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Helsingissä 1.9.—83 

Ystävät! 

Miten se tuo aika kuluukaan ihan siivillä – äsken oli syksy, ja nyt on taas syksy. 
Jokainen keltainen koivunlehti välittää minulle vain yhtä viestiä: kotimaan työkausi 
lähestyy loppuaan. Vielä neljä kuukautta jäljellä. 

Minulla oli oikein mukava kesä, vaikkakin vähän liian kiireinen. Kirjoitin kirjan ja 
raamattupiirioppaan, opiskelin hepreaa, pyrin virallisesti teologiseen tiedekuntaan ja 
pääsinkin sinne, kävin kahdessa kesätentissä, osallistuin Kylväjän kesäpäiviin, 
OPKO:n kesäinstituuttiin, pohjoismaiseen opiskelijakokoukseen Tromssassa ja 
lähettikurssille Oslossa. Näistä kahdesta viimeksi mainitusta kokouksesta 
tahtoisinkin tässä tuoda terveiset. 

Tromssan kokous pidettiin elokuun alussa. Suomessa oli ollut helteistä, mutta 
Pohjois-Norjassa me hytisimme kylmässä ja sateessa. Maisemat olivat kyllä hienot, 
sen minkä nyt näkyivät sadepilvien takaa. Iloitsin opiskelijakokouksen julistuksesta, 
joka oli todella Jeesus-keskeistä. Iloitsin myös yhteydestä, jota sain kokea 
pohjoismaisten opiskelijatyöntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa. Tosin minulla oli 
Tromssassa liian tiukka ohjelma: tulkkasin kaikki puheet simultaanisti ruotsista, 
norjasta ja tanskasta suomeksi, sekä pidin yhdessä norjalaisen lähetyssihteerin 
kanssa seminaarin. Yhtenä iltapäivänä kävimme kalastusretkellä vuonolla ja 
näimme, miten turskaa kalastetaan pitkällä siimalla. Keitimme saaliin heti ja 
söimme suihimme. Ei ikinä uskoisi, miten hyvältä turskakin saattaa joskus maistua! 

Pari viikkoa ehdin olla Suomessa välillä, ja sitten suuntasin kurssini taas Norjaan. 
Tällä kertaa osallistuin yhteistyöjärjestömme Norjan luterilaisen lähetysliiton 
lähettikurssille, joka on tarkoitettu kentältä palanneille läheteille. Olipa kerrankin 
ihanaa vain istua ja kuunnella neljä päivää yhteen menoon. Sitä ylellisyyttä ei 
lähetin kohdalle usein satu.

Yhden asian tahtoisin jakaa kanssanne tuolta kurssilta: oli riipaisevaa nähdä, miten 
vanhat kepin kanssa kävelevät Kiinan-lähetit kuuntelivat terveisiä entiseltä 
kentältään. Nythän Kiinassa pääsee taas käymään, ja siellä voi tavata kristittyjäkin 
kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Kuulimme kuvauksen kahdeltakin 
tuollaiselta matkalta. Kristittyjen lukumäärä on moninkertaistunut näinä vuosina, 
etenkin sen jälkeen kun papit ja evankelistat ovat vapautuneet vankilasta. Eräskin 
NLM:n yhteyksissä 40 vuotta sitten teologiaa opiskellut mies hoitaa kuulemma 90 
000 hengen “seurakuntaa”. Raamattuja on vaikea saada käsiinsä, puhumattakaan 



nyt muusta kristillisestä kirjallisuudesta. Radiotyötä sen sijaan voidaan tehdä. 

Arvatkaa, miltä vanhoista Kiinan-läheteistä tuntuu, kun he kuulevat tällaisia 
terveisiä. Varmaan he ehtivät ajatella näiden kolmen vuosikymmenen aikana, että 
heidän työnsä valui hukkaan, ja kirkko juuritettiin pois Kiinan maaperältä. Mutta 
vaikka monet luopuivat uskosta, niin muutamat pysyivät uskollisina ja jatkoivat 
evankeliumin julistamista, maksoi mitä maksoi. Nyt Kiinassa on kaikesta päätellen 
kristittyjä enemmän kuin koskaan ennen.

Kaikkea tätä kuunnellessani ajattelin sitä, miten toivottoman vähäiseltä tuntuukaan 
kristittyjen määrä Japanin ihmismeressä. Mutta Jumala voi näköjään käyttää 
yhtäkin, joka uskoo Jeesukseen. Tärkeätä on, että minä, lähetti, opetan uskollisesti 
sitä yhtä, joka tielleni lähetetään. Japanin lähetys ei ole turhaa, vaikka se näyttääkin 
tilastojen valossa turhalta. Jumala ei välitä tilastoista, hän välittää yksilöstä. 

Sitten vähän kotimaan kuulumisia: Osallistuin kotiseurakunnassani Iisalmessa 
piispantarkastukseen. Oli hienoa huomata, miten lämminsydäminen lähetysystävä 
on meidän piispamme Malmivaara! 

Antakaa anteeksi, että pidän teihin niin huonosti teihin yhteyttä! Jospa minulla 
olisikin täällä Suomessa yhtä paljon aikaa ja yksinäisyyttä kuin Japanissa – luulen 
että tilanne olisi toisenlainen. Tulen kuitenkin mielelläni kylään, jos liikun teidän 
suunnallanne. Joten yrittänyttä ei laiteta - näkemiin, kuulemiin ja tapaamisiin! 
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