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RAKKAAT YSTÄVÄNI!  

Moni moittii tätä kesää kylmäksi, mutta minusta 

se on ollut ihana. Kun tiedän, miten Japanissa hiki 

vuotaa tähän aikaan vuodesta, pidän 20 astetta 

miellyttävänä lämpötilana. Olen katsellut kesää 

enimmäkseen ikkunalasin läpi omasta työhuo-

neestani. Työhuoneeni ikkunan takana kasvaa 

suuria poppeleita ja tervaleppiä, joiden oksistois-

sa vilahtelevat tiaiset, varpuset, pikkutikat, sepel-

kyyhkyt ja oravat. Niitä on ollut kiva seurata. Ja 

tämän taloyhtiön räystäänaluset ovat tervapääs-

kyjen pesimäpaikkoja täynnä. Nuo siivekkäät 

naapurit ovat syöksähdelleet silmieni edessä len-

tolaivueina iloisen kirkunan säestyksellä.    

KESÄ MOOSEKSEN SEURASSA 

Mutta minä itse olen siis istua nököttänyt kirjoituspöytäni ääressä ja kirjoittanut kirjaa Mooseksesta. Kesän 

alussa opus oli vielä aikalailla alkutekijöissään. Käsikirjoituksen piti olla kustantajalla (eli Perussanomassa) 

1.8. joten sitä päivämäärää kohti uurastin hiki hatussa joka ikinen päivä paitsi sunnuntaisin ja joskus lauan-

taisin, kun kävin kesäjuhlilla ja (kerran) ystävien mökillä.  

Ensin kirjoitushomma tuntui myrkyn juonnilta, ja minun piti pakottaa itseni kirjoituspöydän eteen. Sitten 

tuli se hetki, jolloin käsikirjoitus muuttuikin mielenkiintoiseksi. Sen jälkeen minun piti pakottaa itseni pois 

kirjoituspöydän edestä. Tällä tavalla kaikki kirjani ovat syntyneet.  

Vaelsin siis kesän 2017 Mooseksen mukana Egyptissä, Siinailla ja Jordanin takamaastossa. Materiaalia oli 

paljon: toisesta Mooseksen kirjasta viidenteen. Kaivelin kommentaareista ja netistä taustatietoja. Egyptissä 

olen käynyt, mutta Siinailla en, ja se harmittaa minua nyt kovasti. Tuhat ja sata asiaa piti tarkistaa. Missä se 

ja se paikka sijaitsee, mistä se ja se tie nyt menikään, onko Egyptissä tällaista tapaa, ja niin edelleen. Luin 

jostain kirjasta, että Kheopsin pyramidissa on niin paljon kiveä, että siitä voitaisiin tehdä puolen metrin kivi-

aita koko Suomen ympäri. Hukkasin lähteen: mistä kirjasta minä tämän tiedon nappasin? Ja oliko se nyt 

varmasti puoli metriä? Ei auttanut muu kuin raakata tämä mielenkiintoinen lause pois kirjasta.   

Ja sitten: kuka kantoi liiton arkkua: leeviläisetkö vai papit? Kuka kirjoitti tekstin toisiin laintauluihin (kun 

ensimmäiset oli rikottu), Jumala vai Mooses? Vastatkaapas te, ystävät.  

Ensin Mooses tuntui ihan tylsältä tyypiltä esim. Daavidiin verrattuna, mutta vähitellen hän sai lihaa luidensa 

päälle ja minä ihastuin häneen. Mikä suoraselkäinen mies! Mikä mahtava johtaja! Ja sama luonteenvika 

hänellä oli kuin minullakin: suuttuminen, tulistuminen. Nuorena Mooses tappoi egyptiläisen valtion virka-

miehen ilman oikeudenkäyntiä. Ja vanhana hän jätti kiukuissaan yhden Jumalan käskyn täyttämättä – eikä 

päässyt perille luvattuun maahan.  

Mutta kaikkein viehättävintä Mooseksen elämänkerrassa on hänen suhteensa Herraan. Nuo kaksi puhuivat 

toisilleen kuin mies miehelle. Mooses uskalsi jopa olla eri mieltä ja vängätä Jumalalle vastaan, etenkin silloin, 

kun tämä oli raivostunut Israelin kansaan. Neljä kertaa Mooses meni väliin ja pelasti Israelin tuholta. Siinä 

hän oli Jeesuksen ennakkokuva.  



Viimeiset heinäkuun päivät olivat kauheaa kilpajuoksua ajan kanssa. Olisin tietysti voinut pyytää lisäaikaa, 

mutta sitten minulta olisi mennyt elokuukin kirjoittamiseen. Sitä en olisi enää jaksanut. Siksi halusin saada 

käsikirjoituksen valmiiksi sovittuun päivämäärään mennessä, vaikka henki menisi. No, se ei mennyt, mutta 

kerran tuli sellainen tilanne, että näkökentästäni hävisi osa, enkä osannut tuottaa mitään kieltä. Sellai-

sia ”kohtauksia” on sattunut joskus ennenkin vuosikymmenten kuluessa. Aika pelottavaahan se on.  

Olen itse oppinut tätä kirjaa kirjoittaessani niin paljon Raamatusta, että älyän olla siitä kiitollinen. Oli aivan 

ihmeellistä, miten joku 3. Mooseksen kirja kaikkine lakeineen ja uhreineen alkoi minulle elää! Olen usein 

sanonut raamattukoululaisille eri maissa, että Raamattu on kuin talo, jossa on paljon huoneita ja niissä pal-

jon asukkaita. On kauhea menetys, jollei kristitty viitsi kierrellä tuon talon eri huoneissa, niin että oppisi 

tuntemaan sen asukkaat. Moni tuntee TV-sarjojen hahmot paremmin kuin Raamatun henkilöt, ja se on kyllä 

SUURI vahinko.  

Tänä kesänä minusta itsestäni tuntui, että olen kierrellyt koko ikäni Raamatun yläkerran huoneistoissa, 

mutta pohjakerros minulta on jäänyt täysin tutkimatta. Mooseksen kirjat ovat Raamatun pohjakerros. Joka 

ikinen evankeliumien kertomus tukeutuu niihin tavalla tai toisella. Joka ainut! Ja jokaisen profeetan julistuk-

sesta löytyvät Mooseksen lain äänenpainot. Ja vielä Ilmestyskirjastakin löytyvät Egyptin vitsaukset.  

Jos siis tahdot tutustua Raamatun pohjakerrokseen helppotajuisella tavalla, niin lue kirja ”Valtakunta etsii 

taistelijoita – Mooses”. Se ilmestyy ennen joulua. Varmaan sitä voi tilata jo edeltä käsin os. tilauspalvelu (at) 

perussanoma.fi ja puh. 0404559048 

MURHEITA 

Meidän perheellä ja suvulla on paljon murheita nykyisin. Nytpä kerron teille, miten Jeesus minua niiden 

keskellä lohdutti. Tämä tapahtui maaliskuussa ollessani Japanissa. Istuin tosi surullisena entisessä kirkossani 

Nishi-Akashissa ja avasin virsikirjan (joita kirkon eteisessä jaeltiin). Ja siinä, japaninkielisen virsikirjan välissä, 

oli suomenkielinen lappu (vaikkei tuossa seurakunnassa ole ollut suomalaista työntekijää miesmuistiin). 

Näin siinä luki: JUMALA, ISÄSI, ON KAIKKEA MUUTA SUUREMPI. HÄN AUTTAA SINUA ELÄMÄSI KAIKISSA 

MURHEISSA. LUOTA HÄNEEN, NIIN SAAT SEN KOKEA.  

Tajusin heti, että Jeesus oli järjestänyt sen lappusen japanilaisen virsikirjan väliin juuri minua varten. Hän 

halusi sanoa minulle juuri nuo sanat. Ja nyt hän haluaa sanoa ne sinulle, ystäväni, omien murheittesi keskel-

lä. Jeesus ei valehtele eikä lupaa liikoja. Hän ei koskaan syö sanaansa. Siksi hänen lupauksensa tuovatkin 

mukanaan niin suunnattoman suuren lohdutuksen.  

 

 

SYNTTÄRIKUVA 

Ystävärenkaani pitkäaikainen sihteeri Hannu täyt-

tää 70 vuotta kohta puoliin. Juhlimme hänen 

synttäreitään perheen kauniilla mökillä viime 

viikonloppuna. Kauhean suuren työn Hannu ja 

Riitta-Liisa renkaani tiimoilta tekivät. Kiitos vielä 

siitä, näin syntymäpäivän kunniaksi! (Neljäs hen-

kilö on ystäväkirjeeni pitkäaikainen lukija.)
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ILOINEN VALOKUVA BANGLA-DESHISTA 

Näin ihanan kuvan Philip lähetti minulle Bangla-deshista. Hän on se mies, joka kutsui minut pitämään sinne 

ilosanomakoulutusta viime vuonna. Philip oli pitänyt musiikkileirillä kymmenille nuorille ilosanomakoulu-

tuksen, josta tämä kuva on otettu. Katsokaa nyt noita ihania nuoria, jotka heiluttavat iloisesti käsissään 

ilosanomaopasta! Jospa idea leviäisi tällä tavalla Bangla-deshin eri kirkkokuntiin.  

 

ALKUSYKSYN OHJELMA – tervetuloa mukaan! 

RADIO PATMOS. Ilosanomapiiri jatkuu Radio Patmoksessa perjantaisin klo 19 ja sunnuntaisin klo 9. Käsitte-

lemme aina seuraavan sunnuntain saarnatekstiä. Aika iso työ tämä on, mutta se on minun himohommaani. 

Onneksi olen löytänyt toistakymmentä ystävää, jotka tulevat mielellään radiopiirin aina kun pääsevät. Mei-

tähän on piirissä aina kuusi: toimittaja Helvi, minä vetäjänä ja neljä vapaaehtoista piiriläistä.  

PIETARSAARI. 4.9. Naistenilta. En bibeltimme om Sara. Järjestäjä: LFF (lestadiolaiset) 

KARLEBY. 16.9. Kyrkhelg, minulla seminaari virkakysymyksestä på svenska. Järjestäjä: SLEF 

RAAMATTUOPISTO. 21.9. klo 10.30. Yleisöluento avoimien ovien torstaissa. Aihe: Vesi Raamatussa. SRO. 

JOENSUU. 23.9. klo 17. Naistenilta klo 17. Osoite Onkijanpiha 8 T. Järjestäjä LHPK 

JOENSUU. 24.9. Ilosanomakoulutus messun jälkeen klo 13. Os. Kauppakatu 44. Järjestäjä LHPK 

RAAMATTUOPISTO. 7.10. Sisälle Sanaan –viikonloppu. Klo 15.15 lähtien kaksi luentoa profeetoista. SRO. 

ISLANTI: 10.10-21.10 ilosanomamatka Islantiin. Järjestäjänä sikäläinen lähetysjärjestö SIK.  

Hyvää loppukesää ja syksyä sinulle, ystäväni!  

Toivottaa Mailis  

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

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulkomail-

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

 

http://www.ilosanomapiiri.fi/

