
Ystäväkirje 3/ 2015 

Allekirjoittanut ihailemassa roomalaista tietä Tarsossa. 

Ihan varmasti Paavali on tästä kulkenut!!! 
Kristittyjen laakso Kappadokiassa

12.5.15  

Hei ystävät! 

On tullut aika kirjoittaa vuoden kolmas ystäväkirje. Miten kevät sinulta meni? Minulta aika mennä hurahti 

tosi nopeasti.  Jos en ole ollut naistenpäiviä pitämässä tai Iisalmessa sukuloimassa, niin sitten istuin tietoko-

neeni edessä kirjoittamassa. Olen ollut viime aikoihin asti sitä mieltä, etten haaskaa voimiani mihinkään 

blogikirjoitteluun, vaan kirjoitan kunnon kirjoja. Nyt tilanne on yllättäen se, että kirjoitan blogeja jatkuvalla 

syötöllä. Ensinnäkin omille nettisivuilleni otsikolla ”Viikon juttu”. Toiseksi Seurakuntalainen.fi:n sivuille joka 

kymmenes päivä jotain lähetystyöstä.  Ja kolmanneksi vielä Lähetyshiippakunnan sivuille silloin tällöin. No, 

aiheistahan ei ole pulaa, koska kovalevyni pursuilee kaikenlaisia juttuja.  

Naistenpäiviä yms. olen pitänyt noin kerran kuussa. Tosi innostavia tilaisuuksia ne kaikki ovat olleet. Moni 

tulee meikäläistä kuuntelemaan siksi, että olen TV:stä tuttu. Puheeni yleensä äänitetään ja pistetään nettiin 

Lähetyshiippakunnan sivuille. YouTubesta löytyy ensimmäistä kertaa jopa kaksi raamattuluentoani Esteristä.  

Niin että jollette ole päässeet mukaan naistenpäiville, niin kuunnelkaa toki puheet netistä.  

Kaksi naista, yksi usko –kirjasta otettiin toinen painos vain puoli vuotta ensimmäisen ilmestymisen jälkeen. 

Kirjan sankarittaret Laura ja Chieko voivat hyvin korkeasta iästään huolimatta.  Lauraa näen silloin tällöin, ja 

Chiekolle soitin viimeksi eilen. Hän toivoo hartaasti, että kirja käännettäisiin joskus japaniksi, niin että 

hänenkin sukunsa saisi sen lukea. Olemme kaikki kolme ylen onnellisia siitä, että tuo kirja tuli tehdyksi ja 

että olemme saaneet siitä paljon hyvää palautetta. Toivottavasti se on ollut ajamassa Japanin lähetyksen 

asiaa.  

 



PAAVALIN JALANJÄLJILLÄ 

Huhtikuussa olin kulkemassa Paavalin jalanjäljillä Turkissa. Tietenkin minun olisi pitänyt tehdä tämä reissu 

jo ennen kuin kirjoitin kirjan pakanain apostolista, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kunnioituk-

seni Paavalia kohtaan kasvoi kasvamistaan, kun näin omin silmin niitä välimatkoja, joita hän taivalsi viedes-

sään evankeliumia eteenpäin.   Oli myös tosi mielenkiintoista tutustua paikkoihin, missä hän on vaikuttanut, 

esimerkiksi hänen syntymäkaupunkiinsa Tarsoon ja Antiokiaan, jonka seurakunta erotti hänet lähetystyö-

hön.     

Yksi mielettömän mielenkiintoinen kohde Turkissa on Kappadokia. Kristittyjä siellä on asunut parituhatta 

vuotta, mutta ilman vainoa he ovat saaneet elää vain kolmesataa niistä.  Miten me täällä Lännessä muka 

voisimme odottaa, ettei meitä yhtään höykytettäisi uskomme tähden? Saimme käydä maanalaisessa 

kaupungissa, jonka kristityt olivat kaivaneet pakopaikakseen. Siellä he saattoivat piileskellä viikkoja, jopa 

kuukausia, vihollisjoukkojen kulkiessa paikkakunnan läpi. Kappadokia on täynnä myös mitä ihanimpia 

luolakirkkoja ja luostareita, puhumattakaan nyt kaikenlaisista luonnon muovailemista patsaista.  Sanalla 

sanoen: en ole koskaan enkä missään nähnyt moista paikkaa!  

Matkan kohokohta sijoittui kuitenkin Istanbuliin, jonka luterilaisessa seurakunnassa sain pitää 

ilosanomakoulutuksen. Olin tosi onnellinen tuosta pienestä kurssista, joka järjestyi sopivasti turistimat-

kamme yhteyteen. Olen pitänyt joskus vuosia sitten vastaavan koulutuksen Turkissa, mutta silloin siihen 

osallistui vain suomalaisia työntekijöitä. 

Kun muu seurue läksi sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen Hagia Sofiaan, minä siis ryhdyin pitämään 

koulutusta seitsemälle turkkilaiselle miehelle ja yhdelle naiselle suomalainen pastori tulkkinani. Käsitte-

limme Sakkeuksen ja Jeesuksen kohtaamisen. Vastauksista huomasi, että monelle osanottajalle luterilainen 

armo-oppi on selvä.  

Koulutukseni oli siinä mielessä turha, että seurakunnassa pyörii jo kaksi ilosanomapiiriä, joiden vetäjät on 

koulutettu tehtäväänsä. Se hyöty kurssistani kuitenkin oli, että pari fiksua kasteoppilasta osallistui siihen, ja 

toinen heistä ilmoitti olevansa halukas kääntämään lisää ilosanomaoppaita turkiksi. (Vain Luukkaan opas on 

toistaiseksi tällä kielellä.) Sitä paitsi nuorten opas oli käännetty varta vasten koulutuskurssiani varten, ja 

siitä aiottiin tehdä pieni kirjanen. Joten eihän se mikään turha reissu ollut sekään.  

ILOSANOMAPIIRI UKRAINASSA – JA YMPÄRI MAAILMAA 

Milloin Ukrainaan on ilosanomapiiri rantautunut, saattaa joku teistä nyt ihmetellä. Vastaus kuuluu: ei 

aavistustakaan. Kysymyksiä ei ole olemassa ukrainaksi; tosin venäjä ja ukraina ovat hyvin samanlaisia kieliä. 

Hämmästykseni oli siis suuri, kun näin ilosanomasivujen tilastosta, että viime vuonna sivuillamme oli vie-

railtu yli 8000 kertaa tuosta maasta! Melkein yhtä usein kuin Suomesta!! Kuka on vieraillut, sitä minä en 

totisesti tiedä. Saattaahan se tietysti olla, että sodan uhan alla elävät ihmiset tarvitsevat entistä enemmän 

Raamatun sanaa ja raamattupiiriä.   

Yllätyksiä oli muitakin, esimerkiksi Israel, joka sijoittui viidenneksi listallamme. Arabiaksi on käännetty kaikki 

neljä opasta, mutta hepreaksi ei yhtään. Yli tuhat kertaa sivuillamme oli vierailtu seuraavista maista: Suomi 

8640, Ukraina 8460, Venäjä 7300, Japani 7240, Israel 6840, Romania 3050 (ei yhtään opasta tällä kielellä!!), 

Saksa 2500, Ranska 2160, Meksiko 1800, Kiina 1680, Englanti 1660, Norja 1350, Slovakia 1160, Ruotsi 1100 

ja Viro 960. Vähemmässä määrin käyntejä oli tullut miltei kaikista maailman maista, mm. Saudi Arabiasta. 

Niin, missä kaikkialla ilosanomapiiriä pyörinee tänäkin päivänä, sitä ei tiedä kukaan paitsi Jumala.   



Koetamme siis saada aikaan käännökset ukrainaksi, hepreaksi ja romaniaksi mahdollisimman pian. Tietääkö 

kukaan mahdollisia kääntäjiä?  

MUISTATTEKO VIELÄ NAKAHAMA-SANIN?  

Nakahama-sanista olen kertonut kirjassani Tapahtui Tamashimassa (nimi muutettu). Hän on minun ikäiseni 

perheenäiti, joka kastettiin ollessani töissä ensimmäisessä seurakunnassani Japanissa 80-luvun alussa. Siitä 

lähtien olemme olleet ystäviä ja pitäneet yhteyttä keskenämme. Kuulin Nakahama-sanilta, että hänen nuo-

rin poikansa aikoo ryhtyä lukemaan papiksi. Lea Luk-ka kertoi ystäväkirjeessään saman iloisen uutisen.  

Kobessa sain jutella myös raamattukoulussa vuoden opiskelleen Kazuya Nakahaman (26) 

kanssa. Hän antoi minulle luvan kirjoittaa muutaman sanan itsestään teillekin ja näyttää 

valokuvan. Kazuyan äiti on kristitty, ja tunnen hänet Tamashiman työkaudeltani, jo ennen 

Kazuyan syntymää. Kazuyalla on kaksi vanhempaa sisarusta. Hekin ovat kristittyjä mutta 

naimisissa ei-kristityn kanssa. Isä ja muu perhe olivat äidin kääntymisen aikoihin jyrkästi 

kristinuskoa vastaan, mutta nykyään isäkin on alkanut käydä kirkossa. 

Raamattukouluvuotensa puolivälissä Kazuya alkoi vakavasti miettiä opiskelujen jatkamista 

pappisseminaarin puolella. Hän tykkää kirjojen lukemisesta ja on syvällinen ajattelija. ”Satoa 

on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään 

väkeä elonkorjuuseen.” Matt. 9:37-38. Tämä raamatunjae alkoi puhutella Kazuyaa. Jumalan 

valtakunnassa, Japanissakin, on aivan liian vähän työntekijöitä. Mutta uskaltaisiko hän ottaa 

sen askeleen, että hakisi seminaariin?  

Yliopistosta valmistumisen jälkeen Kazuya oli ehtinyt olla töissä vain pari vuotta, kun aloitti 

opiskelut raamattukoulussa ja siihen raamattukouluvuoteen ovat huvenneet hänen sääs-

tönsä. Miten hän selviäisi taloudellisesti kolmesta ja puolesta seminaarivuodesta? Miten hän 

elättäisi perheensä – jos sellaisen perustaisi – siinä tapauksessa, että hänet sijoitettaisiin 

johonkin pieneen seurakuntaan, joka ei pysty maksamaan hänelle kunnon palkkaa? 

Eniten Kazuyaa kuitenkin askarrutti se, että hän ei koe sopivansa lapsi- ja nuorisotyöhön. Sen 

työn osaajista nimittäin on nykyään eniten pulaa Japanin seurakunnissa. Mutta on olemassa 

myös toinen työsarka, jonka osaajista on suuri pula tämän hetken Länsi-Japanin ev.lut. 

kirkossamme. Se on pätevät kansalliset opettajat teologisessa seminaarissa. Heistä on to-

della suuri pula ja vain harva seminaarista valmistuneista kokee kutsumusta vaativiin 

lisäopintoihin. Ajattelisin - ja sanoinkin sen Kazuyalle - että hän mahdollisesti sopisi hyvin 

täyttämään tätä isoa muurinaukkoa. 

Kazuya haki ja läpäisi seminaarin pääsykokeen, yhdessä viiden muun hakijan kanssa. Huhti-

kuussa siis alkaa, jHs., iso kuuden opiskelijan kurssi seminaarissa. Niin isoa vuosikurssia ei 

olekaan nähty vuosikausiin. Uudet opiskelijat merkitsevät suurta rohkaisua monenlaisissa 

vaikeuksissa kamppailevalle seminaarille.  

Näin siis Lea. Saatte uskoa, että Kazuyan äiti ja minä olemme onnellisia tästä asiasta! Lukekaa toki Tapahtui 

Tamashimassa –kirjasta, miten tämä perhe kohtasi kristinuskon. Kirja löytyy ilosanomapiirin sivuilta. 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa Kazuya on edessä, vanha pari oikealla, miniä takana ja vanhimmat 

lapset keskellä.  Daisukella on pieni tyttärensä sylissään.  



 

ÄITI  

Äiti on päässyt kipseistään ja jalkatuistaan eroon. Nyt hän jaksaa jo kävellä ja jopa haravoida pihaa puolisen 

tuntia kerrallaan. Kiitos esirukouksistanne! Kyllä me sukulaiset olemme katsoneet monta kertaa kauhun 

vallassa niitä kellarin portaita ja ihmetelleet, miten äiti saattoi selvitä tuosta kuperkeikasta niin vähin vam-

moin: vain ranne poikki ja polvilumpiossa särö. On siinä varmaan ollut muutama enkeli koppia ottamassa!  

Olisi minulla taas yksi esirukousaihe suuren sukuni tiimoilta. Lankomieheni on sairastunut kamalaan tautiin 

nimeltä als. Tauti tuhoaa lihaksia, vaikeuttaa puhetta & hengitystä, eikä parantumisen toivoa ole. Olisin 

todella kiitollinen, jos muistaisitte lankoani, sisartani ja heidän lapsiaan.  

Hyvää kevään loppua ja kesää ja kaikkea muutakin hyvää teille toivoen 

Mailis  

Mailis Janatuinen, Sepetlahdentie 2-4 D 33. 02230 Espoo. Puh. 050 500 1320. www.ilosanomapiiri.fi   

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten: Suomen 

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

 

 

 

http://www.ilosanomapiiri.fi/

