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Ystäväkirje 5/2012 
 
Rakkaat ystäväni 
 
Viimeksi sain kirjoittaa teille onnellisen kir-
jeen Jobin kirjan julkaisemisen tiimoilta. Nyt 
uutiseni ovat ihan toisenlaisia. Minut on ni-
mittäin erotettu Japanin kentältä ja Norjan lut. 
lähetysliitosta (NLM:stä, ei siis Kylväjästä). 
Minun on palattava kesken työkauden maito-
junalla Suomeen. Syyt:  
1) yhteistyötahto; 2) lähetysjärjestön, kirkon 
sekä esimiesten työnohjauksellisen, pasto-
raalisen, hengellisen ja teologisen auktoritee-
tin hyväksyminen ja tunnustaminen sekä  
3) opetuksen ja julistuksen sisältö ja paino-
tukset… Yhteistyö on käynnissä olevan työ-
kauden alussa ollut toimivaa, mutta viimeis-
ten kuukausien aikana yhteistyöasenteen on 
koettu muuttuneen. 

Traagista tässä on se, ettei mi-
nulle ole annettu mahdollisuutta puolustau-
tua. En ollut nähnyt näitä syytöksiä yhtään 
kertaa, ennen kuin minulle langetettiin tuo-
mio: potkut Japanista. Voin sanoa heti kätte-
lyssä, että kohdat 1-2 ovat täysin vääriä. Olen 
totellut esimiesteni käskyjä joka asiassa. 

Kerroin teille jo aikaisemmin, mi-
ten norjalainen pomoni DS ei päästänyt mi-
nua tsunami-alueelle. Minusta asia tuntui jo 
silloin tosi oudolta. Nykyään Norjasta lähete-
tään eläkkeellä olevia Japanin lähettäjä vuo-
deksi tai enintään kahdeksi kerrallaan kentän 
esimiehiksi. DS tuli tähän tehtävään viime 
syksynä. Hän on ollut töissä Japanissa jos-
kus 70-luvulla, eikä tuntenut minua kuin kas-
voilta yhteistyömme alkaessa. 

Huhtikuussa esimies kutsui mi-
nut yllättäen keskusteluun. Hän sanoi kuul-
leensa kaksi raamattutuntiani: yhden Joonas-
ta, toisen Jeremiasta. ”Millä perusteella voit 
julistaa sillä tavalla?” esimies tiukkasi minul-
ta moneen kertaan. Olin kuin puulla päähän 
lyöty. ”Minähän puhuin meidän aikaamme 
sovellettuna vain sen, mitä Joona ja Jeremia 
itse puhuivat omalle ajalleen”, vastasin. DS 

sanoi tähän, että me emme saa enää julistaa 
kuten VT:n profeetat. Uuden liiton aikana Ju-
mala ei rankaise yksityisiä ihmisiä sen enem-
pää kuin kansakuntiakaan heidän synneis-
tään, ennen kuin vasta helvetissä. 

Olin niin hämmästynyt, etten 
saanut sanaa suustani. Lopulta sain kakais-
tuksi yhden ainoan lauseen: ”Minun täytyy 
tehdä tästä asiasta omat johtopäätökseni.” 
Sen jälkeen esimies ilmoitti, ettei hänellä ole 
enää muuta sanomista ja minä saan mennä. 
Siinä oli koko keskustelu, eikä toista enää 
tullut. Koska en suostunut muuttamaan teo-
logiaani kymmenessä minuutissa, minut lei-
mattiin tottelemattomaksi esimiehelleni, epä-
lojaaliksi NLM:lle ja jopa harhaoppiseksi. 
 
Joonan ja Jeremian luennot  
Katsoin päiväkirjasta, mitä olin kirjoittanut 
noista kahdesta raamattutunnista, jotka olivat 
DS:n nuhteiden taustalla. Ensimmäisen pidin 
viime marraskuussa Hanshinin rovastikun-
nan koulutuspäivässä. Koska päivän teemana 
oli lähetys, valitsin aiheekseni VT:n suuren 
lähetyssaarnaajan Joonan. Olin ollut tosi iloi-
nen siitä, että komitea oli pyytänyt minua 
raamattutunnin pitäjäksi. Ottaessani tehtävän 
vastaan en kuitenkaan ollut tajunnut, että 
kaikki Koben seudun papit ja lähetit tulisivat 
minua kuuntelemaan. Sen kuultuani minua 
rupesi jännittämään ihan kamalasti. Jeesus 
yritti rohkaista minua sanomalla, että puhu 
nyt vain perässä, mitä minä olen sinulle pu-
hunut edellä Joonan kirjasta. Näin kuvaa päi-
väkirja tuota koulutuspäivää (23.11.2011): 

Minulla oli syksyn jännittävin 
aamu, kun hermoilin opintopäivän raamattu-
tunnin takia. Polveni suorastaan vapisivat. 
Kun olin päässyt puhujanpönttöön, hermos-
tukseni hävisi kuitenkin kokonaan. 

Kerroin sen, minkä olen kirjoitta-
nut kirjaani Sankareita ja pelkureita, että Ni-
nivessä oli täydellinen auringonpimennys 
suunnilleen niihin aikoihin, kun Joona siellä 
vieraili (763 eKr.). Niniveläiset uskoivat jo 
valmiiksi jumalten olevan heille vihoissaan; 
hehän pitivät auringonpimennystä pahana 
enteenä. Mutta entäpä jos tuo luonnonilmiö 
olikin se tapa, miten Jumala valmisti paka-
noiden sydämet Joonan saarnaa varten? Kun 
lähetyssaarnaaja sitten saapui kaupunkiin, 
puhui hän sellaisen Jumalan suulla, joka 
on ”tehnyt taivaan ja maan” . Niniveläiset kuu-
livat, että heidän kaupunkinsa toden totta 
hävitettäisiin. Oliko sitten mikään ihme, että 
he säikähtivät ja katuivat syntejään? 

Mutta entäpä jos Toohokun tsu-
nami olikin samanlainen ilmiö kuin auringon-
pimennys muinaisessa Assyriassa? Ehkä 
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Jumala tekee sen kautta valmistelutyötään 
japanilaisten sydämessä. Herätyksen saa kui-
tenkin aikaan vain Jumalan sanan saarna. 
Onko Japanin kirkoilla rohkeutta julistaa täs-
sä tilanteessa samoin kuin Joona: jonain päi-
vänä, ehkä jo piankin, Tokio hävitetään. Ei ole 
meillä täällä pysyväistä kaupunkia, ei kenel-
läkään. Kaikki kaupungit hävitetään kerran. 

Mutta tämäkään ei riitä. ”Heidän 
pahuutensa on tullut minun eteeni ja minä 
rankaisen sen” , oli Herra sanonut Joonalle 
(1:1). Ihmisille on osoitettava heidän syntinsä. 
Assyrialaiset olivat raakoja, mutta japanilai-
set eivät häviä heille tippaakaan siinä suh-
teessa. Tietäisittepä, millaisia pelejä lapsen-
lapsennekin pelaavat joka päivä netissä. Yli 
30 lasta kuoli viime vuonna vanhempiensa 
käden kautta; pahoinpideltyjä lapsia on yli 
30000. Ja abortti on pahinta kaikesta. Se on 
yhtä tuskallinen tapa kuolla kuin ne teloituk-
set, jotka näette näissä assyrialaisissa re-
liefeissä. (Näytin samalla diasarjaa.) 

Jumala tekee työtään kahdella 
kädellä: oikealla hän pelastaa, vasemmalla 
rankaisee ja tuomitsee. Meidän aikamme kir-
kot niin idässä kuin lännessäkin ovat teke-
mässä hänestä yksikätistä. Miten yksikätinen 
Jumala voisi olla kaikkivaltias? Ei, Joonan 
Jumala oli kaikkivoipa Herra, joka lähetti pait-
si lähetyssaarnaajan myös myrskyn, suuren 
meripedon ja pienen madon, minne tahtoi. 

Joonan kirja päättyy kuitenkin 
evankeliumiin: ”Enkö minä armahtaisi…!”  
(Japaniksi: Miten minä voisin olla säästämät-
tä…?) Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaan-
sakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien 
meidän edestämme … (Room.8:32). Jeesus 
itkee, jos hänen on hävitettävä Ninive tai To-
kio; itkihän hän Jerusalemiakin. Hän armah-
taisi niin mielellään kaikkia maailman kau-
punkeja, jos vain löytäisi lähettejä, jotka hä-
nen sanaansa niissä kuuluttaisivat. Ninive sai 
140 vuotta jatkoaikaa tehtyään parannuksen. 
Montako vuotta Tokio saisi, jos siellä tapah-
tuisi herätys…? 

Mutta mikä on tuon armahduk-
sen hinta, sen pääsemme selville vasta evan-
keliumeista. Se on Joonan merkki, Sijaisen 
merkki. Jeesus itse piti heittää Sijaisena Ju-
malan vihan mereen, että me säästyisimme 
helvetin ikuiselta tulijärveltä. Ja nyt Joonan 
merkki on löydettävissä armonvälineistä. Lä-
hetystyö merkitsee sitä, että viemme armon-
välineitä sinne, missä niitä ei vielä tunneta. 

140 vuotta auringonpimennyksen 
jälkeen lakaistiin Assyria-niminen valtakunta 
lopullisesti pois maan päältä. Juuri noille sa-
moille seuduille syntyi ensimmäisten kristil-
listen vuosisatojen aikana maailman aktiivi-

sin lähetyskirkko. Nestoriaanikirkkoon kuului 
parhaillaan 13 miljoonaa syyrialaista, kiina-
laista, mongolia jne. Se energia, jonka assy-
rialaiset olivat käyttäneet sotimiseen, käytti-
vät heidän jälkeläisensä nyt lähetystyöhön. 
Miten ihanaa, että mekin saamme olla lähet-
tämässä Maki Ikegamia kiinalaisten pariin! 
(Länsi-Japanin ev.lut. kirkko lähetti nimittäin 
viime vuoden lopulla nuoren naisteologin 
Hongkongin lut.kirkkoon.) 

Näin loppui puheeni. Jälkeenpäin 
tuli eräs suomalainen kollega sanomaan, että 
se oli paras puhe, jonka hän on Japanissa 
kuullut. 

Toisen kritisoimansa raamatun-
opetuksen DS oli kuullut lähettikonferenssis-
sa. Olen ollut Japanissa yli 20 vuotta, mutta 
vasta nyt lankesi osalleni se kunnia, että sain 
pitää raamattutunnin lähettitovereilleni. Pit-
kän pohdinnan jälkeen olin päätynyt Jeremi-
an kirjaan, jota olin juuri opettanut raamattu-
koulussa. (Olen myös kirjoittanut hänestä 
kirjan Itkevä pronssimuuri, jonka julkaisija on 
Uusi Tie). Otsikoksi tuli “Jeremian sanoma 
meidän ajallemme”.  Puhetta ei äänitetty, 
mutta diasarja siitä on olemassa englanniksi. 

Puheeni pointti oli sen kysymyk-
sen esittäminen, onko aikamme jumalakuva 
sama kuin Jeremian jumalakuva, vai olem-
meko ehkä tehneet itsellemme kiltin pikku 
jumalan. Raamattu sanoo, että Nebukadnes-
sar oli Jumalan palvelija  rangaistessaan Ju-
malan kansaa sen synneistä: epäjumalanpal-
veluksesta ja lapsimurhista. Eivätkö meidän 
kansamme ole syyllistyneet yhtä hirveään 
syntiin tappaessaan nousevan polven äitinsä 
kohtuun? Tässä yhteydessä mainitsin tsu-
namin ja Utöian ja Suomen kouluampumista-
paukset. 

Mutta juuri tätä taustaa vasten on 
ihanaa lukea Lohdutuksen kirjaa, jossa Jere-
mia julistaa armoa langenneelle kansalleen ja 
sen väkivallantekijöille. Hän ennustaa uudes-
ta liitosta, joka perustuu syntien anteeksian-
tamiseen. Näihin Jeremian sanoihin viittasi 
Jeesuskin viimeisenä iltanaan mennessään 
sovittamaan koko maailman syntejä.  

Jälkeenpäin puhettani kommen-
toivat positiivisesti suomalaiset, islantilaiset 
ja yksi norjalainen. Muut olivat hiljaa. 
 
Sähköpostit ja tuomio  
Kävimme esimieheni kanssa sähköpostikir-
jeenvaihtoa keskustelumme jälkeen. Pyysin 
häneltä kirjallisena sen, mikä julistuksessani 
on vikana. Tuli pitkä selostus, jossa DS kuva-
si ihan oikein Raamatun eri liittoja. Sitten hän 
väitti, että minä julistan vanhasta liitosta kä-
sin, en uudesta. Synnin ja rangaistuksen vä-
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lillä ei uudessa liitossa ole enää mitään suo-
raa yhteyttä, koska synti on sovitettu, näin 
hän kirjoitti. DS joutui kuitenkin myöntämään, 
että Jumala rankaisi mm. Ananiasta ja Safii-
raa jo tässä ajassa (Apt.5). Ja sitten tuli lop-
puveto: ”Etkö sinä suostu keskustelemaan 
julistuksesi sisällöstä? Oletko oma auktori-
teettisi oppikysymyksissä? Eivätkö NLM ja 
Kylväjä ole sinulle auktoriteetteja? Mistä siis 
otat auktoriteettisi? Seisotko NLM:n ja Kylvä-
jän yläpuolella?” 

Vastasin, että olen saanut aukto-
riteettini Raamatusta. Koetan vain sanoa pe-
rässä sen, mitä profeetat ja apostolit ovat 
sanoneet edellä, ja mielestäni molemmat ju-
listivat myös Jumalan rangaistusta. Voin esit-
tää milloin tahansa pitkän listan raamatun-
kohtia, jotka vahvistavat väitteeni. On kysy-
mys Jumala-kuvasta. Jos NLM voi osoittaa 
Raamatusta, että olen erehtynyt, muutan kyllä 
julistustani ja teologiaani, muutoin en.  

Lopetin näin: ”Se mitä julistan, 
on kirjoitettu kaikkiin kirjoihini. Kylväjän ih-
miset ovat lukeneet niitä, Pihkalat ovat luke-
neet niitä. Voisit kysyä heidän mielipidettään 
teologiastani. Voisit myös tiedustella oppilail-
tani, millaisen vaikutuksen julistukseni Juma-
lan rangaistuksesta ja armosta on heihin teh-
nyt.” 

Esitin esimiehelleni vielä pyyn-
nön, että jatkaisimme keskustelua syksyllä; 
hän oli nimittäin lähdössä Norjaan jo touko-
kuun alussa pitkälle kesälomalle, ja tämä 
keskustelu käytiin huhtikuun lopulla. Mainit-
sin olevani väsynyt paljosta työstä ja vaikeas-
ta kotitilanteesta Suomessa. (Isäni oli nimit-
täin joutunut sairaalaan halvauksen vuoksi). 

Kun kerroin esimiehen nuhteista 
naapureilleni Pihka-loille, Jorma totesi, että 
jos minä olen harhaoppinen, niin silloin sitä 
on hänkin. DS:n kirjallista selostusta hän 
kommentoi näin: 
DS:n pitkä selostus oli pääpiirteissään ihan 
hyvää tekstiä. … Ongelma näytti olevan siinä, 
että mitään Jumalan tuomiosanoja ei saa 
SOVELTAA tähän päivään, pitää vaan julistaa 
evankeliumia. … Lopussa DS ilmeisellä taval-
la polttaa päreensä eli tekee tästä asiasta ar-
vovaltakysymyksen, mitä se ei tietenkään ole. 
Keskustelu jatkossa kannattaisi ehkä käydä 
niin, että raamattukoulun rehtori ja minä 
olemme paikalla. 

Mitään jatkokeskustelua ei kos-
kaan tullut. DS meni Norjaan ja kutsui koolle 
neljä muuta NLM:n johtajaa. Kuulematta mi-
nua yhtään kertaa tuo tuomioistuin allekirjoit-
ti murskaavat syytöksensä, joita siteerasin jo 
tämän kirjeen alussa.  

Syytöksessä olivat myös kohdat 
1-2 koskien tottelemattomuuttani. Jos minut 
olisi kutsuttu paikalle kuultavaksi, olisin pyy-
tänyt DS:aa kertomaan, milloin ja missä olen 
vastustanut jotain hänen käskyään tai rikko-
nut lähetyksen sääntöjä vastaan.  

Olin vilpittömästi luullut, että 
DS:n ja minun välinen ongelma on puhtaasti 
teologinen. On kysymys hermeneutiikasta eli 
Raamatun tulkinnasta, jonka perusteella ei 
lähetyssaarnaajille tavallisesti ole potkuja 
jaeltu. Erottamisen taustalla on aina ollut jo-
kin järeämpi asia (vanhurskauttamisoppi, 
kolminaisuusoppi) tai sitten moraalinen hai-
rahdus (esim. aviorikos). Tuomio oli murs-
kaava:  
NLM on joutunut sanoutumaan julkisesti 
(Länsi-Japanin ev.lut. kirkossa) irti Mailiksen 
opetuksesta  ja painotuksista Jumalan tuomi-
on luonteesta ja Vanhan testamentin tulkin-
nasta. Painotukset nähtiin kyseenalaisiksi, 
teologisesti jopa vahingollisiksi  aasialaisessa 
kontekstissa. Näin ei voi jatkua. Ei ole mah-
dollista toimia opetustehtävissä NLM:n lähet-
tinä, jos ei teologisesti edusta järjestön linjaa. 
… Konsultaatiossa kävi selväksi, että ei ole 
syytä jatkaa yhteistyötä pidempään kuin ole-
massa olevien velvoitteiden ja sovittujen teh-
tävien loppuunsaattaminen vaatii. Pisimmil-
lään kysymys on raamattukoulun käynnissä 
olevasta lukuvuodesta, joka päättyy maalis-
kuussa 2013. (alleviivaukset minun) 

Tämä oli minulle niin kova isku, 
että jouduin kolmeksi viikoksi sairaslomalle. 
En saanut nukutuksi, en voinut keskittyä mi-
hinkään, päässäni pyöri yötä päivää se kau-
hea totuus, että minut lähetetään kesken työ-
kauden kentältä pois (vain kolme kuukautta 
ennen sovittua aikaa!!), että opetukseni mitä-
töidään Länsi-Japanin ev.lut. kirkossa sanou-
tumalla siitä irti, ja että viimeinen arvio, joka 
minun vuosikymmenet kestäneestä yhteis-
työstäni NLM:n kanssa jää heidän pape-
reihinsa, kuuluu näin: SE OLI VAHINGOLLIS-
TA. SE OLI VAHINGOLLISTA. SE OLI VAHIN-
GOLLISTA. 

Japanilaisilta ei kysytty mitään. 
Kirkon johdolta tai raamattukoulun rehtorilta 
ei kysytty mitään. Kentän hallitukseltakaan ei 
kysytty yhtään mitään. Työtoverini ja kuulija-
ni ovat kauhuissaan kuullessaan asiasta. 
Raamattukoulu joutuu suuriin vaikeuksiin 
lähdettyäni. Useimmat norjalaiset kollegani – 
riippumatta siitä, mitä he minun julistukses-
tani ajattelevat – ovat järkyttyneitä siitä, että 
vanhaa lähettiä voidaan kohdella tällä tavalla. 

Jorma Pih-kala kirjoitti ”vierellä 
asioita seuranneen työtoverin näkökulmasta” 
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Kylväjään kirjeen, jossa hän sanoi, että tässä 
prosessissa tehtiin neljä virhettä. 

 
(1) Ensimmäinen suuri ongelma 

liittyy siihen, että teologisesta näkemyserosta 
on tehty hallinnollinen ongelma. Teologisen 
ongelman käsittelyyn ei riitä se, että kentän 
esimies julistaa alaiselleen, ettei tämä opettaa 
tiettyjä asioita, jotka kuitenkin ovat mitä il-
meisimmin Raamatussa. DS:n ja Mailiksen 
välinen keskustelu ei johtanut mihinkään, 
koska DS ei mielestäni kyennyt mitenkään 
Raamatulla perustelemaan sitä, että Mailiksen 
opetus olisi väärää tai vahingollista Japanin 
kontekstissa. DS:n näkemys ei yksinkertai-
sesti kestä raamatullista kritiikkiä. Näin ollen 
asiasta tuli arvovaltakiista, joka siis ratkais-
tiin Norjassa DS:n eduksi poistamalla Mailis 
Japanin kentältä.  Teologiset ongelmat tulee 
käsitellä syvällisillä teologisilla keskusteluilla 
eikä hallinnollisilla päätöksillä. 

(2) Toinen ongelma liittyy siihen, 
missä ongelma pyrittiin ratkaisemaan. Se teh-
tiin Norjassa. Oikeampi paikka olisi ollut Ja-
pani, jossa olisi voitu suoraan kuulla… myös 
asianomaista itseään sekä Raamattukoulun ja 
kirkon työntekijöitä, jotka ovat hekin vas-
tuussa Mailiksen opetuksesta. … Kirkon pii-
rissä Mailiksen opetusta arvostetaan aivan 
toisella tavalla kuin NLM:n piirissä. 

(3) Aivan uskomattomalta kuu-
losti väite, että Mailiksen opetus olisi jopa 
vahingollista japanilaisessa kontekstissa. 
Tuollaisen väitteen tueksi toki tarvittaisiin 
perusteita. Tosiasia on kuitenkin se, että ni-
menomaan Mailiksen opetusta japanilaiset 
haluavat kuulla, koska milloinkaan lakia julis-
taessaan hän ei jätä asiaa siihen, vaan tuo 
esiin mitä kirkkaimman evankeliumin. Japa-
nissa suurin ongelma on sama mikä Suo-
messakin, eli julistajat eivät uskalla puhua 
synnistä ja sen seurauksista ja keskittyvät 
lähes yksinomaan lohduttavaan evanke-
liumiin. Mutta tämän trendin seurauksena on 
todellinen antinomismin vaara, eikä näköjään 
NLM:kään ole tästä vaarasta vapaa. 

(4) Neljänneksi riidassa on aina 
vähintään kaksi osapuolta. Minun näkemyk-
seni mukaan DS:n tapa johtaa NLM:n Japanin 
työalaa on ainakin yhtä suuri ongelma kuin 
Mailiksen suorasukainen luonne - suorasuu - 
jolta puuttuu ehkä diplomaatin taitoja mutta 
toisaalta omaa sellaista suorasanaisuutta, 
jota voi odottaa nimenomaan profeetalliselta 
luonteelta.  

Tämä on nyt siis tilanteeni tällä 
hetkellä. Olin ajatellut, että jäisin eläkkeelle 
65-vuotiaana, mihin on vielä 1½ vuotta aikaa. 
Työsuhteeni raamattukoulun kanssa oli sol-

mittu ensi kesään asti, mutta koulu olisi ha-
lunnut pitää minua senkin jälkeen vielä aina-
kin vuoden. Nyt joudun palaamaan Suomeen 
maaliskuussa ja tekemään jotain hommia 
Kylväjässä kevääseen 2014 asti. 

Olen koettanut kilvoitella, että 
pystyisin ottamaan tämän asian Herran kä-
destä, en ihmisten, mutta vaikeaa se on. Tie-
dän, että katkeroituminen on suuri synti. En 
halua pyörittää tätä levyä sitten, kun minulta 
kontrolli pettää. Ystävät, rukoilkaa minulle 
sitä armoa, että voisin todella jättää koko 
sotkun Jeesuksen käsiin ja hänen ratkaista-
vakseen. Varmaan tarvitsin hänen mielestään 
tätä nöyryytystä. Hän lausukoon kerran lopul-
lisen tuomionsa tästä asiasta. Osoittakoon 
hän senkin, missä minä itse olen ollut vää-
rässä.  

Haluaisin uskoa tämän Raama-
tun lupauksen, jos vain voisin: ”Herra varje-
lee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun 
sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja 
tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.”  (Ps.121:7-8.) 
 
Leikkaus ym.   
Kesälomani oli jo loppusuoralla, kun mu-
nasarjastani löytyi iso kasvain. Joudun leik-
kaukseen, ja lähtöni Japaniin myöhästyy 
muutamalla viikolla, jos kasvain on hyvänlaa-
tuinen (miltä se lääkärien mielestä nyt näyt-
tää). Jos se kuitenkin sattuisi olemaan pahan-
laatuinen, niin sitten Japanin urani katkeaa 
varmaankin tähän eikä maaliskuuhun. 

Vielä sellainen uutinen, että kir-
jani on mennyt Japanissa kuin kuumille kivil-
le. Eräs tosi kuuluisa kalvinistiteologi tsuna-
mi-alueelta on luvannut arvostella sen kirja-
esittelylehtiseen, joka lähetetään maan jokai-
seen kirkkoon ja kristilliseen kirjakauppaan. 
Miten paljon minua lohduttaakaan se tieto, 
että vaikka joudunkin lähtemään Japanista 
vastoin tahtoani, niin kirjani jää sinne.  

Kirjoitan nettisivuilleni blogia, 
jos näistä asioista tulee lisää kerrottavaa. 
Seuraavaan ystäväkirjeeseen on näet kovin 
pitkä aika – se ilmestyy vasta marraskuussa. 
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