitänyt Japanissa ainoatakaan puhetta enkä vetänyt yhtään raamattupiiriä. Pyyntöjä kyllä tuli, mutta 

koin asian niin, etten voi puhua ilman Länsi-Japanin ev.lut. kirkon kutsua. Niinpä matkastani tuli minulle 

täydellinen loma. Ei ainoankaan power pointin tai lehtijutun väsäämistä, ei yhtään mitään muuta kuin ystä-

vien tapaamista.  

Matkan viimeisinä päivinä kuulin kotoa huonoja uutisia, mitkä värittivät loppuajan synkin värein. Olen kan-

tanut tätä taakkaa kolmekymmentä vuotta, eikä sille vieläkään näytä loppua tulevan… Perheenikin siis tar-

vitsee esirukousta.   
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Kevään ohjelmaa:  
21-23.4. Naistenpäivät Eurajoen kristillisellä opistolla (järjestää LHPK) 

6.5. Pääkaupunkiseudun naistenpäivä Koinoniassa (Järjestää LHPK) 

11.5. klo 18. Lahden Joutjärven srk lähetyspiiri Ahtialassa. (Järjestää Joutjärven srk) 

20-21.5. Savon naistenpäivät Maanselän etapissa, Nurmestie 294, 88690 Maanselkä. (järjestää LHPK). 

Tiedustelut: 0407076525 

28.5. Raamattupäivä Nurmeksessa (järjestää LHPK) Tiedustelut: 0443331101 

VIHJE ÄITIENPÄIVÄKSI: Kirjaa Kaksi naista yksi usko myydään nyt vain 15 eurolla. 10 matkaa Mongoli-

aan, hinta 27 euroa. Näitä voi tilata osoitteesta kari.makela@perussanoma.fi tai 0404559048 

Elokuva Silence kertoo Japanin lähetyksestä 1600-luvulla. Kirja, johon elokuva pohjautuu, oli minun gra-

duni pääasiallinen lähde. Jos käytte katsomassa tuota elokuvaa, ettekä tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella, voit-

te lukea graduni lyhennelmän nettisivuiltani. Siellä on myös Radio Patmoksen haastattelu, jossa kerron 

aiheesta tarkemmin.  

Radio Patmoksesta voi kuunnella ilosanomapiirin joka viikko, pe klo 19 ja uusintana su klo 9.  

TV 7:ssa esiinnyn Café Raamattu -ohjelmassa 29.4 ja 6.5 klo 19.30. Aiheena Elia.  

Hyvää kevättä 
toivottaa Mailis  

 
Kirsikat olivat vasta tässä vaiheessa 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulkomailla: 

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311 

Ilosanomapiirin tukiviitteen tulot ja menot vuonna 2016  
tulot 6783 

menot 6059 

erotus 724 

mailto:kari.makela@perussanoma.fi
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Pötyä pöydässä, puolisokea rouva oli tämänkin ruuan minulle laittanut 

 
Tatamilla nukuttiin lämpimien peittojen alla 


