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Pidän joka kesä ”serkkuleirin” suvun lapsille. 

 

 
Hernejärvi 

 
Ystäväkirje 4/2015. Elokuu  

 

Rakkaat ystäväni! 
 

Miten kesä on mennyt tähän asti? Minulta se on mennyt tiiviisti kirjoituspöydän ääressä. Kaiken maailman 

takarajat kaatuvat sananmukaisesti niskaani. Kaksitoista uutta tv-ohjelmaa, materiaalin takaraja 14.8. Kirjan 

Nainen ja hänen miehensä 3. uudistettu painos, takaraja 15.8. Raamisopas 3. vuosikerran syksyn teksteihin, 

takaraja elokuun loppu. Suomessa vierailevan japanilaisryhmän luentojen valmistaminen, takaraja syyskuun 

alku. Arkin luentojen valmistaminen, takaraja syyskuun puoliväli. Ja joka välissä jonkin blogin takaraja.  

Kerran kuussa olen sentään käynyt Iisalmessa hoitamassa vanhempieni kodin pihamaata. Se on 

ollut hyvää vastapainoa kirjoittamiselle. Sain pidetyksi serkkuleirinkin, ja Herra antoi kaksi päivää poutaa 

sitä varten!  

 

Syksyn ohjelmaa: 

 

(Järjestäjänä Lähetyshiippakunta jollei toisin mainita.) 

9-10.8. SLEY:n teologipäivät Karkussa. Toimin tulkkina ja pidän 2 x seminaarin Eliasta.  

12.9. Raamiskoulutus ja naistenpäivä Lahdessa. Aihe: 3 Mariaa. Tiedustelut: 0440779080 

14-18.9 opetan Arkissa Raamattuopistolla 2. Mooseksen kirjaa. Kurssille voi osallistua kuka hyvänsä. Tie-

dustelut 095123910 

15.9. klo 18. Turun OPKO, Sirkkalankatu 4. Aihe: Ruut, uskollisista uskollisin.  

19.9. Naistenpäivä Lappeenrannassa klo 11-17. Aihe: ”Mitä voimme oppia Daavidin perhe-elämästä.” Paik-

ka: Lönnrotin koulu Rakuunanmäellä. Tiedustelut: 0407360862 

3.10. Laitila. Myöhemmin tarkemmin. Tiedustelut: 0442150616 

16.9-4.11 vierailen Keniassa opettamassa ilosanomapiiriä SLEF:n työalueella. Samalla pidän kielikylpyä 

suomenruotsalaisten lähettien lapsille.  

15.11. Vaasan raamattuiltapäivä. Myöhemmin tarkemmin.   

12.12. Savon yhteinen naistenpäivä Varpaisjärvellä. Myöhemmin tarkemmin.  

 

Seuraavassa kolme blogiani, jotka on julkaistu seurakuntalainen.fi:n sivuilla: 

 

 

ONKO 50 EUROA LIIAN PALJON IHMISHENGEN HINNAKSI? 

 
Helmikuinen päivä oli laskemassa mailleen eräässä afrikkalaisessa pääkaupungissa, kun selvisin lopulta jo-

kapäiväiselle kävelylenkilleni. Oli lumoavan punainen hetki. Olin vaihtanut jo edellisenä päivänä muutaman 
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sanan erään somalipakolaisen kanssa, ja nyt hän tuli taas juttelemaan kanssani. Mies kertoi, että hänen pari-

vuotias tyttärensä makaa tajuttomana malariakohtauksen kourissa. Lapsi ei ollut syönyt mitään vuorokauteen. 

Pakolaiset olivat linnoittautuneet tärkeän hallintorakennuksen ympärille hökkeleihin, joita voisi kuvata isoh-

koiksi koirankopeiksi. Malariasääsket söivät heitä yökaudet.  

Näin, miten keskustelukumppanini vaimo istui kadun varrella selkä muuria vasten lapsen ret-

kottaessa tajuttomana hänen sylissään. Näin myös hädän tuon nuoren äidin silmissä. Isä ei pyytänyt apua, 

mutta totesi yksinkertaisesti, ettei heillä ollut varaa lääkkeisiin. Paljonko ne maksaisivat, tiedustelin. Niin ja 

niin paljon, vastasi isä. Laskin päässäni: se tekee 25 euroa. En halunnut antaa rahaa, joten ehdotin, että läh-

tisimme yhdessä apteekkiin. Pimeä oli tulossa, ja tiesin, että vierastalon porttivahti hermostuisi, jollen tulisi 

kävelyltä takaisin valoisaan aikaan. Mutta en voinut kulkea kuolemansairaan lapsen ohi – en usko, että yksi-

kään kristitty minun asemassani olisi sen tehnyt.  

Apteekki ei ollut kaukana. Myyjätär asetti tiskille kolme lääkettä, jotka maksoivat kaksi kertaa 

enemmän kuin isä oli arvellut: 50 euroa! Sanoin, että tämä on kyllä liikaa, valitkaa nyt tehokkain lääke pääl-

tä ja jättäkää jotakin muuta pois. Kun rupesin latomaan tuhatlappusia tiskille, huusivat somalimies ja myyjä 

kuorossa, että ei nyt hyvänen aika noin paljon! Kävi ilmi, että he tarkoittivatkin viittä euroa. Maassa oli juuri 

ollut rahan uudistus, ja ihmiset olivat ihan sekaisin nolliensa kanssa. Kaikki lääkkeet siis ostettiin.  

Somali-isä saatteli minut kirkon vierastalon portille saakka. Hän kertoi, että joku ulkomaalai-

nen opettaa hänelle salaa Uutta testamenttia, ja itse asiassa hän uskookin Jeesukseen, vaikkei ole tunnustanut 

sitä vielä vaimolleenkaan. En ole ihan varma siitä, pitikö tuo juttu paikkansa, vai tahtoiko isä vain miellyttää 

minua. Sanoin miehelle, että jos hän oli rukoillut Jeesusta lapsensa puolesta, niin tämä oli nyt rukousvastaus. 

Jeesus osoitti hänelle, että hän tahtoo ja voi tuota pakolaisperhettä auttaa.  

Porttivahti tähyili onnettomana sinne päin, minne olin hävinnyt, mutta me ilmestyimmekin hä-

nen eteensä vastapäiseltä suunnalta. Hyvästeltyäni somali-isän en voinut enää tehdä muuta kuin rukoilla: 

Herra, käytä sinä niitä lääkkeitä pienelle pakolaistytölle elämäksi. Paranna hänet, ja anna koko perheelle 

usko sinuun!  

Seuraavana tai sitä seuraavana päivänä näin tyttösen kirmaisevan kadulla muiden lasten seassa 

pirteänä kuin peipponen. Ja miten kiitollisen hymyn nuori muslimiäiti minulle soikaan…  

Mutta entäpä jos ne lääkkeet olisivatkin maksaneet kokonaista 50 euroa…?  

*** 

 

2. LIPPU JA LAULU 

 
 

”Kansallislaulusta saa Japanissa nyt kieltäytyä”, otsikoi HS uutisen toukokuun lopussa. Varmaan moni suo-

malainen lukija kysyi itseltään, mistä syystä joku japanilainen haluaa kieltäytyä laulamasta kansallislaulua ja 

osallistumasta lipunnostoon. Ketä vastaan siinä protestoidaan?  

 Olin 80-luvulla töissä Japanin kristillisessä opiskelijajärjestössä. Monet olivat ne kerrat, kun 

seisoin opiskelijoiden kanssa pää painuksissa lipunnostossa jonkin leirikeskuksen pihalla. Pakko oli seistä, 

jos mieli sitä leirikeskusta käyttää, mutta yksikään meistä ei laulanut Japanin kansallislaulua, jossa toivote-

taan keisarille kymmentätuhatta elinvuotta. Vain leirikeskuksen vastaava lauloi. Emme myöskään kumarta-

neet hinomaru-lipulle, kun sitä nostettiin salkoon. Tilanne oli piinallinen sekä leirikeskukselle että opiskeli-

joille.  

 Oltakoonpa jatkosotaan lähdöstä mitä mieltä tahansa, niin Suomessa ei ole koskaan koettu sel-

laista sotahysteriaa ja uhoa, minkä valtaan japanilaiset joutuivat Aasiaa valloittaessaan. Pojat lähetettiin so-

taan hinomaru-lippujen liehuessa tuhansien saattajien käsissä. Tällä tavalla lipusta ja laulusta tuli militaris-
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min ja äärioikeistolaisuuden symboleita. Ne viestittävät monelle vieläkin, että kansalaisten on uhrattava 

henkensä keisarin puolesta, ikään kuin tämä olisi joku jumala.  

 Tässä syy, miksi monet kristityt ja vasemmistolaiset opettajat ovat sodan jälkeen kieltäytyneet 

kunnioittamasta lippua ja laulamasta kansallislaulua koulunsa päättäjäisissä. He ovat joutuneet maksamaan 

suoraselkäisyydestään kalliin hinnan. Asiasta on väännetty kättä vuosikymmenestä toiseen. Minä en henki-

lökohtaisesti uskonut, että tilanteeseen saataisiin koskaan mitään muutosta. Mutta ihmeiden aika ei ole ohi, 

kuten tokiolaisen tuomarin taannoinen päätös osoitti.  

Kristityt ja vasemmistolaiset riemuitsevat nyt auringon nousun saarilla siitä, että oikeusistuin 

antoi heille luvan ”käyttäytyä omien uskomustensa mukaan”. Opettajat saavat yhteensä neljä miljoonaa eu-

roa korvauksena syrjinnästä ja irtisanomisista.  

Nämä opettajat protestoivat, mutta miksi tuskin kukaan protestoi 30 ja 40 –luvuilla, kun Japa-

nin kansa ja lopulta kirkkokin luisui vähitellen militaristien käsiin? Miksi kristityt eivät huutaneet suureen 

ääneen, että militaristinen hallitus johti kansaansa ja koko Aasiaa tuhon tielle? Ja luterilainen kirkko oli 

kaikkien selkärangattomimpia tässä suhteessa.   

Käsiini sattui mielenkiintoinen kirja, joka on kirjoitettu vain kolme vuotta sodan päättymisen 

jälkeen. Siinä kristitty professori Yanaihara pohtii, miksi Japanin kirkot jättivät profeetallisen tehtävänsä 

täyttämättä. ”Yksi syy olivat lähetit”, hän kirjoittaa. ”He tulivat outoon kulttuuriin ja koettivat tehdä sano-

mansa puoleensavetäväksi. Jo hyvät tavatkin vaativat, etteivät he saaneet olla liian kriittisiä isäntämaataan 

kohtaan. Tuloksena oli kirkko, joka ei koskaan loukannut ketään tai mitään. Se oli liian hellä, liian antelias, 

liian rakastettava, liian paljon kiitoksen kipeä. Sillä ei ollut selkärankaa. Se ei ollut koskaan sotiva kirkko, 

kuten sen olisi pitänyt olla.”  

Yanaihara jatkaa: ”Samaten lähetit olivat taipuvaisia korostamaan määrää laadun kustannuk-

sella, ja numerothan ovat aina esteenä, kun pitäisi keskittyä arvioimaan kriittisesti yleistä tilannetta. Japanin 

kirkko painotti sosiaalista evankeliumia niin paljon, että se miltei unohti dogmatiikan ja Raamatun. Itse pi-

dän tätä asiaa yhtenä merkittävänä syynä siihen, että sotavuosien kirkolta puuttui melkein kokonaan profee-

tallinen sanoma. Meidän kirkoissamme ei ollut tarpeeksi Raamatun opiskelua eikä profeetallista sanaa.” 

(Richard Terrill Baker: The Darkness of the Sun.) 

Miten on Suomen kirkon laita Herran vuonna 2015? Toimittaako se profeetallista tehtäväänsä 

kansamme keskuudessa vai sanooko se vain perässä sitä samaa, mitä valtio sanoo edellä?  

*** 

2. SIPERIA OPETTAA 

 

 
Roosa-mummo virsikirja kädessään 

 

Käydessäni viimeksi ilosanomamatkalla Siperiassa tutustuin burjaattimummoon, jota kutsun tässä Roosaksi. 

Tuo Roosa-mummo kävi joka ikisessä seurakunnan tilaisuudessa. Uskollisesti hän köpötteli aina paikalle 

kaksi huivia päässään, talvitakki päällään ja keppi kädessään.  Kun kysyin Roosalta, miten hän on löytänyt 

tiensä kirkkoon, hän kertoi tällaisen tarinan:  

”Synnyin eräässä kylässä 300 km päässä Ulan Udesta Mongolian rajalle päin. Kahdeksanvuo-

tiaaksi asti puhuin vain burjaatin kieltä, mutta kouluun mentyäni opin venäjääkin. Perheemme tragedia oli se, 
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että äidin puolen suku oli kirottu. Vuosikymmenet koetin etsiä vastausta siihen, miten tuo kirous saataisiin 

pois perheemme päältä.”  

”Isoukkini joutui sotaan vuonna 1914. Hänet komennettiin Arkangeliin, missä hän sai keuhko-

taudin ja toi sen tuliaisina kotiin. Poika sai tartunnan hänestä ja joutui vuoteen omaksi. Isoukki solmi sillä 

aikaa suhteen miniänsä kanssa, jolloin isomummo kirosi kaikki suvun miespuoliset jälkeläiset. Heillä ei tuli-

si koskaan olemaan lapsia eikä perheonnea. Ja juuri niin meidän suvussamme sitten kävikin. Minullakin oli 

neljä enoa, jotka kaikki kuolivat lapsettomina, onnea näkemättä. Perheemme on kokenut kovin paljon mui-

takin suuria onnettomuuksia.” 

”Kyselin sekä shamaaneilta että buddhalaisilta lamoilta, miten sukukirouksesta voisi päästä irti. 

He sanoivat, että siihen tarvittaisiinkin jokin todella voimallinen rukous. Eivät he kuitenkaan osanneet sel-

laista rukousta rukoilla. Silloin tajusin, ettei heistä ole meidän perheellemme mitään apua.”  

”Etsin etsimästä päästyänikin, ja lopulta käteeni osui kristillinen kirja. Vuosi oli silloin 1998. Kommunismin 

romahduksen jälkeen voitiin kristinuskoa alkaa täälläkin levittää. Kirjaa lukiessani tajusin suureksi riemuk-

seni, että olen löytänyt vastauksen ongelmaani. On olemassa Jumala, joka voi kumota kaikki kiroukset. On 

olemassa Jeesus, joka on voittanut Saatanan.”  

”Menin kirkkoon ja otin kasteen ensimmäisten burjaattien joukossa. Vein myös lapseni ja lap-

senlapseni kirkkoon, ja heidätkin kastettiin. Nyt monet heistä ovat naimisissa ei-kristittyjen kanssa, ja kir-

kossa käynnin laita on valitettavasti vähän niin ja näin.” Tätä kertoessaan Roosa-mummo huokaa syvään. 

Sitten hän jatkaa:  

”Mieheni harrasti taikuutta, mikä toi monia ongelmia kattomme alle. Sitten hän läksi toisen 

naisen matkaan ja jätti minut ja lapset huoltajaa vaille. Kun hän sairastui syöpään seitsemänkymppisenä, 

heitti tuo nainen hänet ovesta ulos. Siinä vaiheessa mies tuli koputtelemaan minun ovelleni. Päätin hoitaa 

hänet hautaan, olipa hän kohdellut minua miten huonosti hyvänsä. Mies rukoili epätoivoisesti buddhalaisalt-

tarinsa ääressä, mutta ei saanut rauhaa sydämeensä. Pelkäsi raukka helvettiä. Vasta silloin hänelle alkoi kris-

tinusko kelvata. Kristityt veljet tulivat kertomaan miehelleni pelastuksen tiestä, ja hän ottikin Jeesuksen vas-

taan ennen kuolemaansa.”  

Katsellessani Roosa-mummon ryppyisiä mutta samalla loistavia kasvoja minäkin iloitsin siitä, 

että meillä on Jeesus, joka pystyy vapauttamaan ihmisen kaikista kirouksista, sekä todellisista että kuvitel-

luista. Maailmassa on yhä miljoonia ihmisiä, jotka elävät elämäänsä henkien, tabujen ja kirousten pelossa. 

Yhä enenevässä määrin heitä löytyy myös kristinuskon hylänneistä länsimaista. Jospa sanoma Saatanan 

voittajasta voisikin tavoittaa heistä jokaisen, kuten se tavoitti Roosa-mummon Siperiassa! 

*** 

 

Tähän asti tällä kertaa. Hyvää kesän loppua! 

toivoo Mailis 
 

mailis@ilosanomapiiri.fi 

puh. 0505001320 

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

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