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Rakkaat ystäväni 

On  taas  tullut  aika  kirjoittaa  teille 
ystäväkirje.  Ei  ole tapahtunut mitään kovin 
erityistä,  mutta  tavallisessa  arkipäivässäkin 
on  oma  hohtonsa.  Niin,  viime  sunnuntaina 
koko  Japani  kyllä  pysähtyi  muistelemaan 
vuosi  sitten  tapahtunutta  katastrofia. 
Seuraavaan  yhtä  suureen  järistykseen 
varustaudutaan  nyt  täydellä  teholla.  Me 
kristityt rukoilimme herätyksen tuloa kaiken 
epävarmuuden ja kuoleman pelon keskelle. 

Ajattelin  kertoa  tällä  kertaa 
teille oppilaistani, sekä entisistä että tulevista, 
jotta osaisitte rukoilla heidän puolestaan. 

Korealainen   Taka-san   (Nimet muutettu.)
Viime vuoden huhtikuussa raamattukoulun kurssin aloitti  kaksi nuorta, kaunista naista.  Toinen 
heistä, Taka-san, valmistui koulustamme helmikuun lopussa. Vuoden hän on siis asunut samassa 
talossa kanssani.  Taka-san kuuluu niihin  Japanin korealaisiin,  joiden isovanhemmat tulivat joko 
omasta tahdostaan tai pakon edessä tähän maahan silloin, kun Korea oli vielä Japanin vallan alla. 
Heidän jälkeläisiään asuu täällä tällä hetkellä noin 700000 henkeä. 

Traagista on se, että japanilaiset ovat halveksineet keskuudessaan asuvia korealaisia 
näihin aikoihin asti. Naamasta ei näe eikä aksentista kuule, kuka kukin on, ja silti ennakkoluulot 
rehottavat.  Taka-sankin  on  kertonut,  miten  nöyryyttävää  hänestä  oli  kulkea  kouluun 
korealaisessa kansallispuvussa, kun häntä aina pilkattiin kulkuneuvoissa. 

Niiden  kymmenen  vuoden  aikana,  jotka  olin  Suomessa,  on  Japanissa  kuitenkin 
tapahtunut aivan uskomaton muutos suhteessa korealaisiin. Kaikki alkoi draamasarjasta nimeltä 
Talvisonaatti,  joka näytettiin  Japanin televisiossa v.  2002.  Se sarja löi  nimittäin  laudalta kaikki 
katsojaluvut. Sen jälkeen telkkarista tuli toinen korealainen draama ja sitten kolmas. Koetin tässä 
taannoin  laskea  sanomalehdestäni,  montako  korealaista  sarjaa  pyörii  nykyään  eri 
televisiokanavilla,  ja  luku nousi  toiselle  kymmenelle.  Japanin  omat  tv-sarjat  eivät  tahdo enää 
pärjätä katsojaluvuissa naapurimaan kilpailijoille. 

Ja  noiden  draamojen  myötä  tulikin  Koreasta  yhtäkkiä  japanilaisten  silmissä 
varsinainen paratiisi, jossa luonto on kaunista, miehet helliä ja naiset siveitä. Osakan lentokenttä 
joutui suorastaan kaaoksen valtaan, kun yksi miespuolinen draamatähti tuli käymään Japanissa. 
Keski-ikäiset  ja  sitä  vanhemmat  naiset  tungeksivat  kentälle  nähdäkseen  edes  vilahduksen 
idolistaan. 

Nykyään Japanista tehdään runsaasti seuramatkoja eri draamojen kuvauspaikoille. 
Korealainen ruoka on suosittua, samoin musiikki ja mikä kaikki lieneekään. En ole ikinä ennen 
saanut  olla  todistamassa  vuosisatoja  kestäneiden  ennakkoluulojen  häviämistä  kokonaisen 
kansakunnan sydämestä muutamassa vuodessa, kuten nyt tapahtui. Suuri on median voima, ja 
joskus sitä näköjään voi käyttää hyväänkin tarkoitukseen.  

Minulla ei ole telkkaria, mutta sain Talvisonaatin lainaan DVD:nä ja katsoin kaikki 
20 osaa peräperää. Homma sujui  hitaasti,  koska en pysty lukemaan japaninkielistä  tekstitystä 
kovinkaan nopeasti, ja video piti pysäyttää sen sata kertaa. Saippuaoopperahan Talvisonaatti on, 
mutta täytyy tunnustaa, että juoni imaisi minut mukaansa. Sitä paitsi moraali tuossa draamassa 
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on  niin  korkea,  ettei  moista  ole  länsimailla  nähty  sataan vuoteen.  Ei  seksiä,  ei  väkivaltaa,  ei 
parinvaihtoa – ollaan valovuosien päässä Salatuista elämistä tai Kauniista ja rohkeista. 

No niin, Taka-sanin perheellä oli alun perin Pohjois-Korean kansalaisuus. Sekä isä että 
äiti  olivat  töissä  Pohjois-Koreaa  kannattavassa  järjestössä  ja  saivat  vierailla  tuossa  suljetussa 
maassa monta kertaa. Taka-san kävi Pohjois-Koreaa ihannoivaa koulua. Luokkaretkikin tehtiin 
Pyongyuangiin. 

Sitten  perheen  äiti  tutustui  kristinuskoon  ja  hänet  kastettiin  eräässä  Osakan 
luterilaisessa  kirkossa.  Vähän  myöhemmin  kastettiin  tytärkin.  Viime  vuonna  tytär  aloitti 
raamattukoulun ja on totta totisesti ollut innokas opiskelija. Muistan, mitä Taka-san sanoi Daniel-
luentoni päätteeksi: ”Daniel joutui elämään vieraassa maassa koko ikänsä. Varmaan hänestäkin 
usein tuntui, ettei hän tiedä, minne hän oikein kuuluu…” 

Nyt Taka-san haluaisi  jatkaa opiskelujaan jossain  Etelä-Korean raamattukoulussa. 
Sen jälkeen hän tahtoisi tehdä jotain Pohjois-Korean hyväksi. Voisitteko rukoilla, että Jeesus avaisi 
hänelle oven sekä kouluun että Pohjois-Koreaan, jos se on hänen tahtonsa. Rahaa tällä nuorella 
naisella ei ole pennin hyrrää. 

Eilen  kuulin yllättäen,  että  Taka-sania  oli  pyydetty  omaan  japanilaiseen 
kirkkokuntaansa evankelistaksi.  Olen siitä todella onnellinen. Mutta ehkä Pohjois-Koreankin aika 
tulee vielä tavalla tai toisella…

Ponteva   Papinrouva   
62-vuotias Papinrouva aloitti opiskelut koulussamme syksyllä ja jatkaa niitä kesään asti. Hän on 
siis  asunut  samassa  talossa  kanssani  puoli  vuotta.  Papinrouva  on  tosi  mukava,  jalat-maassa 
-tyyppinen nainen, joka on pyörittänyt seurakuntaa miehensä rinnalla ja kasvattanut siinä sivussa 
neljä fiksua lasta. (Japanissahan papinrouva on seurakunnassa melkein yhtä tärkeä persoona kuin 
pappikin.) Perheen tytär opiskeli täällä vuosi sitten. Hänhän se oli sanonut äidilleen, että mene nyt 
ihmeessä raamattukouluun niin  kauan kuin  Mailis-sensei  toimii  siellä  opettajana.  Pappi  päästi 
vaimonsa ihan mielellään opin tielle ja on nyt viikot yksinään kotimiehenä. 

Olen  saanut  paljon  kiitosta  ja  rohkaisua  Papinrouvalta  viimeisen  puolen  vuoden 
aikana opetuksestani, mistä olen tosi iloinen. 

Mari  ko-san vankilassa  
Mariko-san  pystyi  opiskelemaan  viime  keväänä  vain  kolme  kuukautta,  ennen  kuin  joutui 
vankilaan. Koen hyvin turhauttavana sen, miten kova sensuuri Japanissa vallitsee vangin ja hänen 
ystäviensä välillä. Niitä asioita, joista vanki saa kirjoittaa kirjeissään, on minun nähdäkseni tasan 
kaksi:  oma terveys ja  säätila.  Ei  mitään muuta.  En tiedä mitään Marikon arkipäivistä,  työstä, 
asumisolosuhteista, mahdollisista kristillisistä kokouksista, ystävyyssuhteista, jos sellaisia on. 

Marikon luona voi käydä vierailija vain kaksi kertaa kuussa, eikä silloinkaan kelpaa 
kuka tahansa, vaan aivan tarkkaan rajatun pienen ryhmän jäsen. Matkaan kuluu aikaa 9 tuntia 
suuntaansa ja rahaa 300 euroa – mutta keskusteluaikaa annetaan vain puoli tuntia. On kuin 
Japanin vankilalaitoksen päämääränä olisi  tuhota kaikki  vangin sosiaaliset  kontaktit,  niin  että 
tämä joutuu palaamaan yhteiskuntaan, jossa hänellä ei ole enää ainuttakaan ystävää. 

Ogi-san  , etsijä  
Joululoman  jälkeen  heti  ensimmäisellä  viikolla  tulla  tupsahti  ilosanomakurssille  uusi  oppilas; 
sanotaan häntä nyt  vaikkapa Ogi-saniksi.  Hän oli  löytänyt  koulumme netistä.  Ogi-san saapui 
ensimmäiseen  ilosanomapiiriin  puoli  tuntia  myöhässä  harhauduttuaan  Sannomiyassa  väärään 
bussiin. Sen jälkeen tämä 40-vuotias nainen on tullut jokaiselle ilosanomatunnille tiistaisin, samaten 
raamattuluennoilleni lauantaisin. (Tosin pidän jälkimmäisiä vain kerran kuussa.) Raamattupiiriin 
hän osallistuu aktiivisesti tuomalla esille mielenkiintoisia näkökohtia.

Kolmannella  kerralla  käsittelimme piirissä  lesken rukousta  (Lk.18).  Ogi-san  oli  ensin 
hiljaa,  mutta sitten hän puhkesi puhumaan ja kertoi  joutuneensa vertauksen lesken tilanteeseen. 
Hänen huoneistostaan nimittäin särkyi ofuro (kylpyamme, jota ilman kukaan japanilainen ei voi elää 
yhtään päivää). Asunnon omistaja oli kuitenkin yhtä kovakorvainen kuin vertauksen tuomari eikä 
lotkauttanut  korvaansakaan  korjauspyynnöille.  ”Melkein  menetin  hermoni.  Sen  jälkeen  en  ole 
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rukoillut Jumalaa yhtään kertaa”, totesi Ogi-san, joka ei ole kristitty, mutta käy jonkin reformoidun 
kirkon jumalanpalveluksissa.

”No, rukoillaan piirin lopuksi yhdessä tämän asian puolesta”, ehdotin, ja niin teimmekin. 
”Nyt vain katsot, mitä tapahtuu”, sanoin varmana siitä, että Jeesus auttaa tätä etsijää tavalla tai 
toisella.  Ofuro onkin  toiminut  sen jälkeen jotenkuten.  Mutta  sitäkin  tärkeämpää on,  että tuossa 
piirissä Ogi-san tajusi kristittyjen välittävän hänestä ja hänen elämästään.

Myöhemmin kuulin, ettei Ogi-sanilla ole yhtään sukulaista. En tiedä, miten tuollainen 
tilanne on mahdollinen, mutta ei hänellä todellakaan ole kerta kaikkiaan ketään. Kun kevätloma 
alkoi,  sureksi  Ogi-san  sitä,  ettei  raamattupiiriä  pidetä  kokonaiseen  kuukauteen.  Kutsuin  hänet 
yhdeksi yöksi asuntolaan, että saamme jutella rauhassa. Rukoilkaa, ystävät, että tämä yksinäinen 
ihminen löytäisi kristillisestä kirkosta itselleen uuden perheen ja Parhaan Ystävän. 

Puudeli pulpetissa          
Viime syksynä olin pitämässä neljän luterilaisen kirkon yhteisessä naistenpäivässä raamattu-tuntia ja 
ilosanomapiiriä,  joista  teille  jossain  ystäväkirjeessä  jo  kerroinkin.  Sen  kurssin  kautta  löysi 
raamattukouluun tiensä muuan Togawa-san, eikä vain hän, vaan myös hänen puudelinsa. Togawa-
san on eronnut rouva, jolla on vain yksi aikuinen tytär (ei-kristitty). Nykyään rouva siis tulee Osakan 
toiselta laidalta joka ikiselle luennolleni koira korissa mukanaan. Matka kestää 1½ tuntia suuntaansa. 
On aivan uskomatonta, miten kiltisti tuo puudeli istuu pulpetissaan ja kuuntelee puolentoista tunnin 
luentoni alusta loppuun yhtään vinkumatta. 

Togawa-san on kastettu vasta pari vuotta sitten. Hänen isänsä oli buddhalainen pappi, 
mikä virka kulkee suvussa. Perhe vastusti ankarasti yhden jäsenensä kastetta pitkän aikaa. Lopulta 
Togawa-san päätti ottaa tuon ratkaisevan askelen, sanokoon kuka mitä tahansa. 

Kuukausi  sitten  kävi  ilmi,  että  Togawa-sanin  ainoa  tytär  sairastaa  syöpää.  Äiti  on 
suunniltaan huolesta, mutta koettaa silti ottaa asian Herran kädestä. Rukoilettehan noiden kahden 
puolesta. 

Kiinalainen   Lin-san   
Taka-san siivoaa  parhaillaan huonettaan;  hän muuttaa  pois  asuntolasta  tällä  viikolla.  Hänen 
sijaansa  saimme  mannerkiinalaisen  Lin-sanin,  joka  aikoo  opiskella  koulussamme  osatoimisesti 
seuraavan,  huhtikuussa  alkavan  lukuvuoden.  Tyttö  on  oikeasti  yliopisto-opiskelija,  mutta  on 
suorittanut jo melkein kaikki kurssinsa. Me emme rehtorin kanssa olisi  ensin huolineet Lin-sania 
asuntolaan, sillä arvelimme, ettei raamattukoulussa opiskelusta tule yhtään mitään. Kiinalaistytön 
on nimittäin hankittava yliopiston viimeisen lukuvuoden lukukausimaksu kaupan myyjänä: 10000 
euroa! 

No, lopulta päätimme kuitenkin ottaa kiinalaistytön asuntolaan siinä toivossa, että 
jospa hän ehtisi opiskella muutamia kursseja koulussamme myyjän työnsä ohella. Toivon tietenkin, 
että hän pääsisi minun tunneilleni, ja saisin olla sillä tavalla tekemässä jotain Kiinan kristikunnan 
hyväkäsi. 

Lin-san on  nimittäin  kastettu  maanalaisessa  seurakunnassa  ja  aikoo  palata 
kristilliseen  työhön  kotimaahansa.  ”Kyllä  minä  opetan  Kiinassa  vielä  ilosanomapiiriäkin”,  hän 
lupasi.  Lin-san  olisi  innokas  kääntämään ilosanomakysymyksiä  kiinaksi,  kun  minulla  vain  olisi 
varaa palkata hänet siihen hommaan. Olkoon tämäkin siis teillä rukousaiheena. 

Hamada-san 
Sitten täällä asuntolassa asuu vielä tosi herttainen 27-vuotias sairaanhoitaja Hamada-san, joka 
valmistui jo vuosi sitten, mutta sai luvan jäädä vapaaseen huoneeseen toistaiseksi. Hamada-sanin 
suurin toive tässä elämässä on päästä käymään Skandinaviassa ja Koreassa. Minä ryhdyin lopulta 
järjestämään hänen Suomen-matkaansa, kun näin, ettei siitä muuten mitään tule. 

Hilkka  Kokkonen  on  luvannut  pitää  Hamada-sania  vieraanaan  yhden  viikon 
kesäkuun  loppupuolella,  mutta  nyt  kysyn,  olisiko  kenelläkään  teistä  aikaa  ja  mahdollisuutta 
hyysätä häntä pari kolme päivää joko ennen tai jälkeen kesäkuun viimeisen viikon. Hamada-san 
on  vähään tyytyväinen  ja  osaa englantia  melko hyvin  ollakseen japanilainen.  Saisitte  samalla 
pienen kosketuksen minun nykyiseen työhöni. 
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Lyhytkurssi 
Talvilukukausi  päättyi lyhytkurssiin,  jossa  meikäläinen  piti  kolme luentoa:  1)  Kolme Mariaa.  2) 
Alkuseurakunnan naisia ja 3) Naiset Paavalin työtovereina. Kuulijoita oli noin 20, ja tyytyväisiä 
tuntuivat olevan. Monikin taisi ruveta miettimään naisen paikkaa seurakunnassa vähän uudesta 
näkökulmasta. 

Lyhytkurssilla  pidettiin  myös  elokuvailta.  Katsoimme  yhdessä  Klaus  Härön  filmin 
Postia pappi Jaakobille japanilaisella tekstityksellä varustettuna. Kaikki tämän maan kristityt ja 
iso osa buddhalaisistakin on varmaan kuullut tuosta elokuvasta, koska sitä on kehuttu niin paljon 
sekä maallisessa että kristillisessä lehdistössä. 

Ja täytyy sanoa, että filmi teki vaikutuksen lyhytkurssiimmekin – myös ei-kristittyihin, 
joita tuli elokuvailtaan pari henkeä (mm. Ogi-san). Porukka istui  ihan hiljaa vielä hyvän tovin 
esityksen  päätyttyä.  Nyt  monet  seurakunnat  aikovat  näyttää  tuota  elokuvaa  kirkoissaan 
evankelioimistarkoituksessa. 

Uusi lukuvuosi 
Huhtikuussa aloitamme taas pienellä porukalla – aivan liian pienellä. Papinrouva jatkaa kesään 
asti,  ja  lisäksi  tulee  raamattukouluun  vanha  ystäväni  Kitasako-san  entisestä  seurakunnastani 
Nishi-Akashista. (Hän pääsee nyt eläkkeelle.) Sitten on kiinalainen Linn-san ja joukko osa-aika-
opiskelijoita. Siinä kaikki.  Paitsi että käynhän minä jatkuvasti pitämässä erimittaisia kursseja ja 
luentoja seurakunnissa, niin että viikonloppuni ovat kohta varattuja vuoden loppuun asti. 

Raamattukoulu ei  kuitenkaan voi jatkaa pitkää aikaa tällä oppilasmäärällä, se on 
aivan selvää. Voiko Jumalan tahto olla se, että parin vuoden päästä tällä mäellä pistetään lappu 
luukulle? Vai onko olemassa jokin muu ratkaisu? Siihen kirkon ja lähetyksen johto tarvitsisivat nyt 
viisautta. 

Kirja-uutisia 
Elia-kirjani  ilmestyi  helmikuussa  Suomessa.  Täällä  Japanissa  on  Jobin  kirjan  kommentaarini  Ja 
Herra otti  kustannustoimittajalla  oikoluettavana.  Mainosalalla  toimiva  pikkusisareni  teki  siihen 
kannen,  johon  japanilainen  kustantajakin  oli  ylen  tyytyväinen.  Tuntuu  kuin  unennäöltä,  että 
kahdeksan  vuotta  käännöksen  valmistumisen  jälkeen  tuo  kirja  on  nyt  todella  pääsemässä 
japanilaisten lukijoiden käsiin.  Kiitos  kaunis  Iisalmen seurakunnalle, joka keräsi erikoislahjan sen 
painatuskuluihin! Nyt saatte te ystävät rukoilla, että kirjaa myös mainostettaisiin ja ostettaisiin. 

Vanha professori  Nabetani  on  ollut  hyvin  aktiivinen  tässä  kirja-asiassa.  Hän keksi 
sellaisenkin idean, että ilmoitetaanpas täkäläiselle kustannusyhtiölle, paljonko minun kirjojani on 
myyty maailmalla – ettei se luulisi meikäläisen olevan jokin eilisen teeren poika kirjamarkkinoilla. 
Tiedustelin asiaa eri kustantajiltani ja lopputulos löi minut itsenikin ällikällä. Kävi nimittäin ilmi, 
että raamatunselityskirjojani on myyty 24000 kpl neljällä kielellä, kahta Japanin muistelokirjaa 
noin 4500 kpl ja raamattupiirioppaita noin 30000 kpl 12 kielellä, mikä tekee yhteensä melkein 
60000 kirjaa. (Tosin ensimmäistä raamattupiiriopastani venäjäksi ei ”myyty”, vaan kaikki 10000 
kirjaa pistettiin ilmaisjakeluun. Tämän mahdollisti Piplia-seuran ja Perussanoman yhteistyö.)

Lopuksi tulevista kokouksista: 
Lähettien yhteisessä konferenssissa 23.3 on minulla raamattutunti Jeremian kirjasta. 

26-28.3 pidetään Kinki-kirkon nuorten leiri, jonne on tulossa 40 osanottajaa. Minulla 
on siellä yhteensä viisi raamattuluentoa Jaakobista ja Josefista ja lisäksi kaksi ilosanomapiiriä. Leirin 
vetäjä on viimevuotinen oppilaani. 

Seuraava luentosarjani raamattukoulussa on nimeltään ”Raamatun suuria teemoja”. 
Tästä aiheesta en ole  kirjoittanut  kirjaa,  joten  valmistelut  vievät  paljon  enemmän aikaa kuin 
ennen. Ensimmäinen teema, jota aion käsitellä, on ”Taivas ja maa Raamatussa”. 

Kiitos kun jaksoit lukea tämän sepustuksen tähän asti, ja kiitos kun muistat minua ja 

työtäni  Mailis 
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PS. Sattuisiko kukaan teistä tietämään autoa, jonka Kive-län perhe voisi lainata heinä-elokuuksi 
tullessaan Suomeen lomalle? Heillä on viisi  lasta. Lapset tarvitsisivat myös kasetti-  tai cd-kirjoja 
suomenkielen tähden. Eihän kellään sattuisi olemaan ylimääräisiä?

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296.

Wanha lähetyssaarnaaja Shimmenin vuorilla
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