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Ilosanoma-viesti nro 1. 28.8.2014 

Rakkaat ystäväni!  
 

Tämä on nyt ensimmäinen kirje, jonka kirjoitan 

teille omissa nimissäni, en työnantajani nimissä. 

Jäin nimittäin eläkkeelle 1.7.14. Tarkoituksenani 

on kertoa uutisia ilosanomapiirityöstä, jota jatkan 

eläkeläisenäkin. Olen kiitollinen, jos jaksatte vielä 

rukoilla puolestani.  

 Kesä meni siihen, että hoidin lap-

suudenkotini puutarhaa, kävin rajan takana Karja-

lassa katsomassa Janatuisen suvun kotipaikkaa ja 

hautaa, pistäydyin siskontyttöni kanssa Berliinissä 

jalkapalloriehan aikaan ja äitini kanssa Gotlannis-

sa viime viikolla. Ja sain suurella vaivalla pidetyk-

si taas kerran suvun lapsille pikkuleirin.  

 Uusin kirjani Kaksi naista – yksi 

usko ilmestyy syyskuun puolivälissä, jos Herra 

suo. Hinnaksi on määrätty 29 euroa. Kirjaa saa 

kuitenkin tilata ennakkotilauksena alennettuun 

hintaan (25 e) ja ilman toimituskuluja osoitteesta 

tilauspalvelu@perussanoma.fi tai (09) 5123 9120 

tai Kari Mäkelältä 0404559048. Tarjous päättyy 

kirjan ilmestyessä, joten pitäkäähän kiirettä.  

 Tulevista tapahtumista sen verran, 

että tänä syksynä minulla on tiedossa matka Itä-

Karjalaan syys- lokakuun vaihteessa ja toinen Is-

raeliin 19. (tai 20.)-30.10. Jälkimmäiselle matkalle 

on vielä tilaa. Nyt kun sotakin on päättynyt, niin 

ehkä joku teistä haluaisi lähteä tutustumaan Py-

hään maahan meikäläisen ja Pekka Heiskasen 

opastuksella. Saisitte samalla kuulla raamattuope-

tustamme. Joka tahtoo matkalle mukaan, ilmoit-

tautukoon minun kauttani; sillä tavalla me mat-

kanjohtajat saamme Toiviomatkoilta alennusta. 

Tammikuussa on toivon mukaan tiedossa ilosa-

nomamatka Myanmariin.  

 Olette varmaan jo päättäneet, mitä 

kristillistä työtä alatte tukea meikäläisen jäätyä 

eläkkeelle. En ole pitänyt tämän kirjeen kirjoitta-

misella kiirettä juuri siitä syystä, että voisitte päät-

tää sen asian rauhassa. Jos joku teistä kuitenkin 

tuntee kehotusta tukea nimenomaan ilosanomapii-

rityötä ja –matkoja, niin se on yhä mahdollista. 

Luther-säätiö on ystävällisesti lupautunut hoita-

maan rahaliikennettäni. Saan oman viitenumeron, 

mikä varmistaa rahan siirtymisen nimenomaan 

ilosanomatyöhön, ei siis Luther-säätiön omaan 

toimintaan.  

 Jos rahaa sattuisi kertymään enem-

män kuin mitä ilosanomamatkoihini kuluu, se 

käytetään kirjojeni kääntämiseen ja kustantami-

seen englannin kielelle ja englannista muille kie-

lille, esimerkiksi japaniksi. Myös radio-ohjelmien 

teko on ehkä mahdollista. Tilintarkastajat katsovat 

perään, että kaikki hoituu lakipykälien mukaan, ja 

minä raportoin teille talousasioista pari kolme 

kertaa vuodessa.  

 Mutta tämä nyt vain niille, jotka 

kokevat Herran kutsuvan heitä ilosanomatyön 

kustantamiseen. Kirjeitäni saa lukea ihan vapaasti, 

vaikkei siihen osallistuisikaan. Olen kovin iloinen, 

että kirjeeni postituslistalla on yhä yli 300 nimeä!  

 

 
Chiekon perhe, Chieko kolmas vasemmalta 5-

vuotiaana.  
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Lauran perhe. Laura isänsä sylissä 4-vuotiaana.  

 

 
Laura ja Mailis Hengellisillä syventymispäivillä 

 

Liitän tähän kirjeeseen haastattelun, joka ilmestyi 

muutama vuosi sitten opiskelijoiden lehdessä, 

mutta on yhä ajankohtainen:  

 

Kilvoitus uskon maratonilla tuot-

taa palkinnoksi voitonseppeleen 
 

Kilvoittelu-sana on nykysuomelle vieras ja vaikea 

ymmärtää. Mailis Janatuisen mukaan se tarkoittaa 

Uudessa testamentissa se juoksukilpailua, jonka 

palkinnoksi on luvattu iankaikkisen elämän laake-

riseppele. Monella kristityllä on kilvoittelusta ihan 

väärä käsitys. Kysymys ei ole niinkään hyvien 

tekojen tekemisestä, vaan taistelusta uskon säilyt-

tämiseksi. Janatuinen viittaa Paavalin ensimmäi-

seen kirjeeseen Timoteukselle (6:12): ”Käy uskon 

jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä…”.  

 

- Kilvoittelu tapahtuu siksi, että on pelastuttu, ei 

siksi että pelastuttaisiin! Siitä ei kilpailla, kuka on 

paras, vaan siitä, että usko säilyisi loppuun asti ja 

että päästäisiin perille maaliin. Juudan kirjeessä 

kilvoitus-sanaa käytetään myös siinä merkitykses-

sä, että kristityt taistelevat harhaoppeja vastaan 

totuuden puolesta. Tätä kilvoitusta käydään kristit-

tyjen parissa ja kirkossamme aivan liian vähän.  

 

Hyvän kilvoituksen päämäärää Paavali kuvaa vii-

meisessä kirjeessään näin: ”Olen kilpaillut hyvän 

kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. 

Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka 

Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava 

minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle 

vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen il-

mestymistään (2.Tim.4:7-8). 

 

”Vanhaa aatua” vastaan armonvälineiden puo-

lesta 

Kilvoittelu on uskovalle tärkeää, vaikka tekojen 

perusteella ei yksikään taivasta tavoita. 

 

- Ei ole ollenkaan varmaa, että kaikki ne, jotka 

uskon maratonin aloittavat, sen myös päättävät ja 

selviävät maaliin asti. Monet jäävät taipaleelle ja 

voitonseppele jää heiltä saamatta. Onhan meillä 

myös voimakas vihollinen, Saatana, joka tahtoo 

kampittaa meidät nurin kesken matkaa, Janatuinen 

varoittaa.  

 

Hän sanoo, että kilvoittelu uskovan elämässä on 

käytännössä jokapäiväistä taistelua ”vanhaa aatua” 

vastaan ja armonvälineiden käytön puolesta.  

 

- Taistelenko himojani vastaan vai mukaudunko 

niihin? Tunnustanko syntini, kun olen langennut, 

vai puolustelenko niitä? Jotta tätä taistelua jaksai-

sin käydä, tarvitsen voiman lähteekseni Raamatun 

lupauksia, ehtoollista ja uskovien yhteyttä.  

 

- Kilvoittelu on sitä, että tartun Raamattuun ja 

luen sitä, vaikka miten laiskottaisi. Se on sitä, että 
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jätän jonkin telkkariohjelman tai netissä surfailin 

väliin ja menen raamattupiiriin ja että sunnuntai-

aamuna nousen sängystä ja menen kirkkoon – 

vieläpä sellaiseen jumalanpalvelukseen, jossa Ju-

malan sanaa saarnataan Raamatun mukaisesti, 

Janatuinen painottaa.  

  

Jeesus odottaa Sanassa ja ehtoollisessa 

 

- Jos uskova ei kilvoittele, itsekkyys saa hänestä 

niskavoiton. Hän käyttää kaiken aikansa, rahansa 

ja energiansa itseään varten. Raamattu pölyttyy 

hyllyllä, Janatuinen luonnehtii. 

 

- Kohta tällä ihmisellä on samat arvot kuin ympä-

röivällä maailmallakin. Mikään ei ole enää syntiä 

eikä mihinkään tarvita enää armoa ja anteeksian-

tamusta. On hyvin todennäköistä, että voitonsep-

pele jää tällaiselta ihmiseltä saamatta. 

 

Janatuinen huomauttaa, että Jumala kyllä osallis-

tuu kilvoitukseemme tarjoamalla meille juoksun 

jokaisella etapilla virvoittavaa vettä: Sanaa ja sak-

ramentteja. Jeesus odottamalla odottaa meitä 

Raamatun sivuilla ja ehtoollispöydässä. Hän tah-

too puhua meille, lohduttaa meitä ja vahvistaa 

uskoamme.  

 

Entä kenelle kilvoittelu on "kohdistettu"? Onko se 

Jumalalle mieliksi olemista, toisten ihmisten 

huomioimista vai oman hyvän tavoittelua?  

 

- Kysymys kuulostaa minun korvissani samalta 

kuin jos kysyttäisiin, kenelle maratoonarin veden-

juonti on kohdistettu. Kilvoittelu on sitä, että 

elämme uskonelämäämme Jumalan määräämien 

sääntöjen mukaan. Tietenkin Jeesus iloitsee, jos 

taistelemme syntejämme vastaan ja armonvälinei-

den käytön puolesta, ja koituuhan siitä hyvää 

meille itsellemmekin. Saamme myös olla esi-

merkkinä lähimmäisillemme, Janatuinen sanoo.  

 

Ei pisteidenkeruuta Jumalan silmissä 

 

Janatuinen vakuuttaa, ettei uskon kilparadalla 

juokseminen ei ole koskaan huono asia. Jos taas 

joku luulee ”keräävänsä pisteitä” Jumalan silmissä 

lukemalla Raamattua tai käymällä jumalanpalve-

luksissa, Herra on kyllä voimallinen oikaisemaan 

häntä Raamatun ja saarnan välityksellä.  

 

- Minusta paljon suurempi vaara nykyaikana on se, 

että uskotaan halpaan armoon ja laiminlyödään 

armonvälineitä, mutta tietysti niitä voi käyttää 

myös tuomiokseen. Jos menet ehtoolliselle, etkä 

edes aio tunnustaa Herralle helmasyntejäsi ja pyy-

tää voimaa päästä niistä, syöt ja juot tuomioksesi, 

Janatuinen toteaa. 

 

Kristitylle kilvoittelu voi olla kovankin kamppai-

lun paikka. Tällaiselle uskovalle Mailis Janatuinen 

muistuttaa: 

 

- Jeesus on juossut saman maratonin kuin sinä, ja 

silloin hänellä oli sinun syntitaakkasi harteillaan. 

Sinun ei tarvitse sitä enää kantaa.  

 

Janatuinen viittaa Heprealaiskirjeeseen (12): ”Kun 

siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, 

pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka 

niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sin-

nikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, 

katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perusta-

jaan ja täydelliseksi tekijään. … Ajatelkaa häntä, 

joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta 

ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. 

Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne 

taistelussa syntiä vastaan.”  

 

***  

Tähän asti tällä kertaa. Siunausta syksyysi ja elä-

määsi!  

 

Toivottaa  

Mailis  
 

Mahdollinen tuki ilosanomatyölle: Suomen Lut-

her-säätiö. Tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 

3311. Huom! EI viestiä. 

 

 
Chieko Ishii, 90 vuotta 


