
            
Ongella     Veljeni ottama kuva kotipihalta elokuussa aikaisin aamulla 

Ystäväkirje 4 / 2020.  27.8.20 

RAKKAAT YSTÄVÄNI! 

Niin se vain alkaa tämäkin kesä vedellä viimeisiä henkäyksiään. Minusta kesä 2020 on ollut kaikin puolin 

hyvä. Satoi ja paistoi, ja marjojakin tuli ihan mukavasti. Kun tätä kirjoittelen, on sadepäivä. Toivottavasti 

tulee sen verran poutaa, että vilja saadaan korjuuseen.  

Paljon olen kesälläkin istunut kirjoituspöydän edessä, mutta sain sentään tehdä pari reissua ystävien mö-

keille ja toiset pari matkaa Savoon. Pikkutyttöjen kanssa käytiin kivalla lastenleirillä Muhoksella.  

Yllä oleva kuva ei ole leiriltä, se on Hernejärveltä. Lähdettiin ongelle kolmestaan: pieni tyttö, tytön kissa ja 

täti eli minä. Riemu oli suuri, kun onkeen tarttui ahven. Sitten syntyi hulabaloo, kun kissa meinasi ruveta 

syömään vielä koukussa olevaa kalaa.  

Tuntuu melkein siltä, kuin minuun voitaisiin tätä nykyä soveltaa tätä Raamatun sananlaskua: ”Hyvä mieli on 

kuin ainaiset pidot!” Paistaahan se aurinko sentään tähänkin risukasaan. Suuria suruja ei ole, ja päiväkirjoja 

lukiessani tulee kiitollinen mieli: saan kiittää Jumalaa mielekkäästä elämästäni ja hänen hyvästä johdatuk-

sestaan.  

UUDELLEEN JAPANIN LÄHETIKSI 

Yksi tämän kesän suuria ilonaiheita on ollut se, miten Jumala on tehnyt minusta taas Japanin lähetin. Ihan 

totta, uskokaa tai älkää – minä saan julistaa Jumalan sanaa noilla rakkailla saarilla!  

Kas näin se tapahtui: hengellinen tyttäreni Yooko-san (joka oli opiskelija minun ollessani Japanin opiskelija-

lähetyksen työntekijä) keksi tehdä japaninkielisistä luennoistani podcasteja. (Podcast tarkoittaa luentoa tai 

kirjaa, jota voi kuunnella kännykällä.) Olin jättänyt Yooko-sanille muistitikun, jossa oli toista sataa luentoa 

Daavidista, Paavalista, Eliasta, Raamatun naisista, patriarkoista, Mooseksesta – kaikesta siitä, mistä olen 

kirjojakin kirjoittanut.  



Noita luentoja ei olisi olemassakaan, jollei minua olisi kutsuttu kymmenen vuotta sitten viimeiselle työkau-

delleni Koben raamattukouluun. Jostain syystä päätin silloin äänittää luentoni MP3-soittimelle. Mitä johda-

tusta se olikaan!  

Korona-aikana Yooko-sanilla ei ollut tarpeeksi tekemistä, joten hän opiskeli vähän nykytekniikkaa ja julkaisi 

yhtenä kauniina päivänä sata luentoani podcastina (7.7).  Sen jälkeen hän alkoi levittää asiasta tietoa ystä-

villeen, tuttavilleen ja minun 80-luvun opiskelijoilleni. Yooko-san on entinen Kambodzhan lähetti ja nykyi-

nen lähetysjohtajan rouva, joten hän tuntee aika ison osan Japanin kristikuntaa.  

Nyt, kun luennot ovat olleet saatavilla 1½ kuukautta, on niitä kuunneltu jo tuhat kertaa. SIIS TUHAT KER-

TAA! Eihän minulla koskaan ole ollut tuollaista yleisöä Japanissa. Raamattukoululuokan koko oli kymmen-

kunta henkeä, jos hyvin kävi. Joskus vain kaksi. No, nyt heitä on enemmän. Palautettakin tulee silloin tällöin, 

esimerkiksi näin: ”En ole koskaan tiennyt, miksi Raamattu puhuu itsensä kanssa ristiin, mutta nyt opin sen 

Mailis-sensein laki ja evankeliumi –luennosta.”  

Mutta podcastit tavoittavat myös eri puolilla maailmaa asuvia japanilaisia. Yksi esimerkki: Myanmarissa 

käydessäni pidin muutaman raamattupiirin Yangonissa asuville japanilaisille. Mukana oli mm. eräs rouva K., 

joka ei ollut koskaan ennen käynyt kristillisessä tilaisuudessa. Jeesus teki häneen suuren vaikutuksen, kuten 

hän moneen ensikertalaiseen raamattupiiriläiseen tekee. Nyt myös rouva K. tietää podcastini osoitteen ja 

voi kuunnella luentoja puhelimestaan. Tällaisia ihmeitä nykytekniikalla saadaan aikaan!  

Ette arvaa, ystävät, miten onnellinen olen tietäessäni, että joka ikinen päivä muutama japanilainen kuunte-

lee luentojani ja oppii jotain tärkeää Raamatusta & kristillisestä uskosta. Tämä on erityisen lohdullista sen 

valossa, miten viimeinen työkauteni päättyi: Japanin ovi iskettiin pamahtaen nenäni edessä kiinni. Mutta 

nyt on Herra avannut sen uudelleen. Hänen sanansa ei totta totisesti ole kahlehdittu! 

Toinen ovi, joka tänä vuonna avautui Japaniin, on uusi sarja ilosanomapiirikysymyksiä. Julkaisemme netissä 

viikoittain kysymykset seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiin Japanin luterilaisen käsikirjan mukaan. 

Minun seurakunnassani täällä pääkaupunkiseudulla on jäsenenä muuan Tomoko-san, joka kääntää noita 

kysymyksiä ja iloitsee saadessaan osallistua Japanin evankelioimiseen.    

MUITA UUTISIA 

Tämän kesän suurin työ on ollut Ihmisen käyttöohjeet –kirjan uudistaminen kolmatta painosta varten. 

Homma on vielä jonkin verran kesken. Joutuuhan tässä miettimään sananvalintaansa, kun selostaa vaikka-

pa kuudetta käskyä. Asia pitäisi uskaltaa sanoa selvästi, seurauksista välittämättä, mutta Raamatun suku-

puolimoraalin vastustajia turhaan provosoimatta.  

Genesis-piirin äänittäminen Patmoksessa on jatkunut keskeytyksettä. Nyt saamme tehdä äänitykset jo stu-

diolla, mikä helpottaa hommaa kovasti.  

Syksyksi ei ole juurikaan kokouksia tiedossa. Käyn opettamassa Raamattuopistolla, Karkussa ja Ryttylässä 

muutaman kerran. Yksi opiskelijailta Turussa, yhdet seurat Kankaanpäässä, siinä kaikki. No, ei se mitään. 

Jatkan kirjallisia töitäni ja tuota tuiki tärkeää kuolemansiivousta: päiväkirjojen sensurointia.   

Voitte kuunnella haastatteluni LHPK:n kesäpäiviltä tästä osoitteesta:  

https://www.youtube.com/watch?v=Dg8GwNYNp8Y&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Dg8GwNYNp8Y&feature=youtu.be


Ja puheeni aiheesta Miten lukea Raamattua mielekkäällä tavalla täältä:  

https://www.youtube.com/watch?v=0euSUI8qaw0&feature=youtu.be 

Ja jos perheessänne on lapsia tai varhaisnuoria, niin puhun heille Jumalan johdatuksesta Joosefin elämässä 

täällä:  

https://www.youtube.com/watch?v=y5foHJjkHR8&feature=youtu.be 

Kutsun vielä teitä, jotka olette olleet mukana ilosanomapiireissä, mukaan yhdistykseen Ilosanomapiirin 

ystävät. https://ilosanomapiiri.fi/yhdistys/index.htm  

Tervetuloa myös Mailiksen raamattukouluun 

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

Olen veisannut vuosien varrella aamuhartautenani kaikki mahdolliset ja mahdottomat virsi- ja laulukirjat 

läpi: suomeksi, japaniksi, norjaksi ja saksaksi. Nyt on menossa Siionin kannel. Siitä haluan lähettää teille 

tervehdyksenä yhden Hedbergin virren säkeistön:  

Sun tielläs pilkka tulkohon / Se meille kunniaksi on.  

Sä, Herra, lausut sanassas: / On risti täällä omillas.  

Terveisin Mailis  

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

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