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Rakkaat ystäväni! 

Edellisestä kiertokirjeestäni on aikaa kulunut luvattoman paljon. Anteeksi, anteeksi! Olen 
huomannut, ettei Suomessa tulekaan sellaista inspiraatiota kuin Japanissa. Tuntuu kuin täällä ei olisi 
mitään uutta kerrottavaa - tiedättehän kaiken minusta ja työstäni valmiiksi edellisten kirjeiden 
perusteella. 

Olen jossakin yhteydessä sanonut, että Japanissa oli työ mielekkäämpää kuin 
Suomessa, mutta täällä kotimaassa on taas vapaa-aika hauskempaa. Pidän toki työstäni täälläkin, 
mutta evankeliumin julistamisessa pakanoille on aivan erityinen hohtonsa. Japanissa sain kertoa 
Jeesuksesta, täällä joudun paljolti puhumaan lähetyksestä. 

Mutta ah, miten ihanaa elämä muuten onkaan täällä kotimaassa. Parhaillaan on 
menossa KESÄ, samanlainen kuin lapsuuden kultaiset kesät konsanaan. Minä uin ja kävelen, 
nuuhkin kukkasia, kuuntelen lintuja ja imen sisääni luonnon kauneutta varastoon tulevia vuosia 
varten. Tapaan vanhoja tuttuja ja opin tuntemaan uusia ihmisiä. Harrastan kulttuuria ja juoksen 
kirjastossa. Vietän perheen parissa aikaa niin paljon kuin voin. Jos tämä ei ole onnea, niin mikä 
sitten? 

Viime viikolla palasin Itävallasta kuukauden mittaiselta lähetysleiriltä. Meitä oli 25 
opiskelijaa (kaikki suomalaisia), puolisen tusinaa opettajaa ja autokuskimme Hannu, jotka 
reissasimme halki puolen Euroopan ja takaisin. Perillä Itävallassa asuimme puolet ajasta 
kansainvälisen opiskelija-lähetyksen IFES:in linnassa ja toiset puolet Innsbruckin leirintäalueella. 

Teimme myös neljän päivän retken Jugoslaviaan Seija U:n vieraiksi. Leirillä 
opiskeltiin Raamattua ja lähetystietoutta. Itse pidin raamattutunteja Jeesuksen vertauksista (joita 
olen Japanissa opettanut monen kerrat) ja nautin täysin siemauksin opettajan tehtävästä. Nuorten 
ihmisten kanssa on kiva olla. Aivan siinä unohtuu japanilainen etiketti, kun heidän joukossaan 
hulluttelee. Tervetuloa vain lähetysleirille ensi kesäksi kaikki 18-28 -vuotiaat kiertokirjeeni lukijat. 
Varmasti ette tule katumaan osallistumistanne.  

Itävalta on hyvin kaunis ja hyvin siisti maa. Siellä voi kävellä pitkin kesäkukkaisia 
alppiniittyjä tai kiivetä vuorenhuipulle. Monena aamuna heräsin aikaisin ja ehdin tehdä pitkän 
kävelyretken ulkona ennen aamiaista. En mitenkään raatsinut nukkua niin suuren kauneuden 
keskellä. Iltaisin katselimme linnan parvekkeelta alapuolellamme levittäytyvän pikkukaupungin 
valoja. 

Tulin Itävallasta suoraan tänne Säämingin kristilliselle opistolle Kylväjän raamattu- ja 
lähetysviikolle. Olin niin väsynyt monen bussimatkapäivän jälkeen, että suuri osa kurssista meni 
minulta ohi korvien. Aamun raamattutunnit kuuntelin kuitenkin suuresti iloiten. Tällainen itsekäs, 
pahasisuinen ja helmasyntejään rakastava ihminen tarvitsee yhä uudestaan sen vakuutuksen, että 
Jumala vanhurskauttaa jumalattoman uskon kautta Jeesukseen. Olen viime aikoina lueskellut ties 
monennenko kerran Olav Valen-Sendstadin kirjaa Pistin lihassa. Lainaan siitä vielä pätkän tähän 
kirjeeseeni: 

“Melkeinpä masentavinta, mitä saamme itsestämme huomata, on nähdä, miten 
kiusaukset, synnit ja pahat intohimot voivat kerta toisensa jälkeen leimahtaa meissä ja toistua usein  
tai harvoin. Kaikkea muuta kuin tätä olimme toivoneet ja odottaneet ‘oikean’ kääntymyksen 
yhteydessä. Sen vuoksi, kun tarkkailemme itseämme ja huomaamme tämän syntien toistumisen,  
syntyy tällaisia ajatuksia: minun kääntymykseni on kuviteltua. Minä olen tekopyhä. Kristinusko on 
petosta eikä anna, mitä se lupaa meille.  

Nyt voidaan kysyä: miten kauan ja miten monta kertaa voin yhä tulla Jeesuksen luo,  
kun lankean samoihin synteihin? Kuinka kauan voin uskoa, että kuitenkin olen Jumalan lapsi? 
Miten kauan uskallan vielä tunnustaa uskoni? Muista aivan ensimmäiseksi, ettei Jeesukseen 



uskomisen tunnustaminen merkitse, että väittäisit olevasi vahva. Päinvastoin – se merkitsee, että  
olet niin heikko, että tarvitset pelastajaa. Se merkitsee sellaista tunnustusta, että ihmisen koko 
autuus perustuu siihen, että Jumala on armahtanut hänet Jeesuksen tähden, ilman omaa arvoa ja 
ansiota. 

Jeesus vastaa lisäksi yhteen tähän liittyvään kysymykseen selvästi Matt.18:ssa. Siinä 
kerrotaan, että Pietari kysyi Jeesukselta: ’Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi  
veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?’ Saman kysymyksen, tosin 
suhteessa Jumalaan, tekee kiusattu omatunto: Miten usein voin rikkoa Jumalaa vastaan, niin että  
hän antaa minulle vielä anteeksi? Jeesuksen vastaus kuului: Ei seitsemän kertaa, vaan 
seitsemänkymmentä kertaa seitsemän – siis laskematta kertoja. Jeesus vastasi niin, koska Jumala ei  
laske.

On nöyryyttävää puhua Herralle avoimesti siitä, mitä on tehnyt. Vielä  
nöyryyttävämpää on puhua siitä, mitä on: taipuvainen syntiin, kylmä Sanaa kohtaan, veltto Henkeä 
kohtaan, lihassaan turmeltunut. Jeesus ei kuitenkaan torju luotaan ketään, joka tulee sellaisena 
kuin on, kertoo hänelle kaiken ja uskoo hänen sovitusuhrinsa ja vanhurskautensa lupaukset.  
Vaikkemme tunne katumusta emmekä synnin surua, me kuitenkin kadumme, kun avoimesti  
kerromme Herralle kaiken, juuri niin kuin asiat ovat.”  

Syksyn alusta toimenkuvani hieman muuttuu, sillä minusta tulee virallisestikin 
puolitoiminen lähetyssihteeri Opiskelijalähetykseen (eli OPKO:on) Urpo K:n palatessa Etiopiaan. 
Syksyksi on tulossa niin paljon ohjelmaa, ettei teidän tarvitse ihmetellä, jollei Vespertien yksiössä 
kukaan koskaan vastaa puhelimeen. Jos ette saa minua kiinni Helsingistä, voitte soittaa 
Hernejärvelle ja jättää sanan + puhelinnumeronne. Minä näet soitan kotiin ainakin joka toinen 
päivä, joten sieltä ne viestinne minut parhaiten tavoittavat. 

Japanista tällä kertaa vain yksi uutinen: insinööri Morimoton vaimo ja lapset on 
kastettu katolisessa kirkossa. Morimoto-san kirjoitti ja aikoi itsekin ottaa kasteen, kunhan ensin ”saa 
aikaan uskon Jeesukseen”.  Sitähän minä aina epäilinkin, ettei Morimoto-san vielä ymmärrä 
pelastuksen olevan armon vastaanottamista, ei ihmisen omaa yrittämistä. Jatkakaamme rukousta 
tämän perheen puolesta. 

Kiitos teille, ystävät, kaikesta hyvästä, mitä olette minulle välittäneet! Kiitos 
ystävyydestä, rukouksista, kiitos ymmärtämyksestä ja anteeksiantavasta mielestä! Kiitos, että 
osallistutte Japanin-lähetykseen yhdessä minun kanssani!

Mailis 


