
 

Kirjaa kirjoittamassa. Ei vaineskaan, Fiskarsin museossa ollaan.  

Sieltä sai lainata hattua selfietä varten.  

Ystäväkirje 3/2019   

   

Matinkylässä 26.7.19  

Rakas ystävä!  

Miten sinun kesäsi on tähän mennessä sujunut? Mi-

nulta se on mennyt aika lailla kirjan kirjoittamisen 

merkeissä. Uuden kirjani aiheena on Salomo; se ilmes-

tyy joulun alla, jos Herra suo. Mitäs sinä tästä Israelin 

suuresta kuninkaasta muistat? Varmaan sen, että hän 

oli viisas ja rikas mies, rakensi temppelin ja hankki 

itselleen tuhat vaimoa. Mutta muistatko, että hän oli 

lisäksi myös tuomari, runoilija, kaupunkisuunnittelija, 

diplomaatti, puolustuslaitoksen uudistaja ja ulko-

maankauppareittien avaaja?  

Salomo ajoi päämäärätietoisesti rauhan asiaa naimakaupoillaan, kaupankäynnillään ja uskontopolitiikallaan. Mutta 

oliko hinta, jonka hän rauhanpolitiikastaan maksoi, kuitenkin liian korkea? Ulkomaalaiset vaimothan houkuttelivat 

hänet palvomaan omia jumaliaan! Saarnaajan kirjasta voimme lukea, että Salomo oli vanhuudessaan kaikkeen kylläs-

tynyt, illuusioista riisuttu mies. Oliko hänellä silloin oikeasta uskosta mitään enää jäljellä, sitä sopii kysyä.  

Jeesusta kutsutaan lukuisia kertoja Daavidin pojaksi, mutta ei kertaakaan Salomon pojaksi. Vapahtaja itse sanoi ole-

vansa ”enemmän kuin Salomo”. Sitä teemaa kehittelen kirjani jokaisessa luvussa. Pohdin myös paljon sitä, mikä saa 

jonkun kristityn luopumaan ensin Sanasta, sitten uskosta. Tämähän on ajankohtainen aihe.  

Kesän iloja intensiivisen kirjoitusurakan keskellä ovat olleet pari lastenleiriä, jonne sain viedä veljeni pikkutytöt. Kävin 

myös Kansanlähetyspäivillä. Tulossa ovat vielä Luther-säätiön ensimmäiset kesäpäivät Loimaan kristillisellä opistolla 

2-4.8. Tervetuloa sinne, tosin majoitus voi tehdä tiukkaa. Päivät lähetetään Radio Patmoksesta livenä, kuunnelkaapa!

 

 

Postia Ugandasta. 

Tutustuin viime syksyn matkallani eteläsudanilaiseen 

diakonissaan nimeltä Rose. Hän asuu Morobin pako-

laisleirillä Ugandassa ja tekee siellä todella hyvää työtä. 

Nyt hän lähetti minulle kuvan 11-vuotiaasta pojasta 

nimeltä Modi, jonka hän haluaisi lähettää ugan-

dalaiseen kouluun ensi tammikuusta lähtien. Poika on 

nähnyt, miten hänen vanhempansa tapettiin puukolla. 

Nyt hän asuu tätinsä luona leirillä, mutta täti haluaa 

päästä hänestä eroon, koska omien lapsien huoltami-

sessa on tarpeeksi tekemistä. Poika parka ei selviä 

elämään, jollei hän pääse pois tuosta paikasta.  

Lupasin kysyä ystäviltäni, haluaisiko joku heistä ruveta 

maksamaan tämän pojan koulunkäyntiä. Koska koulu 

on sisäoppilaitos, se maksaa 50 euroa kuussa. Jos löy-

tyisi kaksi henkeä kannattajiksi, niin sitten se maksaisi 

vain puolet. Miten kauan kannattaminen sitten jatkui-

si? En tiedä. Rauhaahan koetetaan rakentaa Etelä-

Sudaniin koko ajan, joten pakolaiset voivat päästä 

kotimaahansa jo piankin. Tai sitten ei. Mutta sanotaan 

nyt, että pari, kolme vuotta.  



Matka Volgan varrelle Rzheviin 

Ensi syksyksi minulla ei ole suunnitteilla ulkomaan-

matkaa, koska tein niitä niin monta kevätpuolella. 

Kävin kerran Pietarissa Inkerin kirkon vieraana, mistä 

kerroinkin jo teille. Mutta toukokuussa minut kutsut-

tiin Venäjälle uudelleen, tällä kertaa Volgan rannalle 

kaupunkiin nimeltä Rzhev. Seurakunnan Valeri-pastori 

oli lukenut Inkerin kirkon kontaktinetistä kehuja Kel-

ton naistenpäivästäni ja kutsui minut vierailemaan 

seurakuntaansa.  

Rzheviin piti matkustaa 650 kilometriä yöjunalla. Olin 

liian myöhään liikkeellä lippuja ostamassa, joten sain 

vain laveripaikan. Pitkän käytävän molemmin puolin 

oli kymmenittäin lavereita, yhdet pitkin, toiset poikin 

päin. Minä jouduin yläpetille pitkinpäin. Onneksi olen 

sen verran ketterä, että pääsin kapuamaan ylälaverille, 

joka oli tosi kapea ja matala. Jonnekin piti tavaratkin 

vielä tunkea. Vaunu oli kuuma, joten olin kohta rasvai-

sen hien peitossa. Sen kauhean pölypunkkipesän, jota 

venäläisissä junissa tyynyksi kutsutaan, kätkin matka-

laukun viereen sängyn alle.  

Yö meni kuitenkin nukkuessa, ihme kyllä, ja Rzhevissä 

minua odotti tosi mukava pappi ja yhtä mukava papin-

rouva. Rzhevin kaupungissa asuu 60000 henkeä. Se on 

hieman ränsistynyt, mutta Volgan rannalta katsottuna 

maalauksellisen kaunis. Ja jokaisessa kosteikossa lau-

loi satakieli kirkkaasti ja kovaa, oltiinhan vielä touko-

kuussa.  

Oli taas ilo tutustua uusiin venäläisiin uskovaisiin. Va-

leri-pastori kertoi minulle (ja muillekin) tulleensa 

Rzheviin vankilan kautta. Siellä hän luki ahkerasti 

Raamattua. Sitten Tverin luterilainen pappi alkoi vie-

railla hänen luonaan. Ihme tapahtui: mies tuli uskoon 

ja opiskeli Keltossa papiksi.  

Seurakunta on melko nuori. Se tekee paljon vankila-

työtä, kuten arvata saattaa, ja auttaa myös vankien 

perheitä. Pidin Rzhevissä lauantaina raamattupäivän 

Daavidista ja sunnuntaina naisten iltapäivän Ruutista. 

Hyvin minua kuunneltiin.  

 

Rzhevin lut. kirkon edessä piknikillä. Pastori kylki tänne päin.  

***********************************************************************************************  

 
Karpaattien kauneutta 

Romanian matka 

Mutta olin luvannut toukokuulle toisenkin matkan. 

Joukko Lahden ”esikoisia” teki ryhmämatkan Romani-

aan ja pyysi minua mukaan. Lahden seurakunnilla on 

siellä ystävyysseurakuntia; niitä kävimme tervehti-

mässä. Osa meistä asui hotellissa, osa lähettien Lauran 

ja Teron luona. Oli ilo tutustua tähänkin perheeseen ja 

kuunnella heidän kertomuksiaan Romanian työstä ja 

Jumalan johdatuksesta.  

Tutustuimme Romaniassa tehtävään romanityöhön 

(siis työhön ”mustalaisten” parissa). Heitä on siellä 

miljoonakaupalla, eikä heillä ole helpot oltavat. Ei 

ihme, että monet heistä tahtovat tulla Suomeen ker-

jäämään. Ennakkoluulot ovat lujassa, myös kristittyjen 

sydämessä. EU:kin koettaa kovistella Romaniaa pitä-

mään romaneistaan huolta.  



Kävimme katsomassa romanilasten lauantaikoulua eräällä kirkolla. Minua oli pyydetty pitämään siellä puolen tunnin 

puhe jostain Raamatun kertomuksesta. Olin tuonut mukanani 30 vuotta sitten Japanissa piirtämäni pyhäkoulukuvat 

Sakkeuksesta. Niitä näytellen puhuin sitten siitä, kenen sydän oli musta: Sakkeuksen, jerikolaisten vai molempien? Ja 

miten se valkoinen sydän ja taivasosuus oikein saadaan? Lapset kuuntelivat minua ihan hiljaa, eivät sählänneet ol-

lenkaan keskenään. Sain myös näyttää Tarvaisille, miten ilosanomapiiriä pidetään. Muita työtehtäviä minulla ei sitten 

ollutkaan, joten en laske Romanian matkaa työmatkaksi.  

Kuljimme kaksi kertaa Karpaattien yli vuorten kauneutta ihastellen. Bukarestissa tutustuimme hollantilaisen Anneken 

työhön; hän on toiminut siellä miltei 30 vuotta romanien parissa. Anneke käy siinä luterilaisessa kirkossa, missä 

Richard Wurmbrandt muinoin toimi. Ensin pyhäkouluun tuleviin romanilapsiin suhtauduttiin kuulemma kylmähkösti, 

mutta nyt heitä rakastetaan. Pastorikin on innostunut tukemaan romanityötä. 16 vuotta sitten Anneke sai ostetuksi 

Hollannista tulleen lahjoituksen avulla talon toimintakeskuksekseen. Siellä hän pitää lapsille lauantaikoulua, ja siellä 

on myös avustustavaroiden varasto.  

Menimme Anneken kanssa katsomaan seitsemän perheen ”romanileiriä” jonnekin rautatien varteen, kaatopaikan 

viereen. Nuo perheet ovat asuneet tuossa surkeassa paikassa jo 20 vuotta. Anneken avustuksella heille on kaivettu 

sinne kaivo. Monet ovat saaneet itselleen henkilöllisyyspaperit, moni lapsi on päässyt kouluun ja moni mies (tila-

päis)töihin. Seitsemän perheen ”leiri” näytti ulkoapäin surkealta, mutta sisältä jokaisen koti oli siisti ja kaunis: ryijy 

seinällä ja värikäs päiväpeitto sängyn päällä. 

Romanileiri ulkoa ja sisältä.  

                                  
 

Podcast, radio ja TV 

Podcast-raamattukoulussani voi opiskella Raamattua henkilöhistorioiden kautta. Se löytyy osoitteesta: 

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi?si=2V2VJTDwTjyps4cwlW-A5Q  

Myös netistä luentojani voi kuunnella osoitteesta http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71   

Radio Patmoksessa jatkuu ilosanomapiiri seuraavan sunnuntai evankeliumitekstistä perjantaisin klo 19 ja sunnuntai-

aamuisin klo 9. TV7:ssa on tänä kesänä pyörinyt su-iltaisin 12-osainen sarjani Mooseksesta (Raamattu rakkaaksi -

ohjelmassa). Café Raamatussa Leif Nummela ja minä keskustelemme pari kertaa Pietarista, myös uusintana.  

Rukousaihe: Minulta on niskan lisäksi kipeytynyt nyt ristiselkäkin. Pyydän esirukousta sen puolesta, että pysyisin 

kirjoituskykyisenä. Toinen asia: että murrosikäinen sukulaisnuori saisi ystäviä ja hyviä kokemuksia koulustaan.  

 

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi?si=2V2VJTDwTjyps4cwlW-A5Q
http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71


Syksyn ohjelmaa:  

14.9. Klo 11 raamattupäivä Meri-lapissa, Vajokkaantie 6, Lautiosaari, Keminmaa. Aihe: Yksi mies ja tuhat naista. 

Mitä voimme oppia Salomon elämästä? Järjestäjänä LHPK.  

15.9. Klo 10. raamattupäivä Sodankylässä, Hampputörmäntie 24. Aihe ja järjestäjä samat kuin edellä. Messu klo 16. 

2.10. Klo 18. Porin OPKO SLEY:n rukoushuoneella Varvinkatu 3. Aihe: Salomon loisto ja luopumus 

5.10. Luennot Joonasta ja Hooseasta Sisälle Sanaan kurssilla Raamattuopistolla  

19.10. Raamattupäivä Mikkelissä. Järjestäjänä LHPK. (Ensi kirjeessä tarkemmin.) 

20.10. Luento messun jälkeen Mikkelissä. LHPK  

21 ja 23.10. Opetusta Raamattuopiston Arkilla Samuelista ja Saulista 

26.10. Raamattuopiston naistenpäivä yhdessä Anne Pohtamon kanssa. Aiheena Saara. Tervetuloa!!!  

2.12.  Tampereen raamattukoulu. Jeremia 1 (Ensi kirjeessä tarkemmin.) 

9.12. Tampereen raamattukoulu. Jeremia 2.  

Hyvää loppukesää sinulle, ystävä!  

Mailis  

www.ilosanomapiiri.fi  

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

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

Lastenleirillä ensin Ryttylässä, sitten Vuokatissa rakkaitten pikkutyttöjen kanssa.  

       

 

http://www.ilosanomapiiri.fi/

