
           
Syntymäpäiväsankari Garissimin (siunauksen) vuorella Samariassa.  Herra oli järjestänyt minulle synttärikukkia Israelin täyteen.  

Rakkaat ystäväni!    1.5.19. Ystäväkirje 2 / 2019 

No, nyt on sitten synttärimatka ohi, ja olen palannut Suomeen kolmen ja puolen viikon poissaolon jälkeen. Mutta 

ennen kuin kerron teille siitä matkasta, palaan vielä maaliskuuhun, jolloin sain käydä pitkästä aikaa Inkerin kirkon 

vieraana Keltossa ja Pietarissa.  

Pietarin matka 

Heli Kuukauppi, piispan tytär, oli kutsunut minut naistenpäivää pitämään Kelttoon. Pidin kaksi luentoa Saarasta ja 

yhden Hannasta, Samuelin äidistä. Pietarin seudulle iski sattumoisin juuri samaan aikaan kauhea lumimyrsky, joten 

Kelton kirkkoon uskaltautui vain 13 henkeä. Netin kautta luentojani kuitenkin kuunteli kokonaista 70 henkeä online. 

Osallistujia oli siis yhteensä 83, ei siis ollenkaan vähäinen joukko.  

Heli oli kovin innoissaan Raamatun naisista, sillä hän ei ollut kuullut heistä luentoja aikaisemmin.  

Sain pitää myös ilosanomakoulutuksen Marian kirkolla Pietarissa. Sen olivat järjestäneet Petteri ja Anu Mannermaa, 

jotka ovat nyt Inkerin kirkon & Wyckliffe raamatunkääntäjien työssä Venäjällä. Koulutus pidettiin iltapäivän jumalan-

palveluksen jälkeen, ja kokosi 16 henkeä, joista suurin osa oli burjaatteja. Koulutus onnistui oikein hyvin. Ja miten 

ihanaa olikaan tehdä pitkästä aikaa työtä venäläisten sisarten ja veljien parissa – edellisestä kerrasta olikin kulunut jo 

kuusi vuotta.  

Ja kun nyt kerran Pietariin asti pääsin, niin kävin saman tien Marinskiissa katsomassa balettia ja Venäläisen taiteen 

museossa ihailemassa taidetta. Venäläiset ovat suuri taiteilijakansa, ei voi muuta sanoa. Maailman paras romaanikir-

jailijakin on sieltä kotoisin, nimittäin Dostojevski.  

Israelin synttärimatka 

Halusin siis lähteä synttäreitäni pakoon jonnekin ulkomaille. Ensin mietin Eurooppaa tai Japania, mutta ne suunni-

telmat eivät oikein ottaneet tuulta siipiensä alle. (Japanin lennot olivat ihan liian kalliita sillä hetkellä.) No, joku eh-

dotti Israelia, ja minä innostuin heti. Finnairin lennot olivat melko edullisia, kun ei lentänyt juuri pääsiäisen aikaan 



(320 euroa). Sain varatuksi itselleni huoneen kristillisestä hostellista, joka majoittaa kirkkojen työntekijöitä, ja johon 

pitää olla suositus. Se sijaitsi keskellä kaupunkia ja maksoi vain 25 euroa per yö.  

Ja niinpä minä siis lensin Israeliin huhtikuun alussa 3½ viikoksi ilman mitään suunniteltua ohjelmaa. Paitsi että Iisal-

men nimikkolähetti Pirkko S. oli pyytänyt minua pitämään arabikristityille naisille ilosanomakoulutuksen Haifassa. 

Opetus onnistui yli kaikkien odotusten. En ole koskaan opettanut arabeille yhtään mitään, enkä siis ole tiennyt, mi-

ten ihania ihmisiä he ovat. Naiset ihastuivat ikihyviksi nähdessään, että netistä löytyy 120 settiä ilosanomapiirikysy-

myksiä arabian kielellä.  

Arabinaiset olivat kuulleet synttäreistäni Pirkolta ja ostaneet minulle kakun, jonka päällä luki: elä 120-vuotiaaksi! Sen 

lisäksi yksi perhe kutsui minut kotikyläänsä Pohjois-Israeliin Meronin vuoren rinteille. Siitä vasta tulikin kiva viikon-

loppu. Kylä oli se vanha Giskala, josta Hieronymos väittää Paavalin vanhempien lähteneen Tarsoon. Perheen kaikki 

kahdeksan lasta palasivat kotiinsa ja juhlivat ensimmäisen lapsenlapsen ensimmäistä hammasta. Kun paikalle saa-

puivat myös sedät, tädit ja serkut, oli talo täynnä kuin Turusen pyssy ja tunnelma katossa.  

Lauantaina läksimme vaeltamaan Hermon-virran luonnonsuojelualueelle, missä oli tosi kaunista. Näin Filippuksen 

Kesarean kaivaukset; jossain siellähän Pietari tunnusti Jeesuksen Kristukseksi. Nyt kävi ilmi, että koko tuo kaupunki 

on ollut täpösen täynnä epäjumalien temppeleitä. Sellaisessa paikassa Jeesus siis lupasi, etteivät tuonelan portit tule 

koskaan voittamaan hänen seurakuntaansa. Mikä lohdutus!  

             
Osa ihanaa arabiperhettä, joka kutsui minut kylään Pohjois-Israeliin.     Pietarin Marian kirkon ilosanomakoulutus 

Israelissa on satanut erityisen paljon tänä keväänä, ja siispä maa kuohui kukkia. Sää Jerusalemissa ei ollut lämmin, 

vaan viileä tai suorastaan hyytävä. Matkustin tavallisilla vuorobusseilla Masadalle, missä kyllä nousi hiki pintaan. Olin 

lukenut arkeologi Yigael Yadinin kirjan Masadasta, joten tiesin, mitä siellä oli tapahtunut. Lopuksi kävelin omin jaloin 

Käärmepolkua pitkin vuorelta alas.  

Samaten menin bussilla yhtenä päivänä Bersebaan ja toisena Tiberiakseen ja tulin illalla takaisin. Eipä tullut kalliiksi 

se reissaaminen! Genesaretin järvenpinta oli noussut kolme metriä, muttei ollut vieläkään normaaleissa lukemissa. 

Yhtenä päivänä matkasin ratikalla & bussilla Ein Keremin kylään ja vaeltelin yksinäni vuorella sen takana. Linnut lau-

loivat, kukat kukkivat ja perhoset lentää liihottivat kukasta kukkaan. Voi miten olikaan vihreää, vehreää ja kaunista!  

Yhden suomalaisryhmän mukana pääsin käymään myös Samariassa (siis Länsirannalla). Sikem on yhtä kuin Nablus – 

se paikka, johon Abraham pystytti ensimmäisen alttarinsa ja missä Jaakob perheineen asui hyvän tovin. Joosefin 

hautakin siellä on.  



Ja Samarian kaupunki se vasta mahtava paikka onkin ollut! Näin sieluni silmillä profeetta Elian seisomassa Ahabin ja 

Isebelin norsunluupalatsissa ja ennustamassa kuivuuden tuloa. Ja kuvittelin myös sitä, miten tuohon samaiseen Sa-

marian kaupunkiin syntyi suuri herätys Filippuksen toiminnan vaikutuksesta. Sinnehän lähetettiin myös Pietari ja 

Johannes ikään kuin ”piispantarkastusmatkalle”. Sitten sain vielä juoda vettä siitä samaisesta kaivosta, minkä kannel-

la Jeesus istui keskustelemassa Sykarin naisen kanssa.  

Kävin myös Nasaretin ulkomuseokylässä tutustumassa Jeesuksen aikaiseen arkeen. Kyllä sielläkin moni evankeliumi-

en kohta sai lihaa luittensa päälle. Jerusalemin vanhassa kaupungissa pistäydyin vähän väliä, koska kortteerini oli niin 

lähellä sitä. Kiersin myös museoita ja opin vaikka minkälaisia uusia asioita Raamatusta.  

Pääsiäinen sattui matkani kohdalle, joten sain kävellä palmusunnuntaina monituhatpäisen kristittyjen kulkueen kes-

kellä Öljymäeltä vanhaan kaupunkiin. Jokaiseksi piinaviikon päiväksi löysin jonkinlaisen jumalanpalveluksen tai har-

taushetken. Pääsiäisaamua menin juhlimaan Puutarhahaudalle jo puoli kuuden aikaan. Mustarastaat lauloivat pi-

meyden keskellä pääsiäisvirttään ympäri Jerusalemia, ja auringon noustessa niitä lauloimme mekin Puutarhahaudalla.  

Yhdistetyksi pääsiäis- ja synttärivirrekseni sain Herralta tällaisen värssyn:  

Because He lives, I can face tomorrow  

Because He lives, all fear is gone  

Because I know He holds the future  

And life is worth the living, just because He lives. 

Minun ei siis tarvitse pelätä tulevaisuutta, ei vanhenemista, ei sairautta eikä kuolemaa, koska Jeesus elää! Tuntui 

kuin Vapahtaja itse olisi hyvää hyvyyttään järjestänyt minulle tuollaisen ihanan syntymäpäivämatkankin. Olen siitä 

hänelle tosi kiitollinen.  

                              
Genesaretin rannalla ihan tuntemattomien pikkutyttöjen kanssa.   Galilean vehreyttä.  

Kevään ja kesän suunnitelmia 

Nyt olen palannut Suomen kevääseen. Kaunistahan täällä on, mutta kuivaa. Ehdin jo käydä pitämässä LHPK:n nais-

tenpäivän Vaasassa viime viikonloppuna. Sielläkin minua odotti suuri synttärikakku. Ensi lauantaiksi menen Jyväsky-

lään pitämään raamattupäivää SLEY:n piikkiin. Ja sitä seuraavana viikonloppuna matkustan jonnekin Moskovan lähel-

le kaupunkiin jonka nimi on Rzhev. Sikäläinen Inkerin kirkon pastori on kutsunut minut pitämään sekä raamattupäi-

vää (Daavidista) että naistenpäivää (Raamatun naisista).  

RADIO PATMOKSESTA voit kuunnella ilosanomapiiriä joka pe klo 19 ja su klo 9. Allekirjoittaneen raamattutunti lähe-

tetään tältä asemalta joka toinen sunnuntai klo 14.30. (Äitienpäivänä puhun kuulemma aiheesta Antaako Jeesus 



naisille hyvän itsetunnon. Mistä lienevät tuonkin luennon kaivelleet esille?) Ensi maanantaista lähtien lähetetään 

joka yö klo 1 sarjani Raamatun naisista.  

MAILIKSEN RAAMATTUKOULUA voit kuunnella podcastina puhelimella, kun lataat siihen ilmaisen Spotify-ohjelman. 

Raamattukouluun lisäillään uusia opetuksia, jos nyt ei ihan joka viikko, niin ainakin joka toinen. YouTubesta löytyy 

luentosarjani Mooseksesta SLEY:n sivuilta.  

Kesällä minut voi tavata joko KL-päivillä Ryttylässä tai LHPK:n kesäjuhlassa Loimaalla.  

Kiitos kun jaksoit lukea tämän kirjeen loppuun asti. Hyvää kevään jatkoa ja kesän alkua, ystäväni! 

toivottaa Mailis  

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

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

 

 

 


