
 

Vas. Raamattu rakkaaksi –ohjelmaa tekemässä. 

Puvustajana toimii sisareni Kaija. Hän kun osaa 

ommella itse, ja meille käyvät samat vaatteet.  

Alla: Japanilaisryhmän kanssa Ryttylässä 

Ystäväkirje 5/2015. Lokakuu.  

RAKKAAT YSTÄVÄT! 

Kun kirjoittelen tätä kirjettä, on lokakuun alku menossa, mutta ilmassa tuntuu yhä kesän lämpö. On tämä 

ollut ihmeellinen syksy. Minulle se oli eläkepäivieni toinen syksy, ja aivan liian kiireinen. Kokouksia ei ollut 

paljon, mutta kirjoittamista sitäkin enemmän. Elo- syyskuussa tuntui, etten jaksa yhtään enempää. Syynä 

oli TV7:n ohjelmien yllättävä lisäys kesäaikatauluuni. Enhän voinut kieltäytyä tekemästä uutta 

ohjelmasarjaa, kun kerran minulle tarjottiin esitysaikaa ilmaiseksi. Tavoitan tv-ohjelmieni kautta sata ja 

tuhat kertaa enemmän ihmisiä kuin ikinä maata kiertämällä tavoittaisin.  

Minusta todella tuntuu siltä, kuin Herra olisi avannut minulle oven suureen ja hedelmälliseen työhön 

eläkkeelle jäätyäni. En usko, että minulla koskaan ennen on ollut niin paljon lukijoita ja kuulijoita kuin nyt. 

Yhtään ovea en olisi voinut itse avata, kaikki ne on Jeesus itse avannut eteeni.  

Kokonaisen kuukauden väsäsin siis kesällä uutta sarjaa Raamattu rakkaaksi –ohjelmaan, nimeltään Jeesus 
kohtaa kärsivän. Se näkyy telkkarissa sunnuntai-iltaisin klo 21.45 ja torstaisin 22.30 TV7:n kanavalla.  Ja 

netistähän näitä ohjelmia voi katsella milloin vain. Vihjaiskaa niille tutuillenne, joiden elämässä on tällä 

hetkellä surua ja kärsimystä. Oman ohjelmani lisäksi esiinnyn muutaman kerran Café Raamatussa Leif 

Nummelan haastateltavana. Puhumme aina jostakusta Raamatun henkilöstä. Tämä ohjelma näkyy 

torstaisin 17.30 ja lauantaisin 19.30.  

Olen käynyt pitämässä tänä syksynä muutamat naistenpäivät maakunnissa. Minullahan oli koko 

työurani ajan haave, että minua pyydettäisiin enemmänkin naistenpäivien puhujaksi. Nyt haave toteutuu 

runsain määrin, ja saan kokea, että julistukselleni todella annetaan arvoa. Raamattutuntini pistetään 

nettiin, josta sadat ihmiset niitä vielä jälkeenpäinkin kuuntelevat. Tänä syksynä aiheinani ovat olleet 1) 

Uuden testamentin Mariat, 2) Daavidin perhe-elämä ja 3) Patriarkka Jaakobin perhe-elämä. Kuunnelkaapa 

netistä lähetyshiippakunnan sivuilta.  



Japanilaisryhmä kävi Suomessa sekä harrastamassa turismia että opiskelemassa Raamattua. Pidimme 

kolmen päivän raamattukurssin Ryttylässä Jorma Pihkalan kanssa. Japanista oli tullut kuusi, Suomesta kaksi 

ja Kroatiasta yksi japanilainen, siis yhteensä yhdeksän. Jorma opetti Johanneksen evankeliumia ja minä 

Paavalin elämää. Kovasti oppilaat tykkäsivät kurssista, ja Ryttylässäkin sanoivat, että tehdään tästä traditio. 

Minulta raukalta vain japanin sanat karisevat päästä kuin syksyn lehdet. Onneksi voin kerrata luentojani 

Kobessa tekemieni power pointien ja äänitteiden avulla. Oli se siunattu asia, että sain tehdä niin monet 

luentosarjat Japanissa ollessani; nyt voin käyttää niitä koko loppuikäni.  

Nulla dies sine linea, ei päivää ilman kynänpiirtoa, sanoivat jo muinaiset roomalaiset. Se pitää paikkansa 

ainakin meikäläisen kohdalla. Kirjoitan blogia kolmelle nettisivustolle ja lehtijuttuja samoin kolmeen eri 

lehteen. Onneksi kirjoittaminen inspiroi minua kovasti. Se ei ole mitään pakkopullaa, vaan teen sitä 

mielelläni. Ks. ilosanomasivujen “Viikon juttu” ynnä http://www.lhpk.fi/jaetulla-sydamella/ ja  

http://www.seurakuntalainen.fi/blogit/armolahjana-arvanmyynti/  

Tämä syksynä ilmestyy uusi painos kahdestakin kirjastani. Nainen ja hänen miehensä -kirjasta otetaan 

jo kolmas ja korjattu painos. Sen parissa puursin koko alkukesän lisäämällä uusia lukuja ja korjaamalla 

entisiä. Kirja ilmestyy marraskuun puolivälissä, ja sopii ystävälle tai sukulaiselle joululahjaksi – jopa 

sellaiselle, joka ei yleensä lue kristillisiä kirjoja. Kustantaja on Perussanoma. Uusi Tie ottaa toisen painoksen 

Jeremian elämänkerrasta Itkevä pronssimuuri. Ilmestymisajankohtaa en tiedä.  

 
    

Raamattupiirikysymykset kolmannen vuosikerran evankeliumiteksteihin on nyt (suurella 

vaivalla) väsätty valmiiksi. Seuraavaksi alkaakin sitten ensimmäinen vuosikerta. Testaan näitä kysymyksiä 

omassa raamattupiirissäni. Osanottajat tahtoisivat jo siirtyä Vanhaan testamenttiin, mutta minulla on nyt 

päällä tämä vuosikertaputki. Samalla mietin opasta nimeltä Raamatun parisuhdelaki.  

Pikkuhiljaa käännetään ilosanomakysymyksiä uusille kielille. Nyt ollaan jo 30 paremmalla 

puolella. Viimeksi taisi tulla portugali, nyt ovat käännöksen alla ukraina ja hindi. Ilosanomatilille tulevaa 

rahaa käytetään näihin käännöksiin ja minun ilosanomamatkoihini.  

Tänä syksynä olen menossa Keniaan. Lähden matkaan 16.10 ja palaan Suomeen 4.11, jos Herra suo.  Tällä 

kertaa menen Keniaan ruotsinkielisen evankeliumiyhdistyksen lähettien kutsumana. Samburussa, Pohjois-

Keniassa, on töissä entinen kollegani OPKO:sta, Anna Dahlbacka perheensä kanssa. He kutsuivat minut 

http://www.lhpk.fi/jaetulla-sydamella/
http://www.seurakuntalainen.fi/blogit/armolahjana-arvanmyynti/


pitämään ilosanomapiirin koulutuksia. Minun on selvittävä lentokentältä hotelliin omin avuin ja sieltä 

seuraavana päivänä Nakuruun, jonne minua tullaan vastaan. Lähettien tuntema luottotaksi toimii kuskina, 

mutta silti minua jännittää. Muistattehan rukouksin.  

Pidän siis ilosanomakoulutuksia kenialaisille, mutta samalla myös suomen kielikylpyä lähettien lapsille. 

Lähetit ovat ruotsinkielisiä, mutta lasten pitäisi tietysti oppia suomeakin, koska he ovat suomalaisia. 

Samburussa asuu ruotsinkielinen ala-asteen opettaja, jonka ohjauksessa minä sitä kielikylpyä yritän saada 

aikaan.  

Viimeisen viikonlopun vietän Kisumussa entisen opiskelutoverini Martti Arkkilan ja hänen vaimonsa 

vieraana. Katsotaan nyt, saadaanko sielläkin pidetyksi ilosanomakoulutus. (Rukousaihe!) Ja ihan viimeisen 

yön vietän Tiina ja James Mayn luona Nairobissa. Tähän kaikkeen tarvitsen siis rukouksianne. Niin moni 

asia voi mennä pieleen…  

Liitän tähän vielä yhden blogeistani seurakuntalainen.fi sivustolta.   

”HERRA LUTERILAINEN” KATASTROFIALUEELLA 
Olin Japanissa, kun tsunami iski ja Fukushiman atomivoimala hajosi. En koskaan unohda noita päiviä, kun 

koko kansakunta istui television ääressä ja seurasi kauhun vallassa, mitä Toohukun rannikolla tapahtui. 

Radiosta ei kuulunut viikkokausiin muuta kuin nimien lukemista, kun sukulaiset etsivät kadonneita 

omaisiaan. 20000 ihmistä kuoli ja 400000 joutui lähtemään evakkoon, ja yhtä lyhyellä varoitusajalla kuin 

minun oma isäni evakuoitiin muinoin Karjalasta.  

Maan vajaa prosentti kristittyjä alkoi tietenkin heti miettiä, miten tsunamin ja ydinvoimalan uhreja 

voitaisiin auttaa. No, asia oli yksinkertainen: ruvetaan jakamaan avustuspaketteja niille, jotka olivat 

menettäneet kaiken. Maan luterilaiset kirkot iskivät viisaat päänsä ja rahavaransa yhteen, ja Amerikan 

luterilaiset lähettivät vielä melkoisen summan samaan pottiin.  

Mutta sitten tulikin se tänka på: jaetaanko pelkkiä avustuspaketteja vai liitetäänkö mukaan myös Jumalan 

sanaa? Suurin kirkko veti agendansa läpi: mitään raamatunlauseita ei tarvita, pelkkä ruoka-avustus on sitä 

ainoaa oikeaa lähimmäisen rakkautta. Pienemmät kirkot (kuten minun yhteistyökirkkoni) tyytyivät 

suurimman päätökseen.  

Niin sitten toimittiin. Avustuspussissa luki suurilla kirjoitusmerkeillä ”LUTERILAINEN APU”. Valtaosalla avun 

saajista ei ollut aavistustakaan, että ”herra Luterilaisella” (kuten järjestö kansan suussa kulki) on jotain 

tekemistä kristillisen kirkon kanssa.  

Useimmat muut kirkkokunnat pistivät avustuspaketteihinsa paitsi kirkkonsa nimen, myös kauniin 

raamatunlausekortin ja puhelinnumeron, johon voi soittaa, jos tahtoi purkaa sydäntään. Kuulin, että moni 

tsunamin uhri olikin ottanut yhteyttä ja kiittänyt kauniista ja lohduttavista sanoista. (Niitähän löytyy 

Raamatusta vaikka miten paljon!) Ihan vähän ei ollut niitäkään, jotka alkoivat käydä kirkossa ja ottivat 

kasteen.  

Muutamat evankelikaaliset kirkot perustivat katastrofialueelle yhteisvoimin kahvilan, jossa sai ilmaista 

kahvia ja kuuntelevan korvan, jos tunsi sitä tarvitsevansa. Norjalainen ystäväni kertoi, miten hän jutteli 

kahvilassa ihmisten kanssa aamusta iltaan lomansa aikana. Eräskin rouva oli selostanut tragediaansa 

kokonaisen päivän ja ottanut illalla iloiten vastaan Raamatun. Tällaista toimintaa ei ”herra Luterilainen” 

siis hyväksynyt.  



Suomessa käydään juuri nyt keskustelua lähetystyön tarpeellisuudesta ja sen olemuksesta. Hyvä lukijani, 

onko Raamatun lohdutuksen tarjoaminen kärsivälle ihmiselle sinun mielestäsi tyrkyttämistä ja 

käännyttämistä? Vai riittääkö lähetystyöksi kristillinen rakkaus, johon ei liitetä yhtään ainoata Jumalan 

sanaa?   

On kuin moni luterilainen (kirkko) suorastaan häpeäisi pitää esillä Jumalan sanaa. Tämä tapahtuu ilmeisesti 

siksi, ettei enää uskota sen historialliseen totuusarvoon eikä sen voimaan. Mutta mikä muu sana pystyisi 

antamaan todellista lohtua ihmiselle, joka on menettänyt kaiken?    ***  

Tulevia tilaisuuksia:  
15.11. klo 15 raamattuiltapäivä Vaasassa osoitteessa Kirjastonkatu 5. Aiheena on Joonan kirja. Kahvin 

jälkeen ohjelma jatkuu lähetyshiippakunnan messulla klo 17. 

22.11. noin klo 13.30 ilosanomakoulutus Markus-päivässä messun jälkeen. Annankatu 7. Hki.  

11-13.12. Naistenpäivät Lehtomäen kodilla Nilsiässä. Lehtomäentie 211. 73320 Nilsiä. Alkavat pe klo 

19 ja päättyvät niin, että menemme su yhdessä Kuopion messuun. Aiheena kolmen patriarkan perhe-elämä. 

Hinta, uskokaa tai älkää, vain viisikymppiä, ja siitäkin voivat opiskelijat kuulemma neuvotella!!! 

Ilmoittautuminen Solveig Mikkoselle solveig.mikkonen@gmail.com tai 040 707 6525. Tervetuloa savolaiset 

ja kainuulaiset sisaret!  

Siunattua syksyä ja näkemiin, kuulemiin ja kirjoittamisiin. Lähetän matkakirjeitä Keniasta, jos 

mitenkään voin.  

 

Haikea muisto Japanista…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mailis  

mailis@ilosanomapiiri.fi  

 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, 

materiaalin kääntämistä ja kirjojen 

kustantamista varten ulkomailla: Suomen 

Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 

3311.  
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