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RAKKAAT YSTÄVÄT! 

Japanissa koin kevään tulon jo maaliskuussa. Täällä Suomessa sää on sahannut edestakaisin kylmän ja 

lämpimän välillä. Viime viikolla Iisalmessa kevät oli vasta alkutekijöissään. Mutta kun ollaan jo kesäkuussa, 

niin on jo tullut korkea aika toivottaa teille hyvää kesää ja kertoa muutamia päällimmäisiä uutisia.  

Kevään naistenpäivät ja muut kokoukset ovat menneet tosi hyvin. Joka paikassa olemme 

saaneet iloita Jumalan sanan rikkaudesta ja rohkaisusta. Viime viikonloppuna olin Nurmeksessa, sitä 

edellisenä Kajaanissa, kuukausi sitten Eurajoella jne.  

Mooses-kirjaan en ole juurikaan ehtinyt paneutua. Sen pitäisi olla kustantajalla elokuun 

ensimmäisenä päivänä, joten muuta kesäohjelmaa en sitten tarvitsekaan. Aion kuitenkin käydä 

Evankeliumijuhlilla täällä Helsingissä ja Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä.  

Radio Patmoksen ilosanomapiirit ovat teettäneet minulla paljon työtä, mutta se on 

ollut mielekästä työtä. Koko ajan olen juossut ajan kanssa kilpaa saadakseni kysymykset valmiiksi ja 

äänitykset purkkiin sunnuntaiden evankeliumiteksteihin. Olemme äänittäneet kesän raamikset edeltä käsin; 

enää on jäljellä kaksi. Olen hyvin kiitollinen niille ystäville, jotka ovat antaneet aikaansa näille piireille. Ja 

kiitollinen olen myös toimittaja Helvi Jääskeläiselle, joka keksi, että ryhdytäänpäs pitämään ilosanomapiiriä 

radiossa.  

Ilosanomapiiri kuuluu siis Radio Patmoksesta (ainakin netissä, jollei muuten) perjantaisin klo 19 ja 

sunnuntaiaamuisin klo 9. Sen lisäksi samalta kanavalta tulee allekirjoittaneen uudempia raamattutunteja 

juhannuksen jälkeen kuusi kertaa maanantaisin klo 19.  

Sitten tulevaisuudesta. Olen saanut kutsun Japanin opiskelijalähetyksen (KGK:n) 70-

vuotisjuhlaan ja kaikkien aikojen opiskelijatyöntekijöiden kokoukseen, joka pidetään Tokiossa 

marraskuun alussa. Järjestö avustaisi meitä pitkämatkalaisia 200 eurolla per nenä. (Huomatkaapa tämä! 

Mikä suomalainen järjestö toimii yhtä avokätisesti?) Tekisi todella mieleni mennä tapaamaan vanhoja 



rakkaita kollegoita ja 80-luvun opiskelijoita. Olen kuitenkin luvannut mennä ilosanomamatkalle Islantiin 

lokakuussa enkä tiedä, jaksanko kahta ulkomaanmatkaa peräkkäin. Tämän asian päättämiseen tarvitsen 

viisautta ylhäältä…  

Postiluukusta kolahti uusin raamattupiirioppaani, joka on nyt käännetty samburun kielelle 

Keniassa. Suomalaiset lähetit ovat olleet samburu-heimon parissa raamatunkäännöstyössä ja kääntäneet 

saman tien oppaankin. (Ks. alla) 

Iisalmen paikallislehti teki näkyvän kahden sivun jutun meikäläisen Mongolia-kirjasta ja 

muinaisesta gradustani.  

     

Tässä vielä pari muistoa maaliskuiselta Japanin-matkaltani. 

20.3.17. Rakas vanha seurakuntani 

Heräsin uuteen päivään entisessä seurakunnassani ja läksin heti aamulenkille lampien rantaan – sinne 

missä juoksin lenkkiä yli neljän vuoden ajan. Nyt niiden ympäri on tehty hieno kävelytie. Muutama tekosaari 

ja rannan pusikko houkuttelevat paikalle runsaasti vesilintuja.  

Puoli yhdeltätoista astuin sisälle kirkkoon, joka on rakennettu kymmenisen vuotta sitten. Rakkaat 

uskonsisaret ottivat minut lämpimästi vastaan. Kun Yamato-san aloitti alkusoiton, minä puhkesin itkuun. Se 

oli Bachin sovitus virteen Kristus Jumalan Poika. Kyynelet vuosivat ja nenä vuosi. Muistin päivän, jolloin tulin 

ensimmäistä kertaa tälle tontille; siitä on nyt melkein päivälleen 27 vuotta kulunut. Pienet narsissit 

tuoksuivat silloin taloni edessä. Satoi vettä. Muistan, miten onnellinen olin siitä, ettei ikkunastani ei näkynyt 

vain yhtä puuta, vaan kokonainen puisto.  

Silloin en olisi osannut mitenkään aavistaa, että tällä tontilla seisoisi kerran kirkko. Ja nyt rakas seurakuntani 

on kriisissä. Saatana hyökkää Herran pienen lauman kimppuun valvomattomien kristittyjen kautta.  

Liturgia oli hyvä, virret olivat englantilaisia, saarna Sykarin naisesta myös hyvä ja hyvin valmisteltu. 

Jumalanpalveluksen jälkeen ruvettiin syömään kaikkien tuomia ruokia. Jokainen myös sanoi minulle 

muutaman hyvän sanan. Pastori aloitti. Hän sanoi olevansa kiitollinen, että lähetyssaarnaajat ovat 

laskeneet tähän seurakuntaan raamatullisen perustuksen.  



Michiko-san sanoi näin: ”Mehän emme ole tutustuneet kirkollisissa ympyröissä, vaan olin aluksi Mailis-

sanin kielenopettaja. En ollut edes kristitty vielä silloin. Kun korjasimme yhdessä 

raamattupiiriopasta ’Tahtoisitko tavata Jeesuksen’, niin minä todella tapasinkin hänet, Vapahtajan.” 

Yamato-san: ”Siitä toukokuun päivästä on nyt 27 vuotta, kun soitin tämän talon ovikelloa ensimmäisen 

kerran. Olin suuren surun vallassa lapseni kuoleman jälkeen, mutta täältä sain lohdutuksen.”  

Minäkin olin miettinyt aamulla pienen puheen valmiiksi. Tekstinä minulla oli Hepr.12:14-15: Pitäkää huoli 

siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja 

tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Näin siis sanoin: ”Teillä on täällä nyt ongelma 

joka hiertää välejänne. Se saattaa levitä näkymättömissä mullan alla kuin rikkaruohon katkera juuri, kunnes 

Herran puutarhassa ei kasvakaan enää mitään muuta, eipä edes armon evankeliumia.”  

Jatkoin näin: ”Olen nähnyt tällä matkalla, että paholainen koettaa tuhota Japanin seurakuntia riitojen 

kautta. Mutta kristittyjen pitää uskoa Jumalan apuun eikä riidellä rahasta. Neuvon teille nyt kaksi 

rukousaihetta. Ensimmäinen on se, että rukoilette seurakuntaanne herätystä. Ja toiseksi teidän pitää 

rukoilla joka viikko seuraavan jumalanpalveluksen puolesta. Silloin Herra antaa teille korvat kuulla, mitä hän 

tahtoo teille minäkin sunnuntaina sanoa.  

Mutta pääasia ei tietenkään ole se, mitä me olemme tehneet tai tekemättä jätämme. Pääasia on armo: se 

että Jeesus antaa anteeksi meille syntisille, vaikka olisimmekin levittäneet katkeraa juurta.”  

Tässä vaiheessa puhkesin taas itkuun, ja minun piti lopettaa puheeni. Mutta eiköhän siinä tullutkin jo 

sanotuksi se, mitä Jeesus oli lähettänyt minut Japaniin sanomaan. Pidin vielä rukouksen ja pyysin apua 

rakkaalle entiselle seurakunnalleni.  

29.3.17 Akage-san 

Lähdimme Nakahamojen autolla liikkeelle ennen kymmentä ja ajelimme toista tuntia erääseen Japanin 

sisämeren rannikkokaupunkiin. Päämäärämme oli pieni kalastusvälineitä myyvä kauppa rantatien varrella. 

Kauppaa pitää nimittäin Akage-san (nimi muutettu), englanninoppilaani 80-luvun alusta. Hänet kastettiin 

lukiolaisena, kun olin vielä Tamashimassa töissä, mutta hän vieraantui kirkosta mentyään buddhalaisen 

kanssa naimisiin. Akage-san oli käynyt kirkossa vielä yliopistossa opiskellessaan ja tuonut jopa 

poikaystävänsä näytille. Mutta siihen se sitten oli loppunutkin.  

Oli helppo tunnistaa Akage-san vanhalta näöltä, vaikka emme ole tavanneet 35 vuoteen. Hän oli minulle 

hyvin ystävällinen ja avoin. Juotiin teetä ja muisteltiin vanhoja aikoja. (Kerron Akage-sanista kirjassani 

Tapahtui Tamashimassa, luvussa Pienenpieni seurakunta. Kirja löytyy netistä.) 

Tuossa rannikkokaupungissa on kirkko, mutta ilmeisesti Akage-san ei ole koskaan siellä käynyt. Hän tekee 

pyhätyötä, koska kauppaa ei voi pitää kiinni sunnuntaisin. Anoppi on asunut samassa huushollissa kaikki 

nämä kolme vuosikymmentä.  

Masanori-poika tuli tervehtimään takahuoneesta. Hän on näinä päivinä lähdössä Hiroshimaan 

kitarakouluun. Poika on aloittanut joskus aikaisemmin opinnot yliopistossa, mutta jättänyt ne kesken. Hän 

soitti meille pari tosi hienoa kitarakappaletta. Uusi kitara oli maksanut 1,3 miljoonaa jeniä (10000 euroa).  

Söimme susheja ja osterikeittoa. Jätin Akage-sanille molemmat japaninkieliset kirjani. Kobeen palasin 

hitaalla junalla. Vaihtoja oli vain yksi. Hämärän laskeutuessa saavuin Nadaan ja kiipesin sieltä matkalaukkua 



perässäni vetäen Aotanin raamattukoululle. Hiyodori-linnut huusivat päivää päättyneeksi. Edessäni kohosi 

Mayan vuori sinisenä pimenevää iltataivasta vasten. Olin Japanissa, olin Japanissa jälleen!  

***  

Mutta nyt ollaan siis Suomessa ja toivotetaan teille hyvää kesää. Tulkaa juttelemaan, jos satumme samoille 

kesäpäiville.  

Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 

ulkomailla: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311 

 

    

Akage-san minun vieressäni, sitten poikansa ja Nakahama-san.   Merenrantaa Akage-sanin kodin luona 


