
 
Lahja Jeesukselle. Krist. lastentarhan joulukuvaelma Japanissa. 

 

HYVÄÄ ADVENTIN JA JOULUN AIKAA TEILLE, YSTÄVÄNI! 

Tällä kertaa kirjoitan teille yhdistetyn joulutervehdyksen ja viimeisen matkakirjeen Bangladeshista.  

15.11. Vierailu garokylässä  
Meitä läksi kolme henkeä maalaiskylään garo-heimon alueelle. Ensin ajoimme riksalla autoasemalle ja sieltä bussilla 
perille, yhteensä noin pari tuntia.  

Näky tien varsilla oli sellainen, että minun oli välistä pistettävä silmäni kiinni. Hirveästi ihmisiä ja hirveästi roskaa & 
saastaa. 

 

Garo-kylässä jäimme pois bussista ja läksimme likaisen basaarin kapeille kujille. Mihin me vielä päädymmekään, ajat-
telin voipuneena. Onko minun pakko mennä yöksi johonkin kauheaan mörskään? Haluaisin olla missä muualla hy-
vänsä paitsi en täällä. Tällaiset olivat aatokseni kulkiessamme kohti Philipin veljen kotia.  

Sain oman huoneen asuttavakseni, ja siihen kuuluu oma vessakin – sinisillä kaakeleilla päällystetty huippuhieno mu-
kavuuslaitos! Huokasin helpotuksesta. Sängyssä ei ollut hyttysverkkoa, ja seinällä juoksi lisko. Näin sieluni silmillä, 
miten se luikertelee yöllä vuoteeseeni… Minulla kun on aivan liian vilkas mielikuvitus.  

Viideltä alkoi ilosanomakoulutus maalaiskylän baptistikirkossa. Istuimme lattialla juuttimatoilla, jossa oli kirppuja. 
Sain pari puremaa jalkapöytääni ja raavin niitä koko loppuillan. Hyttysiäkin kirkkoon tunki sitä mukaa, kuin päivä 
ulkona pimeni. Lopulta noita verenimijöitä lensi laumoittain lasittomista ikkunoista valoisaan kirkkosaliin. Olin unoh-
tanut OFF’in majapaikkaamme. Lohdutin itseäni sillä, että joko Herra suojaa minut dengue-kuumeelta 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 puolel-



la kirkkosalia, 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 johtaja-
tar: ”Hän olisi tullut iloiseksi ja parantanut heti tapansa.” Ohhoijaa.   

Mutta kun aloin kysellä miehiltä, muuttui ääni kellossa. ”Miksi Jeesus nimitti Sakkeusta Aabrahamin pojaksi?” Vasta-
us (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 teoriapuolen, jonka on kuullut minulta moneen kertaan.  

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 väkivalta 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 katsoivat tietokoneen ruudulta piirrettyjä. Otettiin valokuva.  

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

 
Uhanalainen orpokoti 

”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 jossa-
kin muualla muun nimisenä.” Silti, tilanne on kriittinen. Rukouksia tarvitaan.  

Illalla juttelin emäntämme kanssa hänen istuessaan keittiönsä kivilattialla pyörittelemässä ja taputtelemassa ohuita 
leipiä meille kaikille illalliseksi. Jumalan on aina ajamalla ajettava minut pois mukavuusvyöhykkeeltä, että saisin ko-
kea jotain tällaista. Enhän minä olisi halunnut tähänkään kylään tulla, jos minulta olisi kysytty. Onneksi ei kysytty, sillä 
silloin minulta olisi jäänyt matkan paras anti kokematta.  

Söimme suussa sulavan 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. Ve-
din päälleni toisenkin salwar kamizin ja koetin pärjätä ohuen filttini alla.  

16.11.16 Muslimityttöjen ilosanomapiiri  
Iltapäivällä olimme jo Dhakassa. 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 iltapäi-
väkeskukseen lukemaan läksyjään. Heidän koulutuksensa maksetaan.  

Se oli ihana tyttöjoukko, iältään 12-15 -vuotta. Valitsin tekstiksi tuhlaajapojan, ja keskustelu kävi vilkkaana. 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 yhdestä suusta. Mutta 
löytyihän tekstistä evankeliumikin Jumalasta, joka antaa synnit anteeksi.  

 
Muslimityttöjen raamis 

 

18.11.16 Vierailu House Church’iin  
Menimme House Churchiin. Pienen kujan päästä löytyi pohjakerroksen huone, vähän niin kuin autotalli. Siitä oli teh-
ty 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 jake-
luun ja ristisaattoihin isojen banderollien kanssa. Mikään poliittinen tilanne ei saa häntä vaikenemaan. Puoli vuotta 
sitten tilanteen ollessa kriittisimmillään koko ystäväkaarti pyysi ja rukoili häntä, ettei hän menisi vähään aikaan saar-
naamaan kaduille. No way. Pastori saarnasi kuten ennenkin ja uskoi, että Jeesus voi hänet varjella, jos tahtoo.  

Kerran tuli mullah huutamaan hänelle kesken saarnan ja yllyttämään kansaa häntä vastaan. Pastori harkitsi, lähtisikö 
hän vai jäisikö paikoilleen. Pyhä Henki sanoi: Pysy paikallasi!  Silloin pastori aukaisi suunsa ja huusi mullahille: ”Minä 
olen samanlainen bangladeshilainen kuin sinäkin ja minulla on sama oikeus kuin sinulla sanoa, mihin uskon.” Kansan-
joukko 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 osoitteensa tekstiviestillä. 
Melkein 3000 tilausta tuli.  

Raamattupiiri oli melko vaikea vedettävä. Meteli oli kova, sillä muutaman metrin päässä juhli jokin koulu päättäjäisi-
ään. 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 ää-
neen dogmatiikasta. Kysymys: Milloin halvaantunut mies tuli uskoon? Pastori: parannuttuaan. Onneksi joku muu oli 
sitä mieltä, että kuullessaan synninpäästön Jeesuksen suusta. Kysymys: Kumpi oli helpompaa Jeesukselle, parantaa 
vai antaa synnit anteeksi? Vastaus: Antaa anteeksi. Voi voi!  

Kaikesta huolimatta ihmiset olivat innoissaan ja kuuntelivat Philipin teoriatuntia herpaantumattoman mielenkiinnon 
vallassa. Pastori kiitti minua ja sanoi, että tätä systeemiä he käyttävät tästä lähtien evankeliumin levittämiseen.  

19.11.16 Kuvaus naistenpäivästä  
Olin jo puoli yhdeksältä Mirpurin baptistikirkolla. Naistenpäivän piti alkaa yhdeksältä, mutta kukaan ei uskonut, että 
se todella alkaisi silloin. Yhtäkkiä huomasin, että sähköthän ovat poikki. ”Kyllä valot tulevat ennen yhdeksää”, va-
kuutti 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 olivat 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 nap-
sahtivat kuin napsahtivatkin päälle. Olen tullut siihen tulokseen, että Philipillä on samanlainen uskon lahja kuin Yrjö 
Mullerillä aikoinaan.   

Naisia tippui sisälle niin, että lopulta heitä istui kirkossa 70, kaikki mitä kauneimpiin sareihin pukeutuneina. Minä 
esiinnyin uudessa käsin kirjaillussa salwar kamizissani, jonka olin saanut lahjaksi Sacrifice Trustilta.  

Ensin oli esittäytymisleikki ilmapallojen kanssa. Sitten seurasi ylistystä. Sen jälkeen tuli raamattutuntini vuoro. Jos 
olisin itse saanut valita, olisin ottanut käsiteltäväkseni vain yhden naisen. Nyt heitä oli monta. (Otsikkohan kuului: 
Naisia alkukirkossa.)  

Aluksi väki ei kuunnellut. Häiriötekijöitä oli paljon, ennen kaikkea tiimiläisten viisi lasta, jotka juoksivat ympäriinsä, 
pelasivat jalkapalloa ilmapalloilla, tarttuivat mikkiin, hyppivät alttarilla, minne baptistipappi oli kieltänyt meiltä pää-
syn.  

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 Magdale-
nasta 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 opettaisi pyhäkoulussa: Jeesus rakastaa kilttejä lapsia.  

Viimeinen dia näytti syntisen naisen fariseuksen huoneessa. Tuo nainen rakasti paljon, koska oli saanut paljon an-
teeksi. Se onkin ainoa kestävä motiivi palvelustyössämme: että Jeesus on kantanut syntimme ristinpuulle. Siksi minä-
kin läksin kauan sitten Japaniin, koska 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 palveluteh-
tävistä. Siinä vaiheessa Philip tuli kuiskuttamaan, että minun pitäisi ehkä tehdä iltapäivän näyteraamattupiiristä in-
teraktiivisempi. 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 uu-
siksi. 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). Voi-
ko sen selvemmin sanoa: ilosanomapiirihän on se tehtävä, jonka minä olen Herralta saanut. Minun on siis pidettävä 
näytepiiri ja sillä selvä.  

Lounaan jälkeen ohjelmien järjestystä oli muutettu. Ilosanomapiirin olisi pitänyt alkaa ensin, mutta ruvettiinkin leik-
kimään leikkiä ”kenestä Raamatun naisesta on kysymys”. Jokaisen piti nostaa laatikosta lappu ja esittää pantomiimi 
siitä naisesta, jonka nimi lapussa luki. Osanottajat nauttivat ohjelmasta täysin siemauksin ja riemu raikui kirkkosalissa. 
Mutta aikaa kului. Baptistikirkon oma kokous alkaisi viideltä, ja sitä ennen paikat pitäisi ehtiä siivotakin. Jäisikö ilosa-
nomapiirille ollenkaan aikaa? Jollen olisi saanut sanaa Herralta, olisin jo luovuttanut ja tyytynyt siihen, että se jäte-
tään pois ohjelmasta.  

No, piiri alkoi puoli neljältä eikä se ollut mikään helppo vedettävä. Edessä istuvat neljä osanottajaa olivat kyllä tehtä-
vänsä tasalla. Meillä oli kolme mikkiä käytettävissämme, ja tulkkimme oli aivan erinomainen. Otin Philipin toivomuk-



sen huomioon sillä tavalla, että esitin välistä kysymyksen myös yleisölle. Mutta kun kysyy isolta ihmisjoukolta jotain, 
siinä on se vaara, että joku rupeaa saarnaamaan.  

Minun piti 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 sydä-
mensä tuntemuksista hautajaissaatossa, paukautti muuan hurskas mummo yleisön keskeltä. ”Leskellä oli täydellinen 
usko Jumalaan. Ei hän ollut onneton. Siksi juuri Jeesus häntä auttoikin.” Keskustelu lätsähtää tuollaisten repliikkien 
tähden. Ei puhutakaan meistä, vaan joistakin erityisen pyhistä Raamatun ihmisistä, jotka eivät sure edes ainoan lap-
sensa 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 kannet-
tiin hautaan? Jumalan, vastasivat kaikki, niin kuin oikein onkin.  

Kun piiri oli lopussa (50 min. kuluttua), jaeltiin osanottajille kysymysvihkoset. Heitä oli silloin jäljellä vain 40 henkeä. 
Viimeiset kiitokset ja hyvästit, ja naistenpäivä oli ohi. Tiimiläiset alkoivat siivota kirkkosalia. Eräs heistä vei minut 
kotiinsa naapuritaloon. Pyysin saada kupin kahvia. Helpotti heti, kun sain kofeiinia vereeni.  

Tiimi piti minulle vielä pienen lähtöhetken toimistossa. Kaikki olivat kuolemanväsyneitä. Luin lähtiäisiksi uusille ystä-
villeni tämän jakeen: ”Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuol-
lut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan.” 1.Kor.15:3. 

Kaikki kiittelivät käyntiäni. ”Bangladeshista ei varmaan löydy ainoatakaan 67-vuotiasta naista, joka lähtisi yksin ulko-
maille tällaista tehtävää suorittamaan”, he sanoivat. Tiimi rukoili puolestani ja paluumatkani puolesta.  

Minua kaduttaa hirveästi, että suhtauduin kylmästi Ruthiin, kun hän tulkkasi raamattuluentoani. Jälkeenpäin kuulin, 
että mikit olivat olleet väärin asennettuja – Ruth ei todellakaan kuullut ääntäni. Olen ihan kamala ihminen. Ihan hir-
veä. Enkä ikinä opi. 

20.11.16 Istanbul  
Pyhäpäivä sujui niin, ettei jumalanpalveluksesta ollut tietoakaan. Aamupäivän pakkasin. Lento lähti illalla ja kesti 
vähän yli 8 tuntia. Ja Istanbulissa minä törmäsin Pihkalan Jormaan, joka oli tulossa Japanista. Meillä oli sama jatko-
lento. Tenttasin Jormalta Japanin kuulumisia kolme tuntia: mitä sille ja sille papille, ex-raamattukoululaiselle ja kristi-
tylle kuuluu. Huokaus ja toinen huokaus.  

Joulun iloa teille toivottaa   Mailis  

PS. Jos teitä kiinnostaa koko matkakertomus, se on luettavissa nettisivuillani – 18 sivua! 

MJ. Sepetlahdentie 2-4 D 33. 02230 Espoo. Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen 
kustantamista varten ulkomailla: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311 

Jos tilaat kirjan  KYMMENEN MATKAA MONGOLIAAN  nyt, se ehtii vielä kotiisi jouluksi.  
Tilaukset tilauspalvelu@perussanoma.fi tai 040 455 9048 


