
 

ILOSANOMAMATKA BANGADESHIIN 3-21.11.2016 

 

3.11.16 Ilmassa matkalla Istanbuliin 

Kiireinen aamu, tietenkin. Monesko lähtöpäivä meikäläisen elämässä? Säätiedotus oli oikeassa: ulkona alkoi sataa 

lunta. Ensin vähän, sitten enemmän. Iltapäivään mennessä lumisade oli muuttunut lumituiskuksi. Eräs seurakuntani 

jäsen tuli kyyditsemään minua kentälle. Ja niinhän siinä kävi, että juutuimme ruuhkaan. Kehä I:n ruuhkaan, 

Bembölen ruuhkaan, kehä III:n ruuhkaan. Matkaan meni kaksi kertaa enemmän aikaa kuin tavallisesti.  

Kone lähti 18.15. Samassa koneessa matkusti muuan entinen kollega Istanbuliin saakka. Sieltä jatkoin Dhakaan klo 

0.40 Suomen aikaa. Nielaisin heti unilääkkeen ja nukuin ainakin neljä tuntia. Kun heräsin, näkyi Himalajan sahalaita 

kirkkaan sinisen taivaan reunalla. Olin erottavani siitä Everestinkin ja Makalun sen viereltä. Allamme näkyi Intiaa – 

kamalan suuri joki. Oliko se sitten Ganges? Kohta maisema vaihtui Bangladeshin ruudullisiin riisipeltoihin. 

Lentokapteeni kuulutti, että Dhakassa on 32 astetta lämmintä. Ohhoijaa. Talvi, muka.  

Niin, minähän luin tänä aamuna tässä lentokoneessa tutun sanan:  ”Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi 

varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut.” 2.Ms.23:20.  

4.11.16 Dhaka  

Lentokoneen ovelta löi vastaamme saunan kosteus ja kuumuus. Meidän oli odotettava bussia kentällä hyvän aikaa. 

Kiehuimme tuossa paistinpannussa keinokuituvaatteissamme pienellä liekillä, eikä niin pienelläkään. Lisäksi minulla 

oli hirvittävä jano.  

Tomas odotti minua rakennuksen ulkopuolella ja vei Viatoriin eli kristilliseen vierastaloon. Auton ilmastointi oli juuri 

parahultaisesti simahtanut. Oli hirvittävän kuuma. Auto mateli liikenteessä. Torvet soivat. Koetin puhua ruotsia 

Tomasin kanssa (hän on nimittäin ruotsalainen) ja onnistuinkin mielestäni melko hyvin.  

Kuulin, että oraon-kirkon tilanne on tosi vaikea. Ongelma on se, että kirkon ainoa pappi haluaa olla kalifi kalifin 

paikalla. Hän ei ole antanut kenenkään muun opiskella teologiaa, joten tilanne on kehittynyt kriittiseksi. 30 

seurakuntaa eivät saa ehtoollista juuri koskaan.  

No, ehkä tunnin päästä saavuimme Viator Guest Houseen. Voi mikä pimeä paikka! Verhojen on oltava ikkunoiden 

edessä, etteivät naapurit näkisi sisälle. Yksi yö maksaa noin 35 euroa. Tomas kävi vaihtamassa minulle hirveän 

summan rahaa: 700 euroa ja saman verran dollareita. Nyt kuljen ympäriinsä paksu rahatukku laukussani.  

Illalla kävimme syömässä thai-ravintolassa, Saara, Tomas ja minä. Voi, miten ruoka olikaan hyvää! Varmaan lihon 

tällä, koska en saa kävellä ollenkaan. Kaksi ulkomaalaista on ammuttu kuoliaaksi, toinen selkään aamulenkillä ja 

toinen riksaan maaseudulla. Isis on ilmoittautunut tekijäksi. Sen lisäksi on heitetty pommi ulkomaalaisten suosimaan 

ravintolaan. Yli 20 ihmistä kuoli.  

 

5.11.16 Nooga  

Lähtö Noogaiin Tomasin ja Saaran kanssa tapahtui ennen kuutta. Ei jääty ruuhkaan kiinni, koska lähdettiin liikkeelle 

tarpeeksi aikaisin. Silti ympäriltämme kuului jo kauheaa tööttäystä ja autot kiilasivat ohitsemme. Matkanteko oli 

aluksi aivan mahdotonta heilumista ja pomppimista huonoilla teillä. Onneksi oli edes pilvistä eikä siis tukahduttavan 

kuumaa. (Auton ilmastointilaitehan oli rikki.) Ulkona ehkä 28 astetta. Kiitos Herralle, joka meille helpon antoi! 

Pahinta oli kuitenkin ympäristön tila. Joka kilometrin päässä näkyi kadun varrella kaatopaikka – hirveä määrä saastaa, 

jota kukaan ei ilmeisesti korjaa pois. Lopulta alkoi näkyä maaseutua, metsää, lammikoita hyasintteineen, peltoja, 

joilla kypsyi kullankeltainen, kohta korjattava riisi. Maantiellä pyörien päällä vilisi sekä ihmisiä että tavaraa.  



Koetin nukkua edes vähän pois väsymystäni, ja ehkä torkahdinkin välillä. Noogaiin saavuimme kuuden ja puolen 

tunnin kuluttua. Muistin 15 vuoden takaa joen, en mitään muuta. Paikka pursuili väkeä. Suomalaisten koti sijaitsee 

uudessa talossa, jonka ikkunasta näkyy iso kalalammikko. Saan asua 4. kerroksen vierashuoneistossa, ja minulla on 

oma apulainen, Sriti – tuttu täti jo edelliseltä matkaltani. Saara ja Tomas asuvat viidennessä kerroksessa.  

Suunnittelimme ohjelmaani; sitä on 3½ päivää putkeen. Saara oli ajatellut, että pitäisin ilosanomapiiri-koulutuksen 

välillä raamattutunteja. Selasin power pointejani, mutta en löytänyt yhtään mitään sopivaa. Epätoivo ja väsymys 

olivat nujertaa minut.  

Ensimmäinen ohjelmani oli nuorten piiri, joka alkoi klo 16. Tulkki petti meidät, ei tullutkaan, vaikka oli luvannut. On 

kuulemma vielä Dhakassa. Näin se siis taas alkaa, ajattelin voipuneena, mutta en sanonut mitään. No, nuoret 

koettivat tulkata sanojani toinen toisilleen. Suomalaisten olohuoneessa istui 12 ihanaa nuorta, tytöt kuin perhoset 

värikkäissä salvar kamizeissaan.  

Käsittelimme Sakkeuksen tekstiä. Keskustelu alkoi heti, kun olin esittänyt ensimmäisen kysymyksen. Olin ihan 

ihmeissäni: missä tämä nuoriso on oppinut keskustelemaan Raamatun tekstistä? Kävi ilmi, että osa heistä on 

Bangladeshin OPKO:n, kasvatteja. Ilmankos osaavat keskustella raamiksessa!  

Kaaduin sänkyyn kahdeksalta. Heräsin kymmeneltä, otin unilääkkeen puoliskon ja nukuin kuuteen. Vieläkin väsyttää. 

Enkä tiedä, ketä tänään opetan ja mitä opetan.  

6.11.16 Nooga 

Väsytti. Söin papaijaa ja join kahvia aamiaiseksi. En ehtinyt lukea kuin yhden luvun Raamatusta, rukoilla en 

ollenkaan: koulutus alkoi näet jo klo 8. Sriti-kotiapulainen kulki Tomasin ja minun kanssa toimistolle. Poliisi vaatii, 

etteivät ulkomaalaiset saa kävellä kaduilla keskenään. Päälläni minulla oli 15 vuotta sitten ostamani salvar kamiz, 

täkäläinen housutunikahuiviasu, joka näyttää tässä vaiheessa hieman vanhanaikaiselta.  

12 miestä oli odottamassa meitä toimistossa, eli siis projektin työntekijät. Ensin kuuntelimme aamuhartauden ja 

pitkän rukouksen. Aloitimme ilosanomakoulutuksen puoli yhdeksältä. Rupesin vetämään raamista ristin ryöväristä. Ei 

ollut kiirettä mihinkään. Tulkki oli hyvä. Keskusteltiin ja pohdittiin. Osanottajat olivat ajattelevaisia, mutta 

lakihenkisiä. Ja Jeesus oli yhtä ihana kuin aina. Me suorastaan näimme hänet riippumassa ristillä kahden 

ryövärinvälissä.  

Teehetken jälkeen jatkettiin piiriä. Saarnasin lopussa 5 min. Sitten seurasi ruokatauko, jonka ajaksi 

menimme ”kotiin”. Sriti oli laittanut meille ruokaa. Join vielä parvekkeella yksikseni kahvia lampea ja sorsia ihaillen.  

Toimistolle kävellessämme kysyi eräs partasuu mies meiltä Saaran kanssa englanniksi: ”Oletteko muslimeja? 

Oletteko bangladehsilaisia?” ”Tämä on Isisin vaikutusta”, totesi Saara. Isis tahtoisi ajaa ulkomaalaiset maasta pois. 

Täällä Noogaissa on yksi moskeija, jonka imaami suoltaa vihapuheita ulkomaalaisia vastaan.   

Iltapäivän koulutukseen tulivat paitsi toimiston miehet, myös heidän vaimonsa, 12 + 6 henkeä. Tekstinä meillä oli 

katon läpi laskettava mies. Keskustelu oli todella hyvä, välillä naurettiinkin. Mutta kyllä tälle porukalle ovat uskon 

asiat vielä epäselviä. Monet luulivat, että halvaantunut tuli uskoon vasta sitten, kun hän nousi ja käveli. Ja että 

Jeesuksen oli helpompi antaa synnit anteeksi kuin parantaa. Jokainen osanottaja sanoi, että jos olisi pakko valita 

syntien anteeksisaamisen ja suurimman ongelman ratkaisun väliltä, he valitsisivat ongelman ratkaisun!  

Kaikki saivat mukaansa banglankielisen kirjasen ja olivat ylen ihastuneita systeemiin. Nautin täysin siemauksin 

pienestä kävelystä naisryhmän kanssa takaisin vierastalolle. Ilta hämärtyi. Liikenne, riksat, torvet, vuohet ja 

koululaiset ympäröivät meidät. ”Oletko muslimi?” kysyi tällä kertaa nuori opiskelijapoika. ”Ei, olen kristitty”, vastasin.  

Ja kun saavuin kämppääni kuolemanväsyneenä, siteerasin itselleni tuota vanhaa totuutta: Kun elämä on parasta ollut, 

on se työtä ja vaivaa ollut. 

 



7.11.16 Nooga, Bangladesh 

Söin aamiaista pienellä parvekkeella vastapäätä lammikkoa lintuja katsellen ja kuunnellen. Oli pilvistä, mutta vilkasta. 

Täällä näkyy cormorantteja, egrettejä, korppeja, haukkoja, västäräkkejä, kirjavia kottaraisia ja tropiikin livertäjiä, 

jotka ovat äänessä vain auringon noustessa.  

Luterilainen jumalanpalvelus alkoi klo 8. Noin 25 henkeä istui kauniilla bambumatoilla pienessä toimistohuoneessa. 

Maallikko veti liturgian, joka on varmaankin santaalien tekemä, tosi hyvä. Aloitettiin laulamalla Pyhä, pyhä, pyhä. 

Synnintunnustus, uskontunnustus (joka alkoi Saatanan teoista irtisanoutumisella), esirukous, kolehtivirsi.  

Jumiksen jälkeen nostettiin taas projektori esiin ja minä pidin puheen fariseuksesta ja publikaanista diojen kanssa. Se 

oli kova lain saarna: joka vähässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähässä on väärä, on paljossakin 

väärä. Joka on vienyt kirkolta kynän, se on samanlainen varas Jumalan silmissä kun tämä publikaani tässä. Ei kannata 

vertailla itseään toisiin kristittyihin ja luulla olevansa heitä parempi. On verrattava itseään Jumalan täydelliseen lakiin. 

Kirkon riidat johtuvatkin yleensä siitä, että seurakunnan fariseukset riitelevät keskenään.  

Lopuksi sanoin vielä, että Jeesus antaa anteeksi jokaiselle, joka rukoilee publikaanin rukouksen. Hän on syntiselle 

armollinen ristinkuolemansa tähden.  

Kokouksen jälkeen kävelimme pienen lenkin: ensin täysiä katuja joen taakse ja siellä hiljaisempaa metsäpolkua 

koulun ohi ja vielä seisottavalla bambuveneellä joen yli. Olihan se eksoottista ja ihanaa. Sielu lepäsi vihreydessä.  

Minulla oli aikaa sen verran, että ehdin juoda kirkkokahvit. Sitten piti ruveta valmistamaan iltapäivän luentoja. 

Kävimme projektin johtajan luona syömässä sunnuntailounaan. Talo oli pimeä ja sokkeloinen, mutta rouva oli tehnyt 

hyvää ruokaa. Minä raukka vain en osannut syödä sitä sormilla ja sitä paitsi söin kaikkien mielestä liian vähän. Tällä 

perheellä on kolme kaunista tytärtä, jotka kaikki osallistuivat nuorten piiriin perjantaina. Isä on käynyt Suomessa ja 

syönyt sielläkin sormillaan, ainakin intialaisessa ravintolassa.  

Sitten menimme kirkolle, jossa pidin kaksi luentoa laista ja evankeliumista. Kovin harva, ehkä vain yksi santaalikirkon 

kasvatti, näytti tajuavan pelastuksen tien. No, pidin siis luennon laista, mitä kaikkea se vaatii, ja evankeliumista, mitä 

kaikkea se antaa ja mistä se on löydettävissä: armonvälineistä.  

Mutta paras kohtaaminen oli erään oraon-opiskelijapojan kanssa, joka kuunteli luentojani silmät loistaen. Hän ei ole 

kuulemma koskaan ennen kuullut kenenkään selittävän lain ja evankeliumin eroa. Juu, heitä on 30 oraonia nyt 

Noogan collegessa. Hän muistaa vielä, miten Helena tuli heidän kyläänsä, kun hän oli lapsi. Hänen perheensä oli 

ensimmäinen kristitty perhe omassa kylässään.  

”Minä tunsin teidän nimenne jo aikaisemmin”, jatkoi poika. ”Olen nimittäin lukenut kirjanne.” Minä olin yhtenä 

kysymysmerkkinä. Kävi ilmi, että Banglan OPKO käyttää kysymyksiäni raamattupiireissään. Tästä asiasta minulla ei 

ole ollut aavistustakaan. ”Luterilaisen kirkon tulevaisuus on nyt teidän nuorten käsissä. Pitäkää te kiinni Jeesuksesta 

ja ohjatkaa tätä kirkkoa oikeaan suuntaan”, sanoin opiskelijapojalle melkein tippa silmässä.  

Tomas ja Saara sanoivat kotiin kävellessämme, että luentoni olivat Jumalan lahja tälle porukalle. Se joka oli jyvällä 

evankeliumista, tajusi enemmän, ja se joka oli pesunkestävä lakihurskas, tuli ehkä epäröivälle mielelle.   

Menimme Saaran ja Tomasin kanssa talon katolle katsomaan, miten aurinko laski kalalammikon taakse. Egretit 

lensivät kauniina laivueena itään ja istahtivat yhden ison puun lehvistöön nukkumaan. Lammikossa ui käärme pää 

koholla. Voimme nähdä kalaparvia matalan veden läpi. Hämärän tullessa ilmestyivät taivaalle lepakot tekemään 

äkkisyöksyjään. Täällä on kuulemma jopa kissan kokoisia lepakoita.  

8.11.16 Nooga, Bangladesh 

On ylellisyyttä asua tällaisessa paikassa: suomalaisensiistissä vierashuoneessa, jossa apulainen laittaa ruokaa ja 

pesee pyykit. Ja huoneistoon kuuluu pieni parveke, jossa voin istua kenenkään näkemättä kalalammikkoa 



katselemassa ja lintuja kuuntelemassa. Sillä tavalla minä eilisenkin päivän aloitin. Keskellä lammikkoa kukkii rypäs 

viininpunaisia lootuksia. Sen vierellä on paikka, missä vesilinnut lepuuttavat jalkojaan.  

Eilinen eli maanantai oli viimeinen työpäiväni Noogassa. Heräsin hirvittävän väsyneenä, pussit silmieni alla 

kirkkaaseen aamuun. Tuntui kuin maailma olisi vasta luotu. Tuuli puhalsi parvekkeelle, eikä kosteutta tuntunut 

ilmassa ollenkaan. Tropiikin linnut sirkuttivat puissa talon vieressä.  

Menin toimistolle kahdeksaksi, kuuntelin aamuhartauden ja pyöräytin sen jälkeen raamattupiirin käyntiin. Tekstinä 

oli tuhlaajapoika, vetäjänä vapaehtoinen mies. Kävin läpi säännöt vielä kerran. Sitten läksin. Tomas kertoi minulle 

lounaalla, että piiri oli mennyt tosi hyvin. Kaikki olivat olleet intoa täynnä. Kun lypsin Tomasilta tarkempia 

yksityiskohtia, kävi ilmi, ettei evankeliumin tuntomerkkiä ollut kuitenkaan löydetty tekstistä. Miksi isä antoi pojalleen 

anteeksi? Koska veri on vettä sakeampaa, oli joku sanonut. Oikea vastaushan olisi kuulunut: Koska Jeesuksen veri on 

vettä sakeampaa! Joka tapauksessa keskustelu oli ollut vilkasta ja löytöjä oli tehty. Tomas oli joutunut toimimaan 

kellon vartijana; puolessa tunnissa oli käyty läpi vasta kaksi kysymystä.  

Kun huoneeseen oli tullut joku kollega, joka ei ollut mukana koulutuksessa, olivat muut selittäneet intoa puhkuen, 

millaiseen hienoon systeemin he nyt ovat tutustuneet. Yhdessä oli päätetty, että tästä lähtien pidetään raamis 

työntekijäporukalla kaksi kertaa kuussa.  

Palasin Sritin kanssa vierastalolle auringonvarjon alla. Kapea katu kuhisi elämää. Jotkut koulutytöt tervehtivät meitä 

iloisesti, ja minä vastasin yhtä iloisesti. Miehiä en ollut näkevinänikään. Sriti on muuten Gröhnien entinen 

lapsenvahti-apulainen, johon tutustuin jo 15 vuotta sitten. Hän näytti minulle valokuvia monista suomalaisista 

avustustyöntekijöistä. 

Iltapäivällä kolmelta alkoi viimeinen työtehtäväni Noogassa: naisten raamattupiiri Bengtssoneilla. Naisia tuli kuusi, ja 

lisäksi Saara, tulkki ja minä. Kolme naisista oli santaalia, yksi garo ja kaksi muuta bengalia. Ei siis yhtään oraonia 

paikalla. Toinen bengaleista oli ensimmäisen polven kristitty, toinen neljännen, perhe oli siis kääntynyt kristityksi 

William Careyn aikaan.  

Käsittelimme syntisen naisen fariseuksen huoneessa.  Kysyin heti alkuun, mitä naiset sanoisivat, jos heidän 

kirkkoonsa tulisi joku prostituoitu. Eivät kuulemma olisi hyvillään. No, hymyilisivätkö he hänelle? Eivät tietenkään, 

jollei hän sitten olisi katunut ja tehnyt parannusta jo ennen kirkkoon tuloaan. Voi hyvänen aika!  

Mietitäänpä seuraavasti, miten tekstimme naisesta oli ehkä tullut prostituoitu, kysyin. Kävi ilmi, että tässä maassa 

kauneus on vaarallista. Kaunista tyttöä seurataan ja varjostetaan. Jos hänet onnistutaan raiskaamaan, hänestä tulee 

usein prostituoitu. Muslimi-isä ajaa hänet kotoa pois. Ja joskus aviomieskin pakottaa vaimonsa hankkimaan rahaa 

kadulla. Myös lesket ja erotetut ruokittivat toisinaan lapsensa tällä tavalla.  

Piiri oli hyvä. Naisilla ei tunnu olevan rohkeutta ajatella, että he osaisivat vetää ilosanomapiiriä keskenään. 

Naistenpiirissä he lukevat Raamattua jae jakeelta ja kommentoivat sitä. Se systeemi on heidän mielestään helpompi. 

Painostin naisia sen verran, että he lupasivat yrittää edes kerran ilosanomapiiriä.  

Suomessa on kuulemma lunta ja pakkasta. Minä elän täällä kesää keskellä talvea. Tänään minulla on vapaapäivä.   

 

9.11.16 Nooga 

Lepopäivä. Istuin onnellisena parvekkeella kahvia juoden ja lintuja katsellen & kuunnellen. Myös omasta ikkunastani 

voin niitä nähdä. Silmieni edessä on viereisen rakennuksen katolle jäänyt vesilammikko, jossa linnut käyvät 

kylpemässä. Juuri tätä kirjoittaessanikin siinä istuu kaksi kaunotarta pärskyttelemässä vettä siivillään ja kastelemassa 

siinä naamaansa.  



Yhdeksältä tuli Sriti viemään minua lenkille. Kävelimme lammen ympäri. Toinen puoli lenkistä oli kaupungin katua, 

toinen veden rajassa kulkevaa kylätietä. Aluksi siis riitti vilinää vilskettä, helinää helskettä kadun täydeltä. Hymyilin 

tytöille, jotka olivat kouluun menossa. Hymyilin naisille. Miehiä koetin olla katsomatta. Kaikkea tapahtui: pienissä 

kojuissa juotiin aamuteetä, lehmät, vuohet, koirat ja korpit kahlasivat jätteessä ja täyttivät sillä vatsaansa. Ajopelien 

torvet soivat kuin sotaan lähtiessä. Ja aamu oli ihana, maailma kuin vasta luotu. Viininpunaiset lootukset 

kalalammikossa päät koholla. Lenkki kesti puoli tuntia.  

Illan suussa kävin basaarissa Tomasin ja yhden projektityöntekijän kanssa. Siellä on kujittain erilaisia kauppoja: 

vaatteita, sänkyvaatteita, kenkiä, metallikulhoja, muovia, vihanneksia, hedelmiä, kalaa, munia, sipuleita – joka lajille 

aina eri kauppa. Ostin kuusi huivia joululahjaksi sisarilleni. Niiden hintaa tingittiin kovasti, mutta lopputulos oli se, 

että maksoin niistä yhteensä 1300 takaa eli 15 euroa.  

Paluumatkalla samaan riksaan tuli kaksi opiskelijatyttöä, joilla vain silmät näkyivät huivin raosta – ja tosi kauniit 

silmät ne olivatkin. Rupesin tutustumaan, entinen opiskelijatyöntekijä kun olen. Otettiin selfieitä, kerrottiin ikä ja 

muuta sellaista. Kohtaaminen oli ihana. Olen siitä niin iloinen! 

Kun sytytän valot illalla, muutama iso torakan vonkale juoksee aina pakoon. Niitä tulee tähän huoneistoon 

jätevesiputkiston kautta. Joka ilta minulle on pitänyt seuraa myös tiki-tiki-lisko, joka naputtaa kovalla äänellä jossain 

vierashuoneen sisä- tai ulkopuolella.  

10.11.16 Dhaka  

Aamu nousi kuulaana ja kauniina kalalammikon ylle, linnunlaulun säestämänä. Tiesin, että se olisi viimeiseni luonnon 

läheisyydessä ja koetin nauttia siitä kaikin voimin. Parvekkeelta kuulin haarahaukan tutun huudon hiiii-e-e-e.  

Piti pakata. Starttasimme projektin autolla vartin yli yhdeksältä, ja kymmeneltä läksi autoasemalta ilmastoitu bussi 

Dhakaan. Bengtssonit kiittivät minua kauniisti käynnistäni; näin että he tarkoittivat sitä.  

Bussin istuin oli pehmeä ja leveä, ja jaloille oli tilaa liikaakin. Ilmastointilaite puhalsi kahdesta suunnasta täysillä 

päähäni. Rupesin käärimään sitä huiveihin, ja lopulta hattukin piti ottaa avuksi. Tuntui etten kestä tuollaista 

puhallusta kahdeksaa tuntia. Joku vääntelikin sitten puhallusta pois, mutta jossain vaiheessa hän väänsi sen takaisin 

päälle.  

Toinen ongelma oli tuolin muoto – se oli kuin S-kirjain. Niskatyyny oli aivan liian edessä, joten tuolilla oli istuttava 

selkä kaarella. Selkään alkoi koskea. Pistin tietokonelaukun sen taakse, mikä helpotti vähäksi aikaa. Sitten kipu palasi. 

Kahdeksan tuntia tuntui pitkältä matkalta. Selkäni ei ole ollut niin kipeä sitten lokakuun kipukohtauksen.  

Maisemia katselin verhojen raosta. Paksut verhot riippuivat nimittäin kaikkien ikkunoiden edessä, ja bussissa vallitsi 

yön pimeys. En kehdannut pitää omiani koko ajan auki. Vihreää pursuileva maailma kulki silmieni ohi tunnista 

toiseen. Ja ihmisiä pursuilevat kaupungit.  

Viereeni istahti harmikseni nuori mies. Bussin takaosa oli nimittäin ihan tyhjillään; liput myydään edestä lähtien 

järjestään kaikki. Kohta kävi ilmi, että nuori mies osaa englantia. Ehdimme tutustua toisiimme päivän mittaan. Poika, 

Jawadul nimeltään, oli menossa Dhakaan opiskelemaan yliopiston sisäänpääsytutkintoa varten. Hän tiesi heti 

Noogain Luterilaisen kirkon ja sen projektityön, koska hänen kotinsa sijaitsee ihan toimiston vieressä. Hänen 

koulussaan oli ollut vain yksi kristitty poika, muita kristittyjä hän ei ollut ikinä nähnyt eikä kuullut. Kerran oli sentään 

bongannut Raamatun kirjakaupassa.  

Vihjaisin, että Raamattu löytyy netistä banglaksi, ja sen lukeminen kannattaa aloittaa kohdasta nimeltä Markus. 

Poika sanoi rukoilleensa viisi kertaa päivässä kotona ollessaan, mutta Dhakassa veljen luona asuessa meinaa 

hurskauden harjoitus unohtua. Jawadulia kiinnosti, miksi minä en ole mennyt naimisiin. Miten voin matkustella tällä 

tavalla yksinäni ympäri maailmaa, ja vielä näin vanhana vielä?  



Ruokapaikassa Jawadul tarjosi minulle teet (olin ehtinyt syödä eväitä bussissa, joten varsinainen ruoka ei minulle 

maistunut). Ja sitten poika vielä päätti jäädä pois samalla pysäkillä kuin minä, ettei minun tarvitsisi seisoskella 

yksinäni kadulla vastaanottajaa odottamassa.  

Ruuhka alkoi kolme tuntia ennen Dhakaa, ja muuttui vähitellen ihan mahdottomaksi. Seisoimme ja matelimme 

täpötäysillä ja kaoottisilla kaduilla miljoonien ajoneuvojen puristuksessa. Oli jo säkkipimeää, kun saavuimme kuuden 

maissa Bananin pysäkille, joka on lähinnä vierastaloa. Astuin vahingossa katuojaan ja kastelin varpaani siinä saastassa. 

Yäk, yäk ja vielä kerran yäk.  

No, vastaanottaja löytyi muutaman minuutin kuluttua. Ne olisivat kyllä olleet pitkiä minuutteja, ellei Jawadul, tuo 

enkeli muslimipojan hahmossa, olisi ollut kanssani. Herra siis lähetti tällaisen enkelin kulkemaan vierelläni eilisen 

matkan. ”Rukoilen Jumalaa, että joku toinen olisi yhtä hyvä sinulle kuin sinä olet ollut tänään minulle”, sanoin ja 

lupasin lähettää sähköpostia.  

Vastaanottajani kävelytti minua ensin parisataametriä pääkadulla sellaisessa ihmisvilinässä, että Osakan keskustakin 

sille kalpenisi. Sitten käännyttiin pienemmälle kadulle ja otettiin riksa. En ollut uskoa silmiäni: ajopeli kaikkein 

pienintä sorttia, ja siihen pitäisi tunkea kaksi ihmistä, minun iso matkalaukkuni ja kolme pienempää laukkua. Mutta 

niin vain kaikki ahdettiin istuimelle, ja poika parka alkoi polkea meitä Viatorille päin. Lasti oli raskas, sen huomasi 

kaikesta. Välistä kuski yskikin. Minun kävi häntä kamalasti sääliksi.  

Oli pimeää ja liikenne yhä kaoottista. Tunsin istuvani henkeni kaupalla tuossa riksassa. Pieninkin tönäys kaataisi 

meidät katuun ja autojen alle. Viatorille kuitenkin selvittiin ehjin nahoin. En ollut syönyt kuin kaksi valkoista 

leipäpalaa matkalla. Juomistakin olin vältellyt. Nyt otin vahingon takaisin, söin Viatoriin jättämiäni ruisleipiä ja 

pussikeittoa.  

 

11.11.16 Dhaka  

Aamupäivä ei ollut kiireinen. Tutustuin norjalaisiin santaalilähetyksen ystäviin, joita asuu Viatorissa 12 henkeä. Päivä 

oli kaunis, sen verran kuin minä sitä nyt paksujen verhojen takaa näin. Lämmintä ehkä 26-27 astetta.  

Philip Sarkar, joka kutsui minut tälle matkalle Bangladeshiin, tuli työtoverinsa Dipokin kanssa hakemaan minua 

Viatorista puolenpäivän aikoihin. Philip on noin nelikymppinen mies, puhelias, valoisa ja aikaansaapa. Täynnä ideoita 

ja visioita, jotka hän myös pystyy toteuttamaan.  

Ajelimme pienellä kolmipyörätaksilla (joka kulkee maakaasulla) nuo 6 km Bananista Mirpurin kaupunginosaan. 

Taksimatka kesti 40 minuuttia. Liikenteessä ollaan joka hetki henkeään kaupalla. Paljon suuremmalta uhkalta se 

minusta näyttää kuin terroristit.  

Sacrifice Trust’in toimisto sijaitsi sokkeloisessa korttelissa. Oven päällä luki ”Welcome Mailis Janatuinen”. Oven 

takana minua odotti kaksi naista kukkakimppu kädessään. Toinen oli Philipin vaimo Ruba, joka on myös SR:n 

työntekijä ja sitten vielä Diba, SR:n koulutuspäällikkö.  

Söimme kerrassaan ihanan lounaan, jonka Ruba oli valmistanut. Sritin ruuissa oli se vika, ettei niissä ollut tarpeeksi 

mausteita. Nyt oli – ja makua myös. Sitten keskusteltiin ohjelmastani. Sitä oli muutettu niin, että vapaapäivä oli 

hävinnyt. Pidin puoleni, sanoin olevani niin vanha, etten jaksa ilman. Yksi kokous päätettiin perua 17. päivä, joten 

saan pitää vapaani.  

Toinen suuri pettymys oli se, ettei naisten koulutuspäivä olekaan mikään ilosanomapiirin koulutuspäivä. Minulle siis 

annettiin tunti aamupäivällä, jolloin voin puhua Raamatun naisista, ja kolme varttia iltapäivällä, jolloin minun pitää 

puhua Japanin työstä. Nieleskelin pettymystäni – ei raamattupiiriä ollenkaan.  



Mitä pidät ohjelmasta, minulta kysyttiin. Haluaisin kuitenkin näyttää naisille, millainen ilosanomapiiri on. Enkö saisi 

käyttää toista näistä oppitunneista siihen, tiedustelin. Toisella voisin sitten puhua Raamatun naisista. Oma 

todistukseni ei ole niin tärkeä. Sain raamattupiriin. Aikaa on tosin vain tunti tulkin kanssa, mutta kunhan nyt edes 

jonkinlainen piiri saadaan pitää.  

Philip selosti innoissaan ja seikkaperäisesti tunnin verran, miten Sacrife Trust on saanut syntynsä. Se alkoi 

kuorotoiminnasta. ST on omavarainen, ulkomailta ei tule rahaa. Minä olen vasta toinen ulkomailta kutsuttu vieras 

Sacrifice Trustin 16-vuotisen olemassa olon aikana.  

Puoli kuudelta pidettiin nuorten piiri Philipin kirkossa, joka kuuluu William Careyn aloittamaan baptistikirkkoon. 

Minun oli määrä opettaa siellä ilosanomapiiriä. Se kokous oli pettymys, sillä nuoret (joita oli ehkä noin 20) eivät 

puhuneet juuri mitään. Harvoin olen nähnyt noin hiljaisia ja ujoja ihmisiä. Ero Noogain nuoriin nähden oli valtava. 

Jollakin tavalla raahasin Sakkeus-piirin loppuun asti. Tulkkini Ruth tykkäsi kuitenkin systeemistä.  

Teoriaa en ehtinyt opettaa kuin vähän. Hehkutin sitä, että ilosanomapiiriin voi kutsua myös ei-kristittyjä. Pistin 

nuoret lukemaan oppaasta sen sivun, jossa neuvotaan, mitä piirin aikana tapahtuu. Sitten Philip puhui vielä 10 

minuuttia, ja neljä tyttöä esitti worship-musiikin tahtiin tanssin minun kunniakseni. Otettiin yhteiskuva.  

Pääsin lähtemään Viatoriin noin puoli yhdeksältä. Dipok saatteli minut perille kolmipyörätaksilla. Vauhti ja kiilailu oli 

aivan hirveää. Monesti jo luulin, ettei törmäystä voi millään enää välttää. Mutta nämä taksikuskit ovat tosi taitavia. 

(Vähemmän taitavat ovat varmasti kuolleet jo ajat sitten.) Yhdeksältä olin taas vierastalossa. Saattajani palasi 

kotiinsa bussilla; hänestä 2,2 euron riksakyyti olisi ollut tuhlausta.  

Minulle rupesi tulemaan virtsarakontulehduksen oireita, koska olin istunut melkein kaksi tuntia kylmällä 

marmoriportaalla (eli siis alttarin reunalla) baptistikirkossa. Haudoin mahaani mongolialaisella karitsannahalla, jonka 

olin ottanut mukaan matkalle jalkasäryn varalta. Yö ei siis ollut paras mahdollinen.  

 

12.11.16 Dhaka 

Eilen oli perjantai, muslimien vapaapäivä, ja minulla kaksi kokousta. Philip tuli hakemaan minua aamuyhdeksältä. 

Riksataksikyyti sujui sytäkästi; matkaan meni vain 25 minuuttia ja sitten olimmekin jo Mirpurissa. Saavuimme aivan 

liian aikaisin metodistikirkolle. Kirkko on hirveän suuri, tuhat henkilöä mahtuu istumaan, korealaisten kustantama.  

Nuorisopastori tuli juttelemaan kanssamme. Hän on nimeltään Das ja opiskellut teologiansa Koreassa. Kovin oli 

pastori kriittinen korealaisten tekemään lähetystyötä kohtaan. Tuloksia pitäisi syntyä salamannopeasti, jos mieli 

saada kannatusta lähettäjiltä. Korealaiset kokoavat Bangladeshissa väkeä kokouksiinsa, mutta ihmiset häipyvät sitä 

mukaa kuin tulevatkin. Koreassakin kirkon kasvu on kuulemma pysähtynyt. Yhtenä syynä ovat pappien naisjutut ja 

rahaskandaalit. Kuuluisaa Yonggi Chootakin vastaan on oikeusjuttu vetämässä.  

Nuorten piirin olisi pitänyt alkaa kymmeneltä. Puoli yhdeltätoista meidät vietiin siihen huoneeseen, missä kokous 

toivon mukaan pidettäisiin. Aikaa oli annettu kahteentoista asti, eli siis puoli tuntia oli jo mennyt. Sitten pastori piti 

vielä puolen tunnin worship-hetken. Toistettiin samoja amerikkalaisia värssyjä väsyksiin asti, mutta tunnelmahan 

nousi kattoon. Aikaa enää tunti raamattupiirille. Olin täysin frustroitunut ja valmis palaamaan Suomeen.  

Kun lopulta pääsin kentille, vedin piirin tuhlaajapojasta, ja se menikin tosi hyvin. Ilahduin: nämä nuorethan osaavat 

keskustella. Heitä oli 15, joista viisi täkäläisen OPKO:n kasvatteja. Piirin loputtua annettiin välipalaa, ja sitten minä 

opetin vielä teoriaa yli puoli tuntia. Pastori oli niin ihastunut ilosanomapiiriin, että antoi minulle lisää aikaa. Hän aikoi 

ruveta käyttämään tätä materiaalia nuorten kanssa.  

Koulutuksen loputtua ajoimme polkupyöräriksalla Mirpuriin. Minun kävi syvästi sääliksi lungiin pukeutunutta laihaa 

miestä, joka polki meitä sitkeästi pitkän matkaa yhdellä eurolla, jos silläkään. Kun tuli pienoinen mäki vastaan, hän 

joutui työntämään riksaansa. Tällainen kyyti tuntuu minusta toisen ihmisen hyväksikäytöltä. Mutta toisaalta – on se 



kuitenkin työtä ja takaa kuskille edes jonkinlaiset elämisen mahdollisuudet. Kolmasosa bangladeshilaisista elää alle 

kahdella dollarilla päivässä – ja elättää sillä perheensäkin.  

Kadut pursuilivat ihmisiä ja ajoneuvoja. Moskeijoiden jumalanpalvelukset olivat juuri päättyneet. Tien vierellä 

suurella krikettikentällä oli alkamassa kilpailu, jota bengalit suuresti rakastavat. Etenkin ottelu vanhaa arkkivihollista 

Pakistania kohtaan nostattaa kuulemma tunteita.  

Rouva Sarkar eli Ruba tarjosi ihanan lounaan.  

Illalla oli vielä raamis helluntaikirkolla. Sinne tuli yli 20 nuorta, ja poikia vielä kaiken lisäksi. Pidin piirin ristin 

ryöväristä. Vetäminen oli vaikeaa, koska tulkki rupesi vetäjäksi, ja minun oli vaikea saada tilannetta hallintaan. 

Vastauksia tippui vähähkösti. Kuitenkin keskustelu oli niin hyvä, että helluntailaisnuorten työn koordinaattori päätti 

ottaa ilosanomapiirin ohjelmistoonsa. Ruba oli mukana ja kertoi vuodattaneensa kyyneleitä tajutessaan, että 

Jeesuksen piti mennä helvetin porteista voidakseen avata ryövärille ja meille muille syntisille paratiisin portin.   

Dipok toi minut Viatoriin kolmipyörätaksilla, ja tällä kertaa hänellä oli mukanaan kolmivuotias poikansakin. Lapsi 

nautti koko sydämestään, kun sai huristella kaupungilla. Liikenne krikettikentän luona oli kaoottista, mutta vaimeni 

sitä mukaa, mitä kauemmas siitä päästiin. Pelkäsin monta kertaa henkeni puolesta. Terrorismi on täällä pieni vaara 

liikenteeseen verrattuna. Ilmakin on niin paksua, että sitä voisi veitsellä leikata.  

 

13.11.16 Dhaka, Viator  

Minun ei tarvinnut lähteä liikkeelle ennen kuin kahdelta. Makasin sängyssä puolihorteessa ja luin kirjaa. Rouvat Ruba 

ja Diba tulivat minua hakemaan klo 14.40. Ajelimme 50 minuuttia kolmipyörätaksilla, kunnes saavuimme Uttaraan, 

Believers’ Churchin raamattukouluun. Paikalla oli siis noin 25 nuorta miestä. Lisäksi mukana oli henkilökuntaa ja 

muuan muslimitaustainen perhe.  

Piti istua sementtilattialla ilman mitään istumatyynyä, mikä oli liikaa kipeälle jalalleni. Puolen tunnin kuluttua pyysin 

tuolia. Tuulettimet humisivat niin, ettei siinä meinannut toisen ääntä kuulla.  

Vedin piirin Sakkeuksesta. Kyselin ensin toiselta, sitten toiselta puolelta luokkaa. Opettajien läsnäolo tukki monelta 

suun, mutta onneksi keskusteluakin syntyi sentään kohtalaisesti. Kaikesta näkyi ja kuului, ettei evankeliumi suinkaan 

ollut tälle porukalle itsestäänselvyys.  

Kysymys: Miksi Sakkeus sai anteeksi? Mitä hänen syntiensä rangaistukselle tapahtui? Vastaus nro 1: ”Oli siinä 

rangaistusta tarpeeksi, että joutui luopumaan omaisuudestaan.”  Vastaus nro 2: ”Koska hänen elämänsä muuttui. Ei 

hän enää varastanut.” Kukaan ei tajunnut, että Jeesus kantoi ristillä Sakkeuksen rangaistuksen, mutta lukeehan se 

onneksi Ilosanoma –osiossa. Kyllä evankeliumi näyttää olevan harvinaista herkkua tässä maassa.  

Ehdin opettaa teoriaakin lähes puoli tuntia. Sitten juotiin teetä. Rehtori kertoi koulustaan. Believers’ Church on tullut 

Bangladeshiin Intiasta ja levinnyt moneen muuhunkin Aasian maahan. Oppilaita heidän raamattukouluissaan on joka 

vuosi maailmanlaajuisesti 6000 henkeä. Heistä tulee pastoreita ja lähetyssaarnaajia kyliinsä. Believers’ church’eja on 

Bangladeshissä 150.  

Rehtori ja opiskelijat olivat tosi onnellisia saadessaan käyttöönsä ilosanomapiirin kaltaisen uuden työkalun. 

Muslimitaustainen mies lupasi kokeilla sitä heti kotonaan. Hänen talossaan asuu nimittäin paljon sukua: veljien ja 

siskojen lapsia, jotka ovat tulleet Dhakaan opiskelemaan (muslimeja siis). Hänpä pitääkin heille ilosanomapiirin.  

Istuimme kotimatkalla tunnin kolmipyörätaksissa. Kadulla juoksi rotta. Liikenne pauhasi ympärillä, välistä juutuimme 

ruuhkaan. Illalla nenästäni tuli pikimustaa mönjää. Kyllä minä ihmettelen, että tässä maassa eletään sentään 55-60-

vuotiaaksi asti, ilman laadusta huolimatta.  



En ole siis sairastunut mahatautiin, en virtsarakon tulehdukseen, enkä mihinkään muuhunkaan vaivaan. Väsymyskin 

alkaa vähitellen hellittää.  

 

14.11.16 Dhaka 

Jo vähän kahdeksan jälkeen tuli Dipok hakemaan minua Viatorista. Meidän piti oleman kymmeneltä jossain kaukana 

Dhakan ulkopuolella Tyrannoksen koulussa (Tunano Gospel Institute). Siinä raamattukoulussa saavat opiskella 

tytötkin, toisin kuin Believers’ Churchin koulussa.  

Matka oli monivaiheinen. Kuljimme sen kokonaan samalla vihreällä kolmipyörätaksilla, koska bussilla emme olisi 

ehtineet. Kadut olivat ruuhkaisia. Otimme Mirpurin kohdalta Philipin kyytiimme. Sitten ajelimme suuren joen rantaa, 

joka oli täynnä hökkeleitä. Miehet joivat onnellisina imelää aamuteetään noissa surkeissa kojuissa.  

Sitten alkoi punaisilla maalaisteillä seikkaileminen. Ajoimme kylien läpi ja joskus ihan metsätielläkin. Philip ei 

muistanut tarkkaan, mistä piti mennä. Monesti kysyimme neuvoa ja välistä käännyimme takaisin. Lopulta löytyi 

Tyrannoksen koulu. Kello olikin silloin juuri sopivasti kymmenen.  

Luokan kaikki 17 oppilasta ja muutama ulkopuolinen istuivat nätisti pulpeteissaan valoisassa luokassa. Tuulettimet 

eivät humisseet. Häiriöitä ei ollut. Käsittelimme ryöväriä ristillä, ja siitä tulikin sitten paras raamis tällä matkalla. 

Oppilaat vastasivat rehellisesti, mitä on tapahtunut vain harvoin tällä matkalla. Ei, eivät he ole päässeet kaikista 

paheistaan eroon eivätkö voittaneet kaikkia heikkouksiaan.  

Pyhä Henki oli paikalla ja puhui sydämillemme niin elävästi, että minäkin olin jo vähällä ruveta itkemään. Jeesus oli 

niin ihana;  mitä kaikkea hän saikaan sanotuksi ryövärille yhdellä ainoalla lauseella! Eilen minut pysähdytti erityisesti 

tämä sana: totisesti, totisesti. Aamen, aamen. Jeesuksen piti aloittaa lupauksensa näin voimallisesti, että tuo suuri 

syntinen jaksaisi sen uskoa. Jeesus lausui nuo sanat Jumalan ja kuninkaan arvovallalla, ja ryövärihän uskoi hänen 

olevan niitä molempia.  

Piirin jälkeen joimme teetä pihalla. Sitten jatkoin teoriaa. Eräs poika kysyi, miten ilosanomapiiriä pidetään 

lukutaidottomille. Selitin Afrikan kokemuksiani. Vierailu Tyrannoksen koulussa oli siis todella hyvä.  

Paluumatka sujui ensin kolmipyörätaksissa ja sitten bussissa. Minulle tuli jälleen kerran shokkina, miten täynnä 

roskaa maalaiskylätkin olivat. Roskapusseja on heitelty jokaiselle vähänkin avoimemmalle paikalle tai yksinkertaisti 

vain tien viereen. Kaatopaikka reunusti siis kylätietä suunnilleen sen koko pituudelta. Siinä roskat ja ruuantähteet 

muhivat, haisevat, ruokkivat rottia ja bakteereita ja pilaavat täydellisesti maiseman. Ja mitä kaatosateella tapahtuu, 

sen voi vain kuvitella. Philip myönsi, ettei kylien roskahuollosta huolehdi kukaan. Tuo saasta oli niin hirvittävän 

näköistä, että minulta meni koko paluumatkasta maku pois. Näin sieluni silmillä, miten 10 vuoden kuluttua koko 

Bangladesh on vain yhtä ainoaa haisevaa kaatopaikkaa.  

Bangadeshissa on tällä hetkellä 160 miljoonaa asukasta. Maata sillä on puolta vähemmän kuin Suomella. Kun kävin 

täällä 15 vuotta sitten, asukkaita oli 120 miljoonaa.  

Bussimatka oli kokemus sekin. Eräs nuori nainen viittoili minua istumaan viereensä. Englantia vierustoverini ei 

juurikaan osannut. Hän antoi minulle ystävällisesti toisen korvakuulokkeensa, että saisin kuunnella musiikkia koko 

tuon tunninpituisen matkan ajan, banglalaisia imeliä iskelmiä. Otettiin selfie. Näytin naiselle valokuvia kamerastani: 

äitiä ja veljeni pikkutyttöjä.  

Lopulta päästiin Mirpuriin ja saatiin syödä Ruban valmistamia ihania ruokia. Illalla menin Philipin kanssa 

baptistikirkkoon jumalanpalvelukseen. Paikalla oli monta sataa ihmistä. Oli hyvä istua kristittyjen sisarten ja veljien 

keskellä, vaikkei mitään olisi ymmärtänytkään. Virret olivat traditionaalisia, hieman laahaavia. Ilmoitusasioita 

vatvottiin varttitunti. Saarnaaja ei puhunut tekstistä, vaan orpojen sunnuntaista, jota vietetään tänään Bangladeshin 

kirkoissa.  



Dipok toi minut Viatoriin pimeän kaupungin läpi kolmipyörätaksilla. Useimmat autot ovat valottomia, samoin tietysti 

riksat, polkupyörät ja ihmiset. Oli se aivan sanoinkuvaamaton kaaos.  

Toivon, että lunta riittäisi Suomessa vähän minullekin asti.  

 

15.11.16 Dhaka, Mirpur 

Illansuuhun asti oli vapaata, muka. Kirjoitin ensin matkakirjeen nro 3 esirukoilijoilleni ja ystävilleni. Siihen meni 

aamupäivä. Sitten rupesin väsäämään luentoa alkukirkon naisista englanniksi. Netti toimi, joten sain sieltä 

imuroiduiksi raamatunlauseet. Luennon tekeminen oli vaikeaa, koska en osannut kuvitella kuulijoiden kristillisen 

tiedon tasoa. Illalla vein diasarjan tikulla Dipolle käännettäväksi.  

Seitsemältä alkoi ilosanomakoulutus Sacrife Trust’in toimistolla kaikille heidän kuorolaisilleen, tiimiläisilleen ja 

vapaaehtoistyöntekijöilleen. Yhteen pieneen 3x5 metrin huoneeseen ahtautui yli 30 ihmistä, joista osa vasta teini-

ikäisiä. Olimme kuin sillit suolassa. Ei siinä voinut ajatellakaan, että otetaanpa kuusi tuolia ja aloitetaan näytepiiri. 

Kaikki muut istuivat lattialla paitsi minä. Ei auttanut kuin kysellä yhdeltä seinämältä ensin, toiselta sitten ja 

kolmannelta viimeiseksi.  

Tekstinä meillä oli Mk.2, katon läpi laskettava mies. Ensin väki jutteli keskenään, myöhästyneet sähläsivät, yksi 

pikkupoika veti huomion itseensä jne., mutta yhtäkkiä kaikki alkoivat kuitenkin kiinnostua aiheesta. Keskustelusta 

tuli loppujen lopuksi tosi hyvä. Naurettiinkin välillä.  

Muuan Toma-niminen nainen sanoi viimeisellä kierroksella näin: ”Opin että minun pitää olla kiitollinen syntien 

anteeksisaamisesta, vaikka muut suuret ongelmani ovatkin vielä ratkaisematta. Kun syntini ovat anteeksi annetut, 

pääsen taivaaseen!”  

Philip opetti teorian, niin ettei siihen mennyt tulkkausaikaa. Kello alkoi olla jo niin paljon, että ihmisillä oli nälkä. 

Minulle tarjottiin ruokaa toisessa huoneessa pöydän ääressä. Ruba-parka oli paistanut minulle leipää ilman öljyä, 

mutta minä otinkin samaa leipää kuin toiset. Niin ilkeä minä olen.  

Ruba vei minut heidän makuuhuoneeseensa kymmeneltä. Kaaduin sänkyyn ja nukuin siinä jotakuinkin yhtäjaksoisesti 

mullahin aamujoikunaan asti. Kun heräsin, makasi lattianrajassa kaksi isoa torakkaa henkitoreissaan ketarat pystyssä. 

Siitä arvasin, miten kovat myrkyt huoneeseen oli vieraan kunniaksi suihkutettu.  

 

16.11. Garo-heimon kylä 

Söin Sarkareilla aamupuuron Suomesta tuomastani puuropussista. Olimme menossa kolmestaan garo-heimon 

alueelle: Philip, Dipok ja minä. Ensin ajoimme riksalla autoasemalle ja sieltä bussilla perille, yhteensä noin kaksi 

tuntia ja risat.  

Näky tien varsilla oli sellainen, että minun oli välistä pistettävä silmät kiinni. Tiheät ihmislaumat sulloutuivat saastan 

keskellä. Roskakasat ja vesilammikot vierekkäin. Sen nyt arvaa, mitä sateella ja tulvan aikaan tapahtuu.  

Lopulta alkoi näkyä maaseudun vihreyttä ja vehreyttä. Philip kertoi vapaussodasta vuonna 1971, kun 20000 

pakistanilaissotilasta lähetettiin tappamaan ja raiskaamaan Itä-Pakistanin väestöä. Kuuntelin kertomusta kauhun 

vallassa. Philip myönsi suhtautuvansa vieläkin varauksella pakistanilaisiin.  

Valukassa jäimme pois bussista ja läksimme kävelemään likaisen basaarin kapeille kujille. Mihin me vielä 

päädymmekään, ajattelin voipuneena. Onko minun pakko mennä yöksi johonkin kauheaan mörskään? En halua, en 

halua!!! Haluaisin olla missä muualla hyvänsä paitsi en täällä. Nämä olivat siis aatokseni kulkiessamme kylän kujia 

pitkin kohti Philipin veljen kotia.  



Kymmenen minuutin kuluttua saavuimme sen talon eteen, jonka Philipin leskiäiti oli muinoin rakennuttanut 

saatuaan vuoden palkan etukäteen maan ostamiseksi. Seuraavan vuoden hän ja hänen neljä poikaansa elivät ilman 

tuloja. Elämä oli köyhää ja kurjaa viisi pitkää vuotta. Äiti kävi töissä kylän kristillisessä orpokodissa, pojat opiskelivat 

Dhakassa. 

Nyt talossa asuu Philipin veli vaimonsa ja poikansa kanssa. Toinen poika käy lukiota Dhakassa. Ennen kuin voimme 

mennä portista sisälle, piti haukkuva hurtta toimittaa pois sen takaa. Piha oli pieni, mutta siisti, talo harmaasta 

sementistä tehty. Meille tarjottiin heti kahvia. Pikakahvipurkki oli vasta ostettu – ulkomaalaista vierasta varten 

tietysti. Bengalit juovat teetä.  

Sain pimeän huoneen asuttavakseni, mutta siihen kuului oma vessa, ja millainen vessa! Sinisillä kaakeleilla 

päällystetty huippuhieno mukavuuslaitos! Huokasin helpotuksesta ja kiitin Jumalaa. Tuntui siltä, että ystäväni ovat 

rukoilleet tuon vessa-asian puolesta. Sängyssä ei ollut hyttysverkkoa, ja seinällä juoksi lisko. Näin sieluni silmillä, 

miten se luikertelee yöllä vuoteeseeni… Minulla on aivan liian vilkas mielikuvitus.  

Teen jälkeen läksimme kolmipyörätaksilla katsomaan Sacrifice Trustin ostamaan tonttia. Suloinen kesäilma henkäili 

vastaamme, kun istuimme ovettomassa taksissa.  Eteemme aukeni ihan oikea maaseutu isoine puineen (joista yksi 

on nimeltään jackfruit tree), banaanipensaineen, sokeriruokoineen ja kultaisine riisipeltoineen. Sirkat sirittivät, linnut 

ääntelivät puissa.  

Tie oli niin hirveässä kunnossa, että meidän piti välillä nousta kävelemään. Sateen jälkeen ajoneuvot olivat uurtaneet 

hiekkasaveen syvät uomat. ”Kyllä valtio tekee tähän kunnon tien, ennen kuin rupeamme rakentamaan tonttiamme”, 

uskoi Philip. Hänellä kun on se uskon armolahja.  

Keskellä pienehköä metsää oli noin 300 metriä pitkä ja aika kapea puuton tontti. Se oli joskus ollut kuninkaan 

omaisuutta, mutta nyt se oli pistetty myyntiin. Philipin veli oli kuullut asiasta ja kertonut ST:lle1. Nyt koko alue kuului 

ST:lle, Philipille ja hänen ystävilleen. Tontille rakennettaisiin kurssikeskus. Se maksaisi maltaita, mutta Philip uskoi, 

että rahat tulisivat jostakin aikanaan. Mutta ihan ensiksi tontin ympärille pitäisi saada aita. Puissa tontin ympärillä 

metelöi suuri apinalauma. 

Dipok teki Philipistä videota. Me Philipin isoveljen kanssa kävelimme tontin ympäri ja sitten kapeaa 

metsätietä ”tontinhoitajan” talolle. Savitalon pihaa reunustivat heinäkupo, navetta ja joukko muita rakennuksia. 

Istuimme räystään alla varjossa Philipin veljen jutellessa talon isännän ja emännän kanssa. Kävi ilmi, että perheellä 

on neljä lehmää. Niin meilläkin ennen oli, kerroin iloisena. Meidän lehmät lypsävät yhteensä viisi litraa päivässä, 

kehui emäntä. Pidin omana tietonani, paljonko meidän lehmät aikoinaan lypsivät.  

Palasimme eri tietä Valukaan. Sieluni lepäsi maiseman vihreydessä. Philipin käly Nondita oli sillä välin tehnyt meille 

kerrassaan ihanan lounaan. Voiko niin hyvää ruokaa olla olemassakaan! Mutta kuusi tuntia hän oli sitten keittiössä 

pyörinytkin.  

Muutama sana tästä Nonditasta. Hän on 36-vuotias teologi ja perheenäiti, joka haluaisi jatkaa teologian opintojaan 

BT tutkintoon asti. Kun kysyin miksi, hän vastasi näin: ”Tarvitsen enemmän teologista tietämystä sekä lapsityöhön 

että naisten sielunhoitoon. Sitä paitsi sydämeni palaa kadotettujen sielujen voittamiseen Kristukselle. Tässä maassa 

on hyvin vähän naisteologeja. Jos aion opiskella, minun on aloitettava se nyt, koska olen jo tämän ikäinen. Degree is 

important, it gives authority.”  

Viideltä alkoi ilosanomakoulutus kylän baptistikirkossa, joka on ollut Philipin kotikirkko hänen nuoruudessaan. Kylän 

keskellä seisoi ihan hyvän kokoinen kirkkorakennus, jonka pihalla parveili iso lauma lapsia. Otettiin valokuva.  

Kirkossa istuimme juuttimatolla, jossa oli kirppuja. Sain kaksi puremaa jalkapöytääni ja raavin niitä koko loppuillan. 

Hyttysiäkin kirkkoon alkoi ilmestyä sitä mukaan, kuin päivä ulkona pimeni. Lopulta pihalta lensi laumoittain noita 
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verenimijöitä valoisaan kirkkosaliin. Olin unohtanut OFF’in majapaikkaamme ja harmittelin sitä kovasti. 

Denguekuume vaanii nimittäin hyttysten pistoissa. Lohdutin itseäni sillä, että Herra joko suojaa minut taudilta tai 

sitten hän antaa sen minulle jotain hyvää tarkoitusta varten.  

Kirkkoon kokoontui parikymmentä henkeä, mukana kolme pappiakin. (Naapurikirkoista oli tultu opiskelemaan tätä 

uutta systeemiä.) Pidin raamiksen Sakkeuksesta. Ensin vastasivat naiset, sitten miehet. Toiset istuivat toisella 

puolella kirkkoa, selkä seinää vasten. Mukana oli valitettavasti kaksi liian puheliasta naista, papinrouva ja orpokodin 

johtajatar. Eiväthän nuoret tytöt uskaltaneet mitään sanoa, kun nämä kaksi luulivat aina tietävänsä oikeat vastaukset.  

Kysymys: ”Mitä Sakkeus olisi sanonut, jos Jeesus olisikin käskenyt häntä parantamaan tapansa?” Orpokodin 

johtajatar: ”Hän olisi tullut iloiseksi ja parantanut heti tapansa.” Ohhoijaa. Miten tässä voi mitään evankeliumin 

löytöjä tehdä? Mutta kun aloin kysellä miehiltä, muuttui ääni kellossa. ”Miksi Jeesus nimitti Sakkeusta Aabrahamin 

pojaksi?” Vastaus (erään papin suusta): ”Koska molemmat uskoivat Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman.” 

Tuota vastausta en ole kuullut monta kertaa raamattupiirissä tätä ennen. Keskustelu kääntyi siis ihan oikeaan 

suuntaan, ja minunkin kova sydämeni riemuitsi armon evankeliumista. Philip opetti teorian, että se sujuisi 

nopeammin.  

Palasimme jalkaisin kortteeriimme pitkin pilkkopimeitä kujia. En olisi nähnyt, mihin astun, jollei Philip olisi näyttänyt 

minulle tietä kännykällään. Matkalla poikkesimme orpokotiin. Nykyään siellä asuu kymmenkunta alle 15-vuotiasta 

tyttöä, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa perheissään tai ympäristössään. Jos tyttö raiskataan, muslimi-isä 

ajaa hänet ulos talosta – kadulle.  

Tytöt olivat sanomattoman suloisia, eläväisiä, vilkkaita ja kikattavia, kuten tuonikäiset tytöt tapaavat olla. Toisessa 

huoneessa istui kymmenkunta naista, kaikki entisiä prostituoituja, ompelemassa banglapeittoja myyntiin. Heidän 

pienet lapsensa olivat vielä yhdessä huoneessa isomman tytön kanssa katsomassa tietokoneen ruudulta piirrettyjä. 

Otettiin valokuva.  

Laitoksen johtaja pyysi esirukousta. Kuulin, että isot tytöt olivat sanoneet koulussa uskovansa Jeesukseen. Opettaja 

oli kuullut sen ja ilmoittanut heti asiasta sosiaaliviranomaiselle. Alle 18-vuotiaiden käännyttäminen on kardinaalirikos 

tässä maassa, ja nyt siitä syytetään orpokotia. Sosiaalijohtaja oli sanonut ilmoittavansa asian Dhakan viranomaisille, 

jollei hänelle makseta voitelurahaa joulukuussa. Jos maksetaan, hän saa itselleen varsinaisen lypsylehmän. Jollei 

makseta, joutuu orpokoti lopettamaan toimintansa. Mitä siis pitäisi tehdä? 

”Joutuvatko nuo tytöt ja äidit lapsineen kadulle?” kysyin silmät kauhusta pyöreinä. ”No, ehkä ei ihan niin huonosti 

tarvitse käydä”, vastasi Philip. ”Mahdollisesti heidät siirretään johonkin muuhun laitokseen tai toiminta jatkuu 

jossakin muualla muun nimisenä.” Silti, tilanne on kriittinen.  

Illalla juttelin Nonditan kanssa hänen istuessaan keittiönsä kivilattialla pyörittelemässä ja taputtelemassa ohuita 

leipiä meille kaikille illalliseksi. Emäntämme kertoi Annikki Raatikaisesta, helluntailähetistä, jonka toimistossa hänen 

äitinsä oli ollut työssä. ”Annikki oli ollut kamalan ankara työntekijöilleen. Hän oli hiipinyt toimistoon ja yllättänyt 

väkensä saadakseen selville, kuka teki töitä ja kuka laiskotteli.” Näin Nondita kertoi äitinsä kertoneen.  

Teki mieleni nipistää itseäni: olinko minä, Mailis Janatuinen, todella pienessä garokylässä Bangladeshin maaseudulla 

juttelemassa tämän kauniin ja pätevän teologinaisen kanssa? Jumalan on aina ajamalla ajettava minut pois 

mukavuusvyöhykkeeltä, että saisin kokea jotain tällaista. Enhän minä olisi halunnut tähän kyläänkään tulla, jos 

minulta olisi kysytty. Onneksi ei kysytty, sill silloin minulta olisi jäänyt matkan paras anti saamatta. Taas kerran minun 

oli myönnettävä, että kun elämä parasta on ollut, on se työtä ja vaivaa ollut. 

Söimme päivällisen tosi myöhään, siis niitä litteitä leipiä lisukkeiden kanssa. Nukuin yöni rautaisten ikkunaluukkujen 

takana pimeässä huoneessa. Itikoita siellä ei ollut, mutta aamuyöstä rupesi kylmä vaivaamaan. Vedin päälleni 

toisenkin salwar kamizin ja koetin pärjätä ohuen filttini alla. Isäntäväki oli nähnyt filtin eikä siksi tuonut minulle 

mitään muuta peittoa.  



17.11.16 Dhaka 

Söin puuroaamiaisen muiden ihmetellessä vieressä. Puuro kun on heille vauvan ruokaa. Kaikki täkäläiset syövät 

aamullakin riisiä tai ohutta leipää. Haikeina heitimme hyvästit. Nondita antoi minulle lahjaksi kauniin ornan eli huivin, 

garojen käsityötä.  

Pihalla pidimme vielä rukoukset. Pyysin siunausta perheelle, etenkin sen kahdelle pojalle. Samaten pyysin apua 

läheiselle orpokodille, joka on nyt vaikeuksissa. Paluumatka kesti 2½ tuntia. Ruuhkassa jökötettiin kauan.  

Söimme lounasta Sarkareilla. Sarkarit ovat monella tavalla esimerkillisiä kristittyjä. Ei heitä voi olla ihailematta. 

Ihmiset saavat tulla heille mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Ja miten he pitävätkään vieraastaan huolta, kuten nyt 

minustakin. Olen oppinut Philipiltä tuhat tärkeää asiaa.  

Kolmelta alkoi muslimityttöjen raamattupiiri. Philipin ystävä pitää slummissa kerhoa 200 lapselle. Kerholaisista on 

valittu 20 eniten avun tarpeessa olevaa tyttöä, jotka saavat tulla koulun jälkeen iltapäiväkeskukseen lukemaan 

läksyjään. Heidän koulutuksensa maksetaan.  

Se oli ihana tyttöjoukko, iältään 12-15 -vuotiaita. Otimme tekstiksi tuhlaajapojan, ja keskustelu oli vilkasta. Saattaa 

olla, että taivaallisen Isän ja Jeesuksen suhde oli tytöille hieman epäselvä asia. He olivat kaikki sitä mieltä, että 

jokainen isä hylkäisi poikansa tuollaisessa tilanteessa. ”Mitä naapurit ajattelivat nähdessään isän juoksevan ulos 

kylästä poikaansa vastaan?” kysyin. ”Että hän on hullu”, vastasivat tytöt vilpittömästi. Mutta löytyihän tekstistä 

evankeliumikin Jumalasta, joka antaa synnit anteeksi.  

Philip selitti taas teoriaa. Näin minä pääsin vähemmällä. En jaksaisi enää toistaa itseäni.  

Dipok toi minut Viatoriin, mutta se matka olikin sitten yhtä tuskan soutua. Juutuimme ihan hirveään ruuhkaan. 

Minusta tuntui, että tukehdun pakokaasuun ja pölyyn. Olimme matkanneet jo yli tunnin kuutta kilometriä, mutta 

Banaanin kaupunginosaan kääntyessämme ruuhka senkun vain paheni. Rukoilin rukoilemalla Dipokilta, että 

kävelisimme loppumatkan. Lopulta mies suostui. Viatoriin oli silloin vain varttitunnin kävelymatka.   

 

18.11.16 Dhaka 

Oli vapaapäivä, ihanaa, ihanaa! Aurinko paistoi, kuten kaikkina muinakin päivinä. Liikenteen äänet, moottorien jyrinä 

ja torvien toitotus kantautuivat vaimeana korviini. Norjalaiset palasivat pohjoisesta santaalialueelta. Menin Greten ja 

Marionin kanssa kahville ylelliseen pikku kuppilaan kulman taakse. Ah, miten hyvältä oikea kahvi ja suklaamuffinsi 

maistuivatkaan suussani pitkästä aikaa. (Olen juonut vain murukahvia täällä.)  

Yöllä täällä on vieläkin liian kuuma. Hiki pinnassa nukutaan, ja pahoja unia nähdään. Uneni ovat todella ahdistavia. 

Nyt pitää vielä pelätä ja jännittää lauantain naistenpäivääkin. Ajatus karkaa Suomeen. Siellä on kuulemma ihanan 

talven jälkeen nollakeli. Kolme päivää jäljellä, ja matka päälle. 

 

19.11.16 Dhaka 

Philip oli luvannut tulla puoli yhdeksältä, mitä en ymmärtänyt ollenkaan. Miksi niin aikaisin? Niin siinä sitten kävi, 

että odotin häntä kolme varttia eteisessä. No, rukoilin aamurukouksiani, joten aika ei mennyt hukkaan. Menimme 

House Churchiin, joka ei ole kaukana Viatorin vierastalosta. Pienen kujan päästä löytyi pohjakerroksen huone, vähän 

niin kuin autotalli. Siitä oli tehty kirkko kaikella rakkaudella. Seinät oli maalattu sinitaivaaksi, jota koristivat valkoiset 

tähdet. Joulukoristeetkin jo kimmelsivät katossa.  

Pastori osoittautui todella rohkeaksi mieheksi. Hän uskoo ulkoilmatilaisuuksiin, kovaäänisautoihin, Raamattujen 

jakeluun ja ristisaattoihin isojen banderollien kanssa. Mikään poliittinen tilanne ei saa häntä vaikenemaan. Puoli 



vuotta sitten poliittisen tilanteen ollessa kriittinen koko ystäväkaarti pyysi ja rukoili häntä, ettei hän menisi vähään 

aikaan saarnaamaan kaduille. No way. Pastori saarnasi kuten ennenkin ja uskoi, että Jeesus voi häntä varjella, jos 

tahtoo.  

Kerran tuli mullah huutamaan hänelle kesken saarnan ja yllyttämään kansaa häntä vastaan. Pastori harkitsi, lähtisikö 

vai jäisikö. Pyhä Henki sanoi: Pysy paikallasi!  Silloin pastori aukaisi suunsa ja huusi kovalla äänellä: ”Minä olen 

samanlainen bangladeshilainen kuin sinäkin ja minulla on sama oikeus kuin sinulla sanoa, mihin uskon.” 

Kansanjoukko asettui yllättäen pastorin puolelle.  

Kirkosta oli pääsiäisenä lähtenyt 12 naisen ristisaatto kadulle ristiä ja banderolleja kantaen. Ennen joulua oli lehteen 

pistetty ilmoitus, että joka haluaa ilmaisen joululahjan, voi tilata itselleen UT:n lähettämällä tekstiviestin. Melkein 

3000 tilausta tuli.  

Herra siunaa tuota rohkeaa laumaa ja sen paimenta!  

Raamattupiiri oli melko vaikea vedettävä. Meteli oli kova, sillä muutaman metrin päässä juhli jokin koulu 

päättäjäisiään. Musiikki pauhasi täysillä. Koetin esittää kysymyksiä Mk.2:n tekstiin. Ihmisiä oli paikalla yli 20, joten 

kyselin ensin naisilta, sitten miehiltä. Naisten puolella puhui vain pari kolme henkeä, mutta miesten puolella 

kiivailtiin yhteen ääneen dogmatiikasta. Kysymys: Milloin halvaantunut mies tuli uskoon? Pastori vastasi: 

parannuttuaan. Onneksi joku muu oli sitä mieltä, että uskoi kuullessaan Jeesuksen synninpäästön. Kysymys: Kumpi 

oli helpompaa Jeesukselle, parantaa vai antaa synnit anteeksi? Pastori: Antaa anteeksi. Ohhoijaa.  

Kaikesta huolimatta ihmiset olivat innoissaan ja kuuntelivat Philipin teoriatuntia herpaantumattoman mielenkiinnon 

vallassa. Pastorikin kiitti minua ja sanoi, että tätä systeemiä he käyttävät tästä lähtien evankeliumin levittämiseen.  

Iloisella mielellä palasimme Viatoriin. Miehet jatkoivat matkaansa, minä katsoin lauantain ohjelman läpi. Kuuden 

maissa läksin Saaran ja Tomasin kanssa thairavintolaan syömään; pariskunta oli näet tullut koulutuskurssia varten 

Dhakaan.  

 

20.11.16 Dhaka, viimeisen kerran 

Dipok tuli minua hakemaan prikulleen kahdeksalta; hän ei myöhästele. Olimme jo 8.20 Mirpurin baptistikirkolla. 

Istuuduin hermostuksissani sen etupenkkiin. Naisia valui vähitellen sisälle. Naistenpäivän piti alkaa yhdeksältä, mutta 

kukaan ei uskonut, että se todella alkaisi silloin.  

Yhtäkkiä huomasin, että sähköthän ovat poikki. ”Kyllä valot tulevat yhdeksältä”, vakuutti Philip aivan rauhallisena. 

Vasta illalla hän kertoi, mitä oli tapahtunut. Koko lauantaiksi oli julistettu sähkökatko Mirpurin alueelle. Tiimiläiset 

olivat menneet kirkon takahuoneeseen ja vedonneet Jumalaan kovalla äänellä: tämä on hänen työtään ja sähköjä 

tarvitaan, muuten eivät musiikkivehkeet, mikki ja videotykki toimi. Kukaan ei sitä paitsi näe lukea Raamatun tekstiä 

pimeässä kirkossa. Ja Nainin lesken kysymyksetkin ovat vielä printtaamatta englanniksi ja banglaksi.  

Tulkki oli arvellut, että ehkä Herralla on jokin hyvä kakkossuunnitelma varattuna naistenpäivää varten, mutta Philip 

kumonnut hänet täysin. Ei ole muuta kuin ykkössuunnitelma, ja siihen tarvitaan sähköä. Kello yhdeksältä sähköt 

napsahtivat kuin napsahtivatkin päälle. Olen tullut siihen tulokseen, että Philipillä on samanlainen uskon lahja kuin 

Yrjö Mullerillä aikoinaan.   

Naisia oli paikalla melko vähän, kun aloitettiin 9.20. Vähitellen heitä tippui sisälle niin, että lopulta kirkossa istui 70 

mitä kauneimpiin sareihin pukeutunutta ladya. Minä esiinnyin uudessa käsin koristellussa salwar kamizissani, jonka 

norjalaiset olivat kehuneet aamulla kuplille.  

Ensin oli esittäytymisleikki ilmapallojen kanssa. Sitten seurasi ylistystä. Poistuin eturivistä takavasemmalle, koska en 

osaa käyttäytyä noissa tilanteissa. Kovani olivat haljeta äänentoiston takia. Sitten tuli raamattutuntini vuoro. Jos 



olisin itse saanut valita, olisin ottanut käsiteltäväksi vain yhden naisen. Nyt heitä oli monta. (Otsikkohan kuului: 

Naisia alkukirkossa.)  

Ensin näin, ettei väki kuunnellut. Häirikkötekijöitä oli monta, ennen kaikkea tiimiläisten viisi lasta, jotka juoksivat 

ympäriinsä, pelasivat jalkapalloa ilmapalloilla, tarttuivat mikkiin, hyppivät alttarilla, minne baptistipappi oli kieltänyt 

meiltä pääsyn. Myös kirkon perällä istuva porukka keskusteli keskenään.  

Tulkkini Ruth ei kuullut mitä sanoin, koska mikit oli väärin asetettu. Hän joutui yhtenään pyytämään, että toistaisin 

lauseen. Oli se vaikea tilanne. Puhuin Martasta & Mariasta ja Jeesuksen äänen kuulemisesta, sitten Maria 

Magdalenasta ja todistajan tehtävästä. Mainitsin, ettei Jeesus tehnyt Mariasta apostolia eikä UT:ssa vihitä naisia 

papeiksi. Se ehkä loukkasi joitakuita, ainakin seuraavaa puhujaa. Bangladeshissa ei ole vielä naispappeja, mutta 

kaikki odottavat heidän ilmestymistään kuin kuuta nousevaa.  

Sitten puhuin Dorkaksesta, joka palveli seurakuntaa käsillään, ja Priscillasta, joka oli teologi. Sanoin, että meidän 

kaikkien naisten pitäisi olla sen verran teologeja, ettemme opeta pyhäkoulussa tällä tavalla: Jeesus rakastaa kilttejä 

lapsia.  

Viimeinen dia näytti syntisen naisen fariseuksen huoneessa. Tuo nainen rakasti paljon, koska oli saanut paljon 

anteeksi. Se onkin ainoa kestävä motiivi palvelustyössämme: että Jeesus on kantanut syntimme ristinpuulle. Siksi 

minäkin läksin kauan sitten Japaniin, että olin saanut suuret syntisi anteeksi ja tahdoin kertoa muillekin tätä 

ilosanomaa.  

Tiimiläiset eivät kommentoineet raamattutuntiani sanallakaan. Varmaan he olivat odottaneet jotain muuta...  

Seuraavaksi ohjelmassa oli Youth with the Missionin naistyöntekijä, joka piti tunnin palopuheen naisten 

palvelutehtävistä. Siinä vaiheessa Philip tuli kuiskuttamaan, että minun pitäisi ehkä tehdä näyteraamattupiiristä 

interaktiivisempi. Ihmiset eivät jaksa eivätkä halua enää kuunnella mitään.  

Oli kuin minua olisi isketty taas halolla päähän. Sama juttu toistui kuin Nepalissa. Matkan tärkein ohjelma meni ihan 

sekaisin. Philip ei kerta kaikkiaan usko näytepiiriin, koska hän ei ole koskaan nähnyt sitä käytännössä. Minä olen sen 

sijaan nähnyt yhä uudelleen, että yleisö kuuntelee mielenkiinnolla edessään käytävää keskustelua.  

Mutta mitä siis tekisin? Pitäisinkö saarnapiirin eli esittäisin kysymyksiä saarnatuolista koko porukalle? Silloin ihmisillä 

ei olisi aavistustakaan, miten ilosanomapiiri oikeasti pidetään. Pyysin Jeesukselta neuvoa ja avasin pienen UT:ni. Ja 

Jeesus vastasi: ”Sanokaa Arkippokselle: ’Muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut.’" (Kol.4:17). 

Voiko sen selvemmin sanoa: ilosanomapiirihän on se tehtävä, jonka minä olen Herralta saanut. Minun on siis 

pidettävä näytepiiri ja sillä selvä.  

Lounaalla en voinut syödä, mikä tietysti laskettiin minulle miinukseksi. Seuraavien ohjelmien järjestystä oli vaihdettu. 

Ilosanomapiirin olisi pitänyt alkaa heti ruuan jälkeen, mutta ruvettiinkin leikkimään leikkiä ”kenestä Raamatun 

naisesta on kysymys”. Jokaisen piti nostaa laatikosta lappu ja esittää pantomiimi siitä naisesta, jonka nimi siinä luki. 

Osanottajat nauttivat näytelmistään täysin siemauksin ja riemu raikui kirkkosalissa. Mutta aikaa kului. Baptistikirkon 

oma kokous alkaisi viideltä, ja sitä ennen paikat pitäisi ehtiä siivotakin. Jäisikö ilosanomapiirille ollenkaan aikaa? 

Jollen olisi saanut sanaa Herralta, olisin jo luovuttanut ja tyytynyt siihen, että se jätetään pois ohjelmasta.  

No, piiri alkoi puoli neljältä eikä se ollut mikään helppo vedettävä. Edessä istuvat neljä osanottajaa olivat kyllä 

tehtävänsä tasalla. Meillä oli kolme mikkiä käytettävissämme, ja tulkkimme oli aivan erinomainen. Otin Philipin 

toivomuksen huomioon sillä tavalla, että esitin välistä kysymyksen myös yleisölle. Mutta kun kysyy isolta 

ihmisjoukolta jotain, siinä on se vaara, että joku alkaa saarnata. Toinen vaikeus on se, etteivät muut kuule, mitä 

yleisössä puhutaan ilman mikkiä.  



Minun piti siis vahtia samalla kertaa kolmea ryhmää: piiriläisiä, yleisöä (pysyykö se kärryillä) ja lapsia, jotka juoksivat 

ilmapallojen perässä ja pitivät kovaa metakkaa. Joskus katsoin lapsilaumaa niin epätoivoisen näköisenä, että joku äiti 

älysi mennä heitä rauhoittelemaan.  

Tekstinä meillä oli Nainin leski. Kaikki ymmärsivät leskiäidin ahdingon. Mutta kun ruvettiin puhumaan hänen 

sydämensä aatoksista hautajaissaatossa, paukautti hurskas mummo yleisön keskeltä. ”Leskellä oli täydellinen usko 

Jumalaan. Ei hän ollut onneton. Siksi juuri Jeesus häntä auttoikin.” Keskustelu lätsähtää tuollaisten repliikkien tähden 

ja jää kovin pinnalliseksi. Ei puhutakaan meistä, vaan joistakin erityisen pyhistä Raamatun ihmisistä, jotka eivät sure 

edes ainoan lapsensa kuolemaa.  

No, eteenpäin mentiin. Miksi Jeesus sanoi äidille hautajaisissa ”älä itke”? Tähän kysymykseen tuli hyviä vastauksia. 

Kumman tuska oli suurempi: lesken vai Jumalan, joka myös joutui katsomaan, kun hänen ainoaa Poikaansa 

kannettiin hautaan? Jumalan, vastasivat kaikki, niin kuin oikein onkin.  

Kun piiri oli lopussa (ehkä 50 min. kuluttua), jaeltiin osanottajille kysymysvihkoset. Heitä oli jäljellä vain 40 henkeä 

siinä vaiheessa. Viimeiset kiitokset ja hyvästit, ja naistenpäivä oli ohi. Kello oli silloin 16.20. Tiimiläiset alkoivat siivota 

kirkkosalia. Eräs heistä vei minut kotiinsa siihen lähelle. Pyysin saada kupin kahvia. Helpotti heti, kun sain kofeiinia 

vereeni.  

Tiimi piti minulle vielä pienen lähtöhetken toimistossa. Kaikki olivat kuolemanväsyneitä paitsi minä, joka olin 

piristynyt tajutessani, että Bangladeshin työt on nyt tehty. Luin lähtiäisiksi näille uusille ystävilleni tämän 

jakeen: ”Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän 

syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan.” 1.Kor.15:3. 

Kaikki kiittelivät käyntiäni. ”Bangladeshista ei varmaan löydy ainoatakaan 67-vuotiasta naista, joka lähtisi yksin 

ulkomaille tällaista tehtävää suorittamaan”, he ihailivat. Kerroin, miten aktiivinen äiti minulla on: 87-vuotiaana 

soittaa seurakunnan tilaisuuksissa, laulaa kuorossa, kutsuu lähetyspiirin kotiinsa, käy sairaiden luona jne. ”Tuo hänet 

ensi kerralla mukanasi”, ehdotti joku, ja purskahdimme kaikki nauruun.  

Tiimi rukoili puolestani, paluumatkani puolesta ja äitini puolesta. Philipin kanssa sovimme käännösohjelmasta. 

Ilosanomaoppaita ruvetaan vähitellen kääntämään banglaksi.   

Minua kaduttaa hirveästi, että suhtauduin kylmästi Ruthiin, kun hän käänsi raamattuluentoani. Jälkeenpäin kuulin, 

että mikit olivat olleet väärin asennettuja – Ruth ei todellakaan kuullut ääntäni. Olen ihan kamala ihminen. Ihan 

hirveä. Enkä ikinä opi. 

Ja toinen asia mikä minua kaduttaa on se, että olin vaativainen vieras Ruba-paralle. En sietänyt sitä, että minulle 

tehtiin eri ruokia kuin banglalaisille ilman rasvaa ja mausteita. Varmasti pahoitin sata kertaa Ruban mielen, vaikka 

hän yritti parhaansa olla hyvä emäntä ulkomaalaiselle.  

Dipok läksi viemään minua Viatoriin vielä kerran ja otti taas kolmivuotiaan poikansa ajelulle. Matka sujui nopeasti, 

olihan vielä viikonloppu. ”On ollut suuri kunnia tutustua sinuun”, sanoi Dipok ja tajusin hänen tarkoittavan, mitä hän 

sanoi.  

Illan pakkasin ja hyvästelin norjalaiset. He antoivat kassillisen näkkileipää ja leivänlevitettä suomalaisille vietäväksi.  

 

21.11.16 Istanbul 

Pyhäpäivä sujui niin, ettei jumalanpalveluksesta ollut tietoakaan. Aurinko paistoi, kuten se on tehnyt joka päivä 

matkani aikana. Liikenne pauhasi, kuten se on pauhannut joka päivä. Itikat pistivät, kuten ne ovat pistäneet joka 

päivä. Ja ilma oli kuin linnunmaitoa.  



Aamupäivän pakkasin. Puoli yhdeltä pääsi helluntailaislähetti Eija kielikoulusta kadun toiselta puolelta ja otti minut 

mukaansa. Menimme syömään japanilaiseen ravintolaan. Eijan perhe on tullut tänne Fidan projektityöhön.  

Menimme kolmipyörätaksilla Eijan kotiin, jossa joimme kahvia ja juttelimme. Ennen seitsemää Eija vei minut 

kolmipyörätaksilla takaisin Viatoriin, josta minulle oli tilattu kuljetus lentokentälle. Olin kentällä ihan liian aikaisin, 

mutta kulutin aikaa mielenkiintoista kirjaa lukemalla.  

Lento Istanbuliin läksi puoli kahdeltatoista yöllä. Luulin pääseväni heti uneen, mutta enpä päässytkään. Selkäni tuli 

nimittäin kamalan kipeäksi. Piti kääntyillä ja vääntyillä koko yö. Jo bussissa Noogaista Dhakaan tunsin selkäkivun 

oireita, mutta varsinainen kipu iski vasta lentokoneessa. 

Lento kesti vähän yli 8 tuntia. Ja Istanbulissa minä törmäsin Pihkalan Jormaan, joka oli tulossa Japanista. Meillä oli 

sama jatkolento. Tenttasin Jormalta Japanin kuulumisia kolme tuntia: mitä sille ja sille papille, ex-

raamattukoululaiselle ja kristitylle kuuluu. Natsukashii desu ne – miten nostalgista! 

Huokaus ja toinen huokaus.  

 


