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11.7. Väsynyt matkanjohtaja saksalaisella huoltoasemalla. Kuvan otti Mikael. 

 

 

Rakkaat ystävät! 
 

Kun hätä on suurin, on apu lähinnä, sanoo sananlasku. Hätä oli taas suuri: mitä ihmettä kirjoittaisin 

kiertokirjeeni täytteeksi? Silloin välähti: kerron teille läpileikkauksen kesästä kopioimalla 

päiväkirjasta, mitä kunakin kesän sunnuntaina tapahtui. Jos kertoisin kaikista maanantaista, tiistaista 

ja keskiviikoista, ei kiertokirjeestä tulisi kovinkaan hurskasta. Ja hurskastahan lähetyssaarnaajan 

tekstin pitää olla, eikö niin? 

 

5.6. Helsinki 
Ehdin käydä Meilahden kirkossa jumalanpalveluksessa ennen Iisalmeen lähtöäni. Raskas kevät 

raskaine tentteineen ja töineen oli takana. "Herra anna minulle sana kesälomaa varten, että jaksaisin 

kantaa läheisteni murheita", pyysin. KATSO JUMALAN KARITSA, JOKA OTTAA POIS 

MAAILMAN SYNNIN, luki pappi meille ehtoollisen jälkeen. "Katso minua, tapahtui mitä 

tahansa", sanoi Jeesus. "Minä olen ottanut pois syntisi ja heidän syntinsä." Sen sanan varassa minä 

lähdin lomalle. 

 

Männyt ja kuuset junan ikkunan takana olivat monin paikoin enemmän kuolleita kuin eläviä. Viime 

talvena on käynyt kauhea neulaskato. Miten Suomen metsille käy? Minua itketti, kun katselin 

ikkunasta ulos. 

 

Muuan 13-vuotias kuopiolaispoika alkoi jutella kanssani junassa. Esitteli rullalautansa. Ainoa lapsi, 

isältä saa rahaa niin paljon kuin haluaa. Kertoi uskovansa Saatanaan, mutta ei Jumalaan. Katselee 

kuulemma kaverien kanssa kauhuvideoita ja puheet olivat sen mukaiset. Aikuisena aikoo 

työttömäksi.Ei ole tämän pojan syy, että hänellä on tällaiset mielipiteet, ajattelin surullisena. Se on 

ympäröivän maailman syy. Poika janoaa rakkautta ja hyväksymistä kuten kaikki muutkin nuoret. 

Jeesuksen rakkautta ei kukaan hänelle tarjoa. 

 

Metsät kuolevat tässä maassa. miten käy sen nuorison? 

 

 

 



 

12.6. Hernejärvi 

Noustiin sängystä viittä vaille kymmenen ja kuunneltiin jumalanpalvelus radiosta. Sen jälkeen 

juotiin Jukka-Pekan, nuorimman veljeni synttärikahvit. ”17 vuotta sitten oli minun elämäni 

onnellisin päivä”, totesi äiti. 

 

19.6. Runni 

Poljin kirkkoon pyörällä. Oli pilvistä, mutta ei satanut. Jumalanpalveluksen jälkeen kävin 

katsomassa kummityttöäni rippikoululeirillä ja jouduin yllättäen pitämään puheen Japanin 

rippikoulusta.  

 

Iltapäivällä tulin Runnille, ystävättäreni Leenan luo kylään. Juttelimme kaikesta mahdollisesta 

taivaan ja maan välillä, kuten meillä aina on tapana tehdä. Puhuimme kuolemastakin – siitä miten 

ihminen ei näytä koskaan tulevan niin vanhaksi, että hän myöntäisi: ”On jo aikakin minun sairastua 

ja kuolla.” Kauheinta kuolemassa on "synnin oka". Jos ei syyllisyysongelmaa ole selvitetty Jumalan 

edessä, niin kuolemiseen liittyy jotain "kuolemaakin kauheampaa", sellaista mitä ihminen pakenee 

viimeiseen asti. Minä tahtoisin elää elämäni niin, että näkisin sen arvokkaana vielä sittenkin, kun 

terveyden ja voiman päivät ovat menneet ohi ja kuolema kolkuttaa. 

 

 

26.6. OPKO:n juhannuskokous, Järvelä 

Päivä oli niin kaunis ja säteilevä, etten muista parempaa juhannusta kokeneeni. Kävin uimassa 

tyynessä (kloorifenoli) järvessä kaksikin kertaa. 

 

Aamulla pidettiin raamattupiiri kivitettävästä naisesta (Joh. 8:1-10). ”Kuvitelkaapa, että mukana 

olisi ollut joku ei-uskova koulukaverinne. Olisiko tästä piiristä ollut hänelle apua?” kysyin lopuksi 

opiskelijoilta. ”Olisi”, vastasi eräs pojista heti. ”Tekstistä kävi ilmi, että kivityskuolema olisi ollut 

tuolle naiselle oikea rangaistus. Mutta Jeesus ottikin sen kantaakseen. Tämä minun kaverieni pitäisi 

tietää.” 

 

Minullekin selvisi tekstistä uusi asia: naisen usko tuli näkyviin siinä, ettei hän karannut paikalta 

sillä aikaa, kun Jeesus kirjoitti hiekkaan. Olen aina opettanut, että uskoa on se, kun joku uskaltaa 

tulla Jeesuksen luo synneistään huolimatta. Tämä nainen ei tullut omin jaloin, hänet raahattiin 

Herran eteen. Uskoa oli se, ettei hän lähtenyt pois, vaikka Jeesus antoi hänelle siihen tilaisuuden. 

 

3.7. Hernejärvi 

Ensin oli helle, sitten sade kasteli luo’olla olevat heinät, jotka olivat melkein kuivia. Harmitti 

kauheasti. En saanut itselleni yhtään sana radiojumalanpalveluksesta. 

 

Luin Alice Millerin kirjaa Lahjakkaan lapsen tragedia. Millerille näyttää ainoa absoluutti olevan 

ihminen ja hänen tunteensa ja toiveensa. Pääasia elämässä on niiden löytyminen. Tunteita ei tarvitse 

jaotella elämää rakentaviin ja sitä tuhoaviin. Mustasukkaisuus ja viha ovat Millerin mukaan yhtä 

hyviä kuin rakkaus ja ilokin, jos ne vain ovat aitoja. Muuten Millerillä on kyllä viisaitakin ajatuksia. 

 

10.7. Tanska 

Olemme lähetysleirin kanssa päässeet matkallamme Ruotsin läpi Tanskaan asti. Meitä on 35 

oppilasta, 3 opettajaa ja 1 kuljettaja mukana tällä matkalla. Pidin pyhäaamun kunniaksi 

raamattutunnin Eevasta. Yöksi saavuimme Hillerödin kristilliseen kansanopistoon. Tämä on kaunis 

paikka, sijaitsee vanhan linnan puistoalueella. Näimme puistossa joutsenia ja joutsenen poikasia ja 

taivaita hipovia tammia. 



 

17.7. Marseille, Ranska 

Tuli kuuma päivä, laulukaskaat sirittivät villisti kurssikeskusta ympäröivissä puissa. Kävimme 

luterilaisessa jumalanpalveluksessa ortodoksikirkossa – kokemus sekin. Paikalla oli ehkä 

kymmenkunta henkeä meidän porukkamme lisäksi. Suomalainen lähetysjärjestö on aloittamassa 

työtä Marseillen arabikaupunginosassa. On todella hienoa, että leiriläiset saavat omin silmin nähdä, 

millaista lähetystyö on käytännössä, ja millaisia ovat pienten alkujen päivät. 

 

Iltapäivällä osallistuimme pikku Davidin ristiäisiin E:n perheessä. Vauvan isä. David-senior, on 

Sanansaattajien lähettinä suomalaisen vaimonsa kanssa. David tekee radio-ohjelmia Pohjois-

Afrikkaan ja vastaa lukijoiden kysymyksiin kirjeitse, sekä hoitaa raamattukirjekurssia. Tämäkin on 

suunnattoman arvokasta lähetystyötä ja tavoittaa ihmisiä, joita perinteisillä metodeilla ei koskaan 

tavoitettaisi. 

 

24.7. Italia – Sveitsi – Saksa 

Vietimme Milanon nuorisomajassa surkean yön. Oli kuumaa, oli meluisaa ja kaiken kukkuraksi 

meitä purivat sängyssä jotkin tunnistamattomat elukat. Minä siirryin lattialle huovan päälle 

nukkumaan. 

 

Kuulin, että kolmelta oli nuoriso vielä valveilla, kuumissaan ja väsyneenä. ”Mä en kestä enää 

hetkeäkään, nyt mä kuolen”, oli Pia voihkinut ja sitten oli kikatettu hysteerisesti. Jotkut olivat 

käyneet kastelemassa lakanansa kraanan alla. 

 

Tunnelma ei siis ollut kovin korkealla suunnistaessamme bussilla kohti pohjoista. Oli tarkoitus, että 

pitäisimme Como-järven luona leirijumalanpalveluksen, kävisimme uimassa ja söisimme pizzaa. 

Mutta niin siinä kävi, että koko kaupungista ei löytynyt mitään paikkaa jumalanpalveluksen 

pitämiseen, ei uimarantaa eikä pizzeriaa, joka olisi suostunut ottamaan 40 asiakasta kerralla. 

”Pidämme jumalanpalveluksen bussissa ja uimme bussissa”, julisti Teemu pettyneelle joukolle 

kahden ja puolen tunnin harhailun jälkeen. 

 

”Ei lähetystyössäkään voi olla tämän kauheampaa”, huokasi yksi väsynyt ja nälkäinen leiriläinen. 

”Palkinto sille joka osaa valittaa parhaiten”, sanoin  ja koko homma meni nauruksi. En ollut koko 

matkan aikana ollut niin ylpeä ja iloinen tästä joukosta, kuin sillä hetkellä. 

 

Niin me sitten uimme hiessä bussissa siihen asti, kunnes pääsimme Alpeille, ja lämpötila laski. 

Kukaan meistä ei kaipaa hellettä enää tänä kesänä, luulen minä. 

 

 

31.7. Hernejärvi 

Leiri on ohi. Väsyttää. Nyt olen huomannut, etten osaa enkä jaksa enää tehdä nuorisotyötä. En tiedä 

mitä nuoret ajattelevat, enkä siis osaa julistaa kohtikäyvästi. Aika on ajanut ohitseni kotimaassa. 

Minulta on pallo hukassa pahemman kerran. 

 

Itamin seurakunnasta Japanista oli tullut kasetti. Monet rakkaat seurakuntalaiset juttelivat nauhalla 

kuulumisiaan. Hamazaki-san, lastentarhanopettaja, sanoi näin: "Saisinpa kuulla taas puheitasi, 

Janatuinen-sensei!” Japanilaiset nuoret jaksoivat kuunnella puheitani. Onko niin, että ymmärrän 

heidän ajatusmaailmaansa paremmin kuin suomalaisten ajatusmaailmaa? En kuulu enää yhtään 

minnekään. On kriisi päällä.  

 

 



7.8. Eckerö, Ahvenanmaa 

Lupasin kummitytölleni polkupyöräretken Ahvenanmaalle. En olisi jaksanut lähteä enää 

minnekään, mutta lupaus oli lupaus. Onneksi matka virkisti minua itseänikin, sillä pyörällä 

ajaminen päivisin ja kirjojen lukeminen hotellissa iltaisin oli ihan rentouttavaa puuhaa. 

 

Eckerön kirkko on rakennettu 1100-luvulla ja seisoo keskellä maaseutua. Sen alttaritaulu teki 

minuun syvän vaikutuksen. Siinä Jeesus seisoo temppelin pylväskäytävässä ja syntinen nainen 

kyyhöttää itkettyneenä hiukset hajallaan portailla hänen edessään. Syyttäjistä näkyy kuvassa vain 

varjo noilla samoilla portailla. Jeesus viittaa kädellään vastustajiinsa – heittäköön synnitön 

ensimmäisenä kivellä. Katsojan on pakko samastua johonkuhun, joko syyttäjiin tai syntiseen 

naiseen. 

 

Vaikuttavinta kuvassa ovat Jeesuksen kasvot, hänen silmänsä. Ne katsovat suoraan ihmisen lävitse, 

täynnä armoa ja totuutta. Tuota alttaritaulua katsellessani sain tänä sunnuntaina osakseni Herran 

siunauksen. Hän käänsi kasvonsa puoleeni ja valaisi ne niin, että saatoin ne nähdä. Hän puhui 

minulle myös virsissä, liturgiassa ja ehtoollisessa. Olin onnellinen polkiessani kirkosta takaisin 

hotelliin. 

 

Kummityttö ystävättärineen läksi käymään Ruotsin puolella, ja sillä aikaa minä luin Shirley 

McLainen omaelämäkerran Hopealanka. Tämä filmitähti näyttääkin olevan Uuden Aikakauden 

(New Age) profeetta. Tämä on nyt siis länsimaiden uusin villitys – ettei vain olisi myös lopun 

aikojen suuri eksytys. Harhaoppi nimeltä gnostilaisuus, jota vastaan alkukirkko taisteli, on nyt 

elvytetty uuteen kukoistukseen.  

 

Kirjassa olivat idän uskonnot jälleensyntymisoppeineen ja karman lakeineen suloisessa sovussa 

"kristinuskon", ufouskon ja okkultismin kanssa. Jumala, se olen minä itse. Ainoa tärkeä olen minä 

itse, minä ja minun tunteeni. Maailmankaikkeus ja elämän tarkoitus löytyvät minusta itsestäni. Ei 

ole tuomiota, ei ikuisuutta, ei eroa miehen ja naisen, eipä edes Jumalan ja ihmisen välillä. Ei ole 

moraalia sanan entisessä merkityksessä. Puolet kirjasta kuvaa sitä, miten kirjailijatar vikittelee 

itselleen toisen naisen miestä, ilmeisesti ihan hyvällä omallatunnolla. 

 

Onko länsimaiden kirkoissa enää selkärankaa ja sanomaa eksytyksen paljastamiseen? 

 

Mailis 

 

 
24.7. Sinä päivänä bussissa syötiin ja bussissa uitiin. 


