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SISARENI YLI 40 VUOTTA SITTEN PIIRTÄMÄ ÄITIENPÄIVÄKORTTI. (SILLOIN MEITÄ LAPSIA OLI 
VASTA 7.) TÄSSÄ SIIS JULKISET ONNITTELUT ÄIDILLE MYÖS VUONNA 2012!  
 
Rakkaat ystäväni  
 
Kevät on koittanut Japaniin. Vuorenrinteet ja puutarhat ovat puhjenneet kukkaan ja lehteen. 
Lämpötila on sopivat 25 astetta, ei liian kuuma eikä liian kylmä.  
 
Kieliavustaja  

Tällä kertaa minulla on kerrottavana sekä iloisia että surullisia uutisia. Aloitetaan vaikkapa niistä 
iloisista. On tapahtunut sellainen ihme, että Herra on lähettänyt minulle kirjallisen avustajan. Se 
tapahtui näin: Olin aloittelemassa raamattukoulun lyhytkurssia helmikuun loppupuolella, kun 
luokkahuoneeseen astui nainen, jota en ole nähnyt toistakymmeneen vuoteen. ”Sensei, et varmaan 
muista, kuka minä olen”, totesi rouva tullessaan minua tervehtimään. ”Muistanpas, sinä olet Kayo-
san. Olen rukoillut puolestasi viimeksi tänään, koska nimesi seisoo rukouskirjassani maanantain 
kohdalla!”  

Olisittepa nähneet, miten perusteellisesti Kayo-san (nimi muutettu) hämmästyi. Hän ei 
olisi millään arvannut, että olen jatkanut rukousta hänen ongelmansa puolesta ilman mitään kon-
taktiakin. Juttelimme kaikenlaista. Jostain syystä annoin Kayo-sanille luettavaksi Jobin kirjani prin-
tatun version.  

Seuraavana päivänä Kayo-san ilmestyi taas kurssilleni ja kehui Ja Herra otti -kirjan 
maasta taivaaseen. Sanoi olevansa sen verran ”kirjallinen” ihminen, että ymmärtää hyvän ja huo-
non kirjan eron. Vähitellen kävi ilmi, että Kayo-san on juuri etsimässä itselleen jotain palvelutehtä-
vää kristillisistä piireistä. Kysyin varovasti, suostuisiko Kayo-san ehkä auttamaan minua kirjallisissa 
töissäni, ja tämä oli enemmän kuin innostunut asiasta.  

Kustantajalta oli juuri tullut Jobin kirjan oikovedos, joten Kayo-san tarkasti sen ensi 
töikseen ja löysi kuin löysikin muutaman virheen vertaamalla käsikirjoitusta englannin ja saksan-
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kielisiin versioihin. (Hän osaa nimittäin lukea molempia kieliä.) Kun tuo homma oli tehty, otti 
Kayo-san korjattavakseen naiskirjani japaninnoksen, joka on kuulemma liian paperinmakuista 
kieltä. 

Olen ollut suurissa vaikeuksissa sen jälkeen, kun uskollinen ystäväni ja kieliavustajani 
Michiko-san sairastui johonkin maksavaivaan runsas vuosi sitten. Siihen tyssäsi raamattupiirioppai-
den kääntäminen. Ja nyt Herra siis lähetti tielleni Kayo-sanin, joka on onnellinen saadessaan mi-
nua auttaa.  
 
Valoisa työhuone   

Ja sitten toinen ihana asia: olen saanut itselleni valoisan työhuoneen raamattukoulun 3. kerroksesta. 
Sellainen luvattiin minulle jo ennen Japaniin tuloani kaksi vuotta sitten, mutta kentän hallitus ei 
sitten muistanutkaan pitää lupaustaan. Vasta nyt, kun Kivelät muuttivat Hiruzeniin, sain heidän 
entisestä asunnostaan erillisen huoneen, johon on oma sisäänkäynti.  
 Tätä kirjettäkään minun ei siis tarvitse kirjoittaa pimeässä myyränkolossani. Ei, saan 
katsella ihanaa kevätpäivää isosta etelänpuoleisesta ikkunasta. Vihreää ei tosin näy missään, mut-
ta sitäkin enemmän Koben kaupungin kattoja. Niiden takana hohtaa kaistale merta ja kirkkaalla 
säällä – kuten tänäänkin – näkyvät kaukaiset vuoret Osakan lahden tuolla puolen.  
 Kaikkein parasta on kuitenkin laaja taivas silmieni edessä, milloin sinisenä, milloin pil-
visenä. Miten olenkaan sitä kaivannut myyränkolossani nämä kaksi vuotta! Pääskyt lentelevät 
sirahdellen silmieni tasolla, ja alhaalta pihalta kuuluvat Aobaenin lastentarhan äänet. Työhuonees-
sani on sähköpannu, jolla kiehautan itselleni kahvit silloin tällöin. CD:ltä soivat Bachin sulosoinnut, 
ja minä olen onnellinen! 
 Nykyään lähden siis asuntolasta aamuisin salkku kainalossa ”töihin” kolmen minuutin 
kävelymatkan päähän.  
 
Toimistopäällikkö raamatunopiskelijana   

Päivänä muutamana pari kuukautta sitten pysäytti Länsi-Japanin ev.lut. kirkon toimistopäällikkö 
(joka on samalla erään seurakunnan pastori) minut käytävässä ja tahtoi keskustella. ”Mitähän 
minä nyt olen tehnyt?” mietin hermostuneena. Mutta ei, toimistopäällikkö kertoikin kuulleensa, 
että olen opettanut Jeremian kirjaa edellisellä lukukaudella raamattukoulussa. Asia on niin, että 
hänen pitää tehdä aika vaativa kirjallinen esitys Jeremiasta tänä vuonna. Ja sitten tuli yllättävä 
pyyntö: ”Etkö suostuisi lukemaan Jeremiaa kanssani vaikkapa tunnin viikossa Mailis-sensei. Kaikki-
han tietävät, ettei tässä kirkossa kukaan lue Raamattua niin perusteellisesti kuin sinä.”  
 Ohhoh! Vai tietävät!! Minä en sitä tiennytkään?!? 
 En ollut kovin hyvin selvillä siitä, mitä toimistopäällikkö minulta itse asiassa odottaa, 
mutta suostuin tietenkin hänen ehdotukseensa. Niinpä olemme sitten tavanneet noin joka toinen 
viikko. Pistin miehen lukemaan Jeremian kirjaa alusta alkaen kynä kädessä ja tekemään samalla 
oivalluksistaan muistiinpanoja. Kuuntelen sitten nuo muistiinpanot ja esitän omia kommenttejani, 
esim. näin: ”Miten tämän kohdan voisi soveltaa meidän aikaamme ja meidän kirkkoomme?” Meil-
lä on ollut muutama tosi syvällinen keskustelu Jeremian saarnoista ja niiden sovellutuksista Japanin 
tilanteeseen. 
 Ko. pastori oli pitänyt viime viikolla Jeremiasta yleisöluennon pappisseminaarissa. Kun 
kyselin paikalla olleelta tuttavaltani, mitä hän siellä oppi, tajusin pastorin kertoneen yhteisiä oival-
luksiamme.  
 Tämähän nyt on niin tärkeää työtä kuin lähetillä yleensä voi olla: opettaa kansalliselle 
työtoverille mielekästä Raamatun lukutapaa.  
 

Vierailu tsunami-alueelle  

Kuulin joskus maaliskuussa, että muuan amerikkalainen lähettipariskunta, josta on vähitellen tullut 
hyviä ystäviäni, on lähdössä omalla autollaan tsunamialueelle vapaaehtoistyöhön ”kultaisen vii-
kon” ajaksi (= toukokuun ensimmäiseksi viikoksi, jolloin koko Japani pitää lomaa.) Pariskunta ei 
aikonut mennä sinne luterilaisen, vaan tunnustustenvälisen CRASH avustusjärjestön kautta. Jossain 
aikaisemmassa kirjeessäni kerroin teille, ettei luterilaisen avustustoiminnan puitteissa saa julistaa 
Jumalan sanaa eikä mainita Jeesuksen nimeä.  
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 CRASH –järjestöllä on toisenlaiset periaatteet. Se mm. pitää eräässä tsunamin koke-
neessa kaupungissa kristillistä kuppilaa, jossa kuka tahansa saa käydä kahvilla ja juttelemassa va-
paaehtoistyöntekijän kanssa. Ystäväpariskunnan rouva kertoi, miten hän edellisellä reissullaan kes-
kusteli koko päivän (6 t) erään naisen kanssa, joka kertoi hänelle perheensä tsumami-tragedian 
alusta loppuun asti. Myöhemmin tuo nainen oli kuulemma ruvennut lukemaan Raamattua.  
 Tuollaista vapaaehtoistyötä minäkin osaisin tehdä, välähti päässäni. Ja miten ollakaan, 
amerikkalainen pariskunta pyysi minua mukaansa toukokuun reissulle. Mentäisiin heidän autol-
laan ja yövyttäisiin heidän mökillään menomatkalla, niin ei reissu tulisi kamalan kalliiksikaan. Vali-
tettavasti olin kuitenkin ehtinyt luvata Aotanin seurakunnan naistenpiirille, että tulen pitämään 
heille luennon jostakusta Raamatun naisesta juuri Kultaisen viikon sunnuntaina. Harmitti kamalasti. 
KA-MA-LAS-TI!  
 Sitten kävikin niin, että Aotani peruutti pyyntönsä häpeissään ja kovasti pahoitellen. 
Seurakuntaan tulisi joku tv:stä tuttu vierailija kyseisenä sunnuntaina, joten naistenpiiriä ei pidettäisi 
silloin ollenkaan. Hyppäsin kattoon pelkästä ilosta hämmästyneen pahoittelijan edessä: pääsisin 
tsunamialueelle, voisin ehkä auttaa siellä jotakuta kärsivää japanilaista, jippii, eläköön, kiitos Her-
ralle!!! Eikä minun tarvitsisi edes maksaa kallista junamatkaa ja asuminenkin järjestyisi vaivatto-
masti, koska ystäväperheen poika on tuolla seudulla kokoaikaisessa avustustyössä. Ja muutenkin – 
miten ihanaa päästä matkalle juuri kauneimman kevään kukkiessa ja tosi mukavassa seurassa!  
 Kukaan meistä Kylväjän läheteistä ei ole käynyt Toohokun maanjäristysalueella. Nyt-
hän voinkin kirjoittaa siitä jutun Kylväjä-lehteen ja ystäväkirjeeseen ja Iisalmen Sanomiin ja ties 
vaikka minne, suunnittelin innoissani. Ja mitä se merkitseekään japanilaisille ystävilleni ja tuttavil-
leni, kun he kuulevat, että minäkin olen käynyt tekemässä oman osuuteni vapaaehtoistyöstä Too-
hokussa – se merkitsee, että osoitan välittäväni tästä kansakunnasta ja sen kärsivistä. Sitä paitsi 
Jobin kirjani ilmestyy kesällä. Ehkä saisin markkinoitua sitä CRASH-järjestön kautta.  

Kysyin norjalaiselta esimieheltämme, saanko olla poissa lähettien vuorokauden mittai-
sesta retriitistä, joka piti pidettämän juuri Kultaisen viikon aikana. Retriitti oli suunniteltu lähetti-
joukon yhteishengen luomista varten, eikä siellä olisi mitään päätösasioita käsiteltävänä. Keskustel-
taisiin NLM:n arvoista, laulettaisiin lauluja ja pelattaisiin pelejä.   

Luulin, että asia olisi ollut pelkkä muodollisuus. Tietysti esimies suostuisi tajutessaan, 
miten harvinaislaatuinen onni minua oli potkaissut. Toista tällaista tilaisuutta ei tulisi. Jollen pääsisi 
tällä kertaa Toohokuun, en pääsisi sinne ollenkaan. Kalenterissani ovat viikonloput täynnä jouluun 
asti ja viikolla on aina pidettävä raamattukoulun tunteja. Sitä paitsi CRASH-järjestö lopettaa koh-
ta toimintansa…  

Suuri oli hämmästykseni, kun norjalainen esimies ilmoittikin lyhyesti, etten saa lähteä 
avustusmatkalle. Hän ei soittanut kysyäkseen perustelujani. Määräys tuli ylhäältä käsin: retriitti on 
tärkeämpi. Piste. Pulinat pois!  

Hyväksyin päätöksen riitelemättä, mutta minun on ollut hirvittävän vaikeaa ottaa 
tämä asia Jumalan kädestä. Mielestäni esimies ei ajatellut sen enempää minua kuin maanjäristyk-
sen uhrejakaan. Tärkeintä hänelle oli norjalaisen lähetyksen ryhmähenki. Lähettien kutsuminen 
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Norjaan viime vuonna oli toinen yhtä epäviisas päätös. Sehän 
ei sitten toteutunut, koska kaikki lähetit keksivät jonkun tekosyyn, miksi eivät voineet lähteä 
maasta.  

No, retriitti pidettiin, ja omalla tavallaan se oli ihan mukava pieni kokoontuminen. 
Mutta yhä ajattelen, että Toohokun reissu olisi ollut minulle sata ja tuhat kertaa tärkeämpää ja 
mielekkäämpää työtä.   

Nyt saatte ystävät sitten luvan rukoilla, että pääsisin jollakin tavalla tämän petty-
myksen ja harminaiheen yli.  

  
Isä sairaalaan  

Eräänä päivänä huhtikuun puolivälissä soi puhelin. Toisessa päässä oli lankomieheni, joka ilmoitti, 
että isä oli viety edellisenä päivänä ambulanssilla sairaalaan. Hänen oikea kätensä oli mennyt her-
vottomaksi ranteesta lähtien. Tukos aivoissa siis.  
 Varmaan osaatte kuvitella, miltä tuollainen uutinen tuntuu ihmisestä, joka asuu toi-
sella puolella maapalloa kuin vanhat vanhempansa. Meillä läheteillä on sellainen vakuutus, että 
saamme tulla kotimaahan, jos lähisukulaisen sairaus osoittautuu hengenvaaralliseksi. Muutaman 
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päivän olin varpaillani, että tuleeko tästä nyt Suomeen lähtö. Sisareni kuitenkin ilmoittivat, ettei 
hengestä ole vielä kysymys.  
 Nyt isä on jo päässyt kotiin. Saa nyt nähdä, miten paljon käsi kuntoutuu ja miten ar-
jesta selvitään isossa maalaistalossa ”toispuoleisen” käden kanssa. Siinäkin yksi rukousaihe.  
 
Mietiskelyä julistuksesta tsunamin jälkeen  

Kirjoittaessani Elia-kirjaa pohdiskelin laajemminkin sitä, miten meidän pitäisi julistaa Jumalan sa-
naa lopun aikana. Pohdinta alkoi siitä, kun tajusin Elian rukoilleen kansalleen ilmastokatastrofia. 
(En usko, että Japanista löytyy yhtään profeettaa, joka olisi rukoillut tsunami- ja ydinvoimalaon-
nettomuuden tuloa.) Niin, mitä Elia siis julistaisi, jos hän hän olisi Japanin lähetti armon vuonna 
2012? Mitä hän sanoisi katastrofin kokeneelle kansakunnalle, joka valmistautuu epätoivon vim-
malla seuraavan – ja mahdollisesti paljon pahemman – katastrofin tuloon? 
 Elia ei ainakaan lässyttäisi sitä samaa, mitä väärät profeetat ovat aina ja kaikkialla 
lässyttäneet: ”Rauha, rauha, ei hätää mitään. Seuraavaa maanjäristystä ei tule. Helvettiä ei ole. 
Eläkää vain rauhassa samalla tavalla kuin olette tähänkin asti eläneet…”  

Varmaan profeetta esittäisi kuulijoilleen seuraavanlaisia kysymyksiä: ” Oletko valmis, 
jos sinun on kuoltava tänään? Auttaako mammona sinua kuoleman edessä? Auttavatko Japanin 
vanhat jumalat? Miksi et etsisi vastausta syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman ongelmaan Raa-
matusta ja kirkosta? Miksi et koettaisi löytää itsellesi kaupunkia, jota mikään tsunami ei voi särkeä 
silpuksi?”  

Tosiasiahan on, että Japani on jättänyt esimerkiksi sotasyyllisyytensä suunnilleen koko-
naan käsittelemättä. Tässä maassa on paljon ihmisiä, jotka kieltävät keisarillisen armeijan tehneen 
yhtään ainoaa sotarikosta toisen maailmansodan aikana. Myös monet kristilliset kirkot ovat jättä-
neet sodanaikaisen toimintansa kriittistä arviointia vaille.  

Miksi japanilaiset antoivat 30-40 -luvuilla lähes vastaan panematta kansansa ja lo-
pulta kirkkonsakin ohjakset militaristien käsiin? (Luterilainen kirkko oli muuten yksi kaikkien sel-
kärangattomimpia!) Luin jokin aika sitten mielenkiintoisen kirjan, joka on kirjoitettu vain kolme 
vuotta sodan päättymisen jälkeen. Kristitty professori Yanaihara pohtii siinä, miksi Japanin kirkot 
jättivät sodan aikana profeetallisen tehtävänsä täyttämättä. Miksi kristityt eivät huutaneet suu-
reen ääneen, että militaristit toimivat väärin ja johtivat kansaansa kohti tuhoa?  

Näin Yanaihara: ”Yksi syy olivat lähetit. He tulivat outoon kulttuuriin ja ko-
ettivat tehdä sanomansa puoleensavetäväksi. Jo hyvät tavatkin vaativat, etteivät he 

saaneet olla liian kriittisiä isäntämaataan kohtaan. Tuloksena oli kirkko, joka ei 

koskaan loukannut ketään tai mitään. Se oli liian hellä, liian antelias, liian rakastet-

tava, liian paljon kiitoksen kipeä. Sillä ei ollut selkärankaa. Se ei ollut koskaan sotiva 

kirkko, kuten sen olisi pitänyt olla.  

Samaten lähetit olivat taipuvaisia korostamaan määrää laadun kustan-

nuksella, ja numerothan ovat aina esteenä, kun pitäisi keskittyä arvioimaan kriitti-

sesti yleistä sosiaalista tilannetta. Japanin kirkko painotti sosiaalista evankeliumia 

niin paljon, että se miltei unohti dogmatiikan ja Raamatun. Itse pidän tätä asiaa yh-

tenä merkittävänä tekijänä, kun mietitään miksi sotavuosien kirkolta puuttui mel-

kein kokonaan profeetallinen sanoma tässä maassa. Meidän kirkoissamme ei ollut 

tarpeeksi Raamatun opiskelua eikä profeetallista sanaa.” (Richard Terrill Baker: The 
Darkness of the Sun.) 

Nähtäväksi jää, onko Japanin kirkko tsunamin jälkeen profeetallisempi kuin sotavuo-
sina. Tässä vaiheessa, kun katastrofista on kulunut vasta runsas vuosi, näyttää vielä siltä, kuin kirk-
ko hieman häpeäisi Jumalaansa. Miten kukaan enää uskaltaa sanoa, että Jumala on rakkaus, kun 
hän ei kerran voinut tai halunnut estää 20000 ihmisen kuolemaa tsunamin kynsissä? Kysymys on 
jälleen kerran jumalakuvasta: onko Raamatun Jumala pelkästään kiltti pikku jumala, vaan onko 
hän myös pyhä Jumala, joka rankaisee synnin? 

Jeesus sanoi oman aikansa katastrofia kauhisteleville jerusalemilaisille: ”Ellette tee pa-
rannusta, niin samoin te kaikki hukutte.” On olemassa paitsi ajallinen myös iankaikkinen kadotus, 
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joka odottaa niitä, joille Jeesuksen hankkima armo ei kelvannut. Jollei kirkko uskalla julistaa tätä 
totuutta, niin mitä se sitten julistaa?  

Olemmeko me suomalaiset sitten parempi kansakunta kuin japanilaiset? Emme ole, 
vaan pahempi – onhan meidän kansamme heittänyt ehdoin tahdon menemään Raamatun to-
tuuden. Meidän rangaistuksemme tulee olemaan seitsemän kertaa kovempi kuin pakanoiden, 
jotka eivät sitä totuutta koskaan olleet kuulleet.   
 
Marikon äiti  

Mariko-sanin vanhemmat käyvät nykyään joka pyhä kirkossa. Äiti on lisäksi käynyt täällä raa-
mattukoulussa sekä lyhytkurssilla että yleisöluennolla. Viikko sitten hän tuli jalan syten kuuntele-
maan luentoani Esteristä.  
 Kun menimme yhtä matkaa bussiasemalle, huokasi tämä kovia kokenut nai-
nen: ”Olen kysynyt monta kertaa Jumalalta, eikö olisi ollut mitään helpompaa tapaa saada mei-
dän perhettä käymään kirkossa kuin se että ainoa lapsi joutuu vankilaan?” Sitten hän kertoi, että 
tahtoisi jo ottaa kasteen, mutta odottaa vielä miestään mukaansa.  
 Mariko on saanut aloittaa vankilassa viittomakielen kurssin. Kylmän talven läpi hän 
selvisi sairastamatta flunssaa yhtään kertaa. Rukouksenne on siis kuultu! Pyydetään nyt tytölle yh-
tä kristittyä ystävää.  
 Minulla olisi tarkoitus käydä toisen suomalaislähetin kanssa Marikon luona vankilassa 
kesäkuun alkupuolella, jos luvat järjestyvät. Siinä vielä yksi rukousaihe.  
 
  Mailis  

os. Nakajima Dori 2-2-11, Chuo-ku, Kobe 651-0052, e-mail mailis(AT)ilosanomapiiri.fi  
 
Kotisivu: www.ilosanomapiiri.fi  
Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296 

 
Tänä vuonna raamattukoulusta valmistuvat oppilaat ja opettajakunta.  


