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Rakkaat ystävät! 

Ensin suuri uutinen: japanilainen raamattukoulun oppilaani Mariko-san on päässyt vankilasta istuttuaan 

siellä koko tuomionsa, seitsemän vuotta. Suomalaislähetit ja muutama seurakuntalainen olivat olleet häntä 

vastassa, kun hän palasi Kobeen 5.2.18. Nyt Mariko-san asuu äitinsä kanssa kahdestaan ja koettaa ryhtyä 

rakentamaan uudelleen elämäänsä yhteiskunnassa, jossa entisten vankien asema on tosi vaikea. 

Rukousaiheeksi se, että Mariko saisi töitä ja pääsisi mukaan seurakuntaelämään.  

Nyt on Myanmarin matka sitten ohi. Kiitos paljon esirukouksista! Koin nahoissani monen monta kertaa, että 

puolestani rukoiltiin ihan konkreettisesti, lähettämäni ohjelman mukaan. Matka oli hyvä, mutta rasittava. 

En todellakaan jaksa enää sitä, mitä nuorempana jaksoin. Sairastin Myanmarissa sekä flunssan että ripulin, 

mutta molemmat menivät ohi aika kivuttomasti. Ohjelmaani ne eivät pystyneet sotkemaan.  

Myanmar on köyhä ja halpa maa. Tosi buddhalainen. Pääkaupunki Yangon ei ole mikään kaunis paikka, 

tasainen kuin lauta, rähjäinen, haisevat avoviemärit, ei jalkakäytäviä. Liikennesääntöjä vain yksi: autonkuski 

saa tehdä mitä haluaa, esimerkiksi ajaa katua ylittävän jalankulkijan päälle tuhatta ja sataa. En ole ikinä 

pelännyt katua ylittäessäni niin kuin Yangonissa pelkäsin. Siihen hommaan tarvittiin kamikaze-lentäjän 

rohkeutta.  

 
Apinankoipi illalliseksi   Huhtiset 

Myanmarissa oli talvi, päivälämpötila ”vain” 32-34 astetta, mutta koska ilma oli kuivaa, ei se tuntunut 

yhtään kuumalta. Kun lämpötila joskus yöllä ja aamulla laski alle 25 asteen, pukivat paikalliset fleecen 

lastensa päälle, etteivät raukat paleltuisi kuoliaaksi. Sitä paitsi Intian ja Myanmarin päällä sattui kuun 

vaihteessa olemaan jokin harvinaisen kylmä ilmamassa. Ihmiset eivät muistaneet kokeneensa Yangonissa 

niin kylmiä öitä ikinä – joskus vain 18 astetta.  

Isäntinäni toimivat SLEY:n tutut japaninlähetit Huhtiset, jotka ovat aloittelemassa uutta työtä uudessa 

maassa. Ei tuosta matkasta olisi mitään tullutkaan ilman Huhtisten apua ja vieraanvaraisuutta. Kutsun olin 

saanut jo vuosia sitten yhdeltä Myanmarin luterilaiselta kirkolta (niitä on siellä neljä), jonka johtajan olen 

tavannut kerran Helsingissä.  

Pidin kaksi kolmipäiväistä raamattukurssia eri puolilla maata, kuusi tuntia per päivä. Aamupäivisin luennoin 

Daavidin elämästä ja iltapäivisin opetin ilosanomapiiriä. Toinen kurssi pidettiin pohjoisessa Kalaymyo 

nimisessä kaupungissa, joka on minulle kutsun esittäneen luterilaisen kirkon keskuspaikka. Tuohon 



kirkkoon kuuluu näet enimmäkseen mizo-heimon ihmisiä. Luentoni käännettiin siis mizo-kielelle. 

Kalaymyohon menimme Sirkka-Liisan kanssa lentokoneella. 

 
Yangonin koulutus (raamattukoululaisia ja muita)  Kalaymyon koulutus (mukana kirkon työntekijöitä) 

Sama kurssi pidettiin Yangonissa burmankielellä. Power pointit minulla oli valmiina englanniksi kuvien 

kanssa, mutta mizon ja burmankielisten raamatunlauseiden saaminen dioihin oli kiven takana. Löysin 

netistä mizokielisen Raamatun, mutta jostakin syystä en pystynyt kopioimaan siitä jakeita. En tiedä, mikä 

siinä tökki. No, lähetin linkin Pihkalan Jormalle Suomeen ja pyysin apua. Jorma kopioi 1. ja 2. Samuelin kirjat 

ja muutamia muitakin Raamatun lukuja mizoksi word-dokumenttiin ja lähetti sen minulle. A vot, näin 

diasarjat saatiin valmiiksi! Sellainen avulias aatu se Jorma on.  

Oli ihanaa nähdä, miten suuren kiinnostuksen vallassa myanmarilaiset kuuntelivat Daavidin elämän eri 

vaiheita. Vaikutuksen teki esimerkiksi se, miten Daavid kieltäytyi kostamasta Saulin suvulle, vaikka 

tilaisuuksia olisi kyllä ollut useitakin. ”Vielä 150 vuotta sitten meidän esi-isämme olivat pääkallon 

metsästäjiä”, kertoi pastori minulle. ”Saman heimon kylät olivat aina sodassa keskenään ja vihollispäällikön 

pääkallo piti tuoda sodasta kotiin keihään nenässä. Verikoston kierre jatkui ja jatkui. 1890-luvulla tulivat 

mizomaahan lähetyssaarnaajat ja silloin kaikki muuttui.”  

Toinen asia, jota luennon jälkeen kyseltiin, oli Daavidin ja Jonatanin suhde. Opetin niin kuin Daavid-

kirjaanikin kirjoitin, ettei kyse voinut missään tapauksessa olla mistään homosuhteesta. Syytkin selitin. Silti 

osanottajat kyselivät lisää tästä aiheesta. Olin tosi hämmästynyt, koska yleensä Aasiassa koko aihe koetaan 

nolona.  

Sitten kuulin, että Luterilainen Maailmanliitto, jonka jäsen tuo Myanmarin luterilainen kirkkokin on, pitää 

mielellään kaikenlaisia koulutuksia Aasian pienille kirkoille. Otsikoissa ei naispappeus- tai homosuhdeasiaa 

mainita, mutta opetuksessa ne tulevat aina esille. Tällä tavalla oli epäilyksen siemen saatu kylvetyksi 

Myanmarinkin luterilaisten sydämeen: ehkä Daavidin ja Jonatanin suhde ei ollutkaan pelkkää ystävyyttä.  

Ilosanomapiirin opettaminen oli tarina sinänsä. Myanmarilaisiltä kristityiltä ei varmaan ollut koskaan kyselty 

mitään. Ei heidän siis ollut helppoa orientoitua työmuotoon, jossa heidän piti ruveta vastailemaan 

kysymyksiin. En tiedä, onko näytepiirin vetäminen tuntunut minusta ikinä missään maassa niin kivireen 

vetämiseltä kuin Myanmarissa. Vastauksia sai kiskomalla kiskoa ihmisten suusta. Ja jos joku jotain vastasi, 

niin vastaus oli aina tosi hurskas: ”Koska hän uskoi.” 

Yllättävää sitten olikin se, miten kovasti kristityt ilosanomapiiristä innostuivat. Voiko Raamattua opiskella 

tälläkin tavalla? Voiko tunnin keskustelun aikana oivaltaa näin monta uutta asiaa lyhyestä tekstistä? 



Raamattukoulussa päätettiin ottaa ilosanomapiiri viikko-ohjelmaan. Samaten nuorten kokouksia pidetään 

ainakin silloin tällöin raamiksen muodossa. ”Tästä systeemistä olisi paljon hyötyä koko Myanmarin 

kristikunnalle”, totesi papinrouva Mary. Kovasti minua pyydettiin tulemaan toisenkin kerran.   

Mutta sitten Herra järjesti minulle vielä yhden ylimääräisen ilonaiheen: eräs japanilainen naislääkäri, jonka 

olen joskus Kobessa tavannut, on Myanmarissa avustustyössä, ja hän kutsui minut kahdeksi päiväksi 

vieraakseen. Tämä lastenlääkäri, joka kiertää orpokodeissa tekemässä terveystarkastuksia. Rahoitus noihin 

koteihin tulee ulkomailta ja vaarana on se, että henkilökunta vetää rahaa välistä omaan taskuunsa. Siksi on 

tärkeää, että lasten kunto tarkastetaan kerran vuodessa.  

Lastenlääkärin ansioista sain pitää Yangonissa kaksi raamista japanin kielellä. Yhdessä piirissä tapahtui se 

sama ihme, jonka näin niin monta kertaa lähetyssaarnaajavuosinani Japanissa: ilon välähdys buddhalaisen 

totuudenetsijän silmissä, kun hän tajusi, millainen Vapahtaja Jeesus on.  

Ei-kristitty Kooya-san istui hiljaa koko piirin ajan ja seurasi keskustelua suuren mielenkiinnon vallassa. 

Viimeisellä kierroksella (kun jokaisen oli sanottava, mitä hän oli piirissä oppinut) loihe Kooya-san 

lausumahan: ”Minä ymmärsin tänä aamuna, että Jeesus antaa syntejä anteeksi, ja tulin siitä hyvin 

kiitolliseksi. Burmalainen mieheni kuoli vuosia sitten kauhealla tavalla. Täkäläiset buddhalaiset hyökkäsivät 

silloin kimppuuni, koska katsoivat, että kuolema johtui minun pahasta karmastani. En saanut apua 

keneltäkään muulta kuin kristityiltä.” Ja niin Kooya-san sitten puhkesi itkuun.  

Olimme Sirkka-Liisan kanssa molemmat jälkeenpäin sitä mieltä, että Jeesus itse oli järjestänyt tuon 

raamattupiirin Kooya-sanin pelastamiseksi. Kannatti tulla Myanmariin vaikkapa vain tuon yhden kadonneen 

lampaan tähden. Paikalla oleva japanilaisporukka päättikin sitten ruveta pitämään ilosanomapiiriä kahdesti 

kuussa, ja Kooya-san lupasi tulla mukaan. (Rukousaihe!)  

Japanilainen lääkäri Yasuko-san tutustutti minut myös Myanmarin opiskelijatyöhön. Maahan on vasta viime 

vuonna perustettu Fellowship of Evangelical Students. Nuori opiskelijatyöntekijä oli jo odottanut tuloani. 

Sain pitää kymmenkunnalle opiskelijalle ilosanomapiirin, joka onnistui aivan erinomaisesti. ”Etkö tulisi 

opettamaan kesäleirillemme raamattupiiriä?” pyysi opiskelijatyöntekijä liikuttavasti. ”En jaksa tulla tähän 

maahan kesällä – on liian kuuma”, vastasin.  

 
Muutama kultaisen pagodan 2000 patsaasta  Opiskelijoiden raamis. Opiskelijatyöntekijä oikealla 

Harrastin turismia käymällä katsomassa maailman mahtavinta buddhalaispagodaa nimeltä Shwedagon. En 

ole moista pytinkiä ikinä eläissäni nähnyt. Kulta kiilsi kaikkialla, etenkin sata metriä korkeassa tornissa, 

temppeleitä oli satoja ja buddhanpatsaita tuhansia. Burmalaiset ovat tosi kiihkeitä buddhalaisia. 

Heimoihmiset kääntyvät aika helposti kristityiksi animismi-uskonnostaan, mutta buddhalaisen burmalaisen 



kääntyminen on yhtä vaikeaa kuin hampaan vetäminen tiikerin suusta. Näin sanoi Burman ensimmäinen 

evankelinen lähetyssaarnaaja Adoniram Judson jo 1800-luvulla.  

Lopuksi muutama ilmoitusasia: Kirjani Kaksi naista, yksi usko, on alennusmyynnissä, 9 euroa. Sitä voi tilata 

osoitteesta: kari.makela@perussanoma.fi Myanmarista palattuani olin muuten mukana Laura Suomisen 

hautajaisissa, hän oli toinen kirjani päähenkilöistä. Laura pääsi kauan kaipaamaansa pyhien lepoon.  

Tänä keväänä pääsen taas pitkästä aikaa pitämään raamattuluentosarjaa Helsinkiin, nimittäin SLEY:n 

Luther-kirkkoon Malminkadulle torstaisin klo 18. Aiheena ovat Raamatun suuret teemat. Vilkaiskaapa 

ohjelmaa tämän linkin takaa: http://www.lutherkirkko.fi/utn-lukuohjelma-2017  

Porissa pidetään naistenpäivä 17.2 (LHPK), Helsingissä Koinonia keskuksessa (Kalevankatu 53) 3.3. klo 13-17 

(LHPK), Laihialla 20-22.4 (LHPK), Loimaalla 17.3 (SLEY) ja vielä Iisalmessa 5.5. (LHPK). 

Kiitos yhteistyöstä ja esirukouksista!  

Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 

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

  
Pastori Martin tulkkinani                Orpotyttö. Tuollaiset kasvomaalaukset ovat suosittuja.  

 
Japanilaisten raamis. Kooya-san toinen vasemmalta.  
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