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Kristillisen lastentarhan joulujuhlasta otti kuvan J. Pihkala v. 2010. Minäkin olin paikalla.           Enkel’ taivaasta ilmoitti heill’…  

 
Ystäväkirje 5 / 2020 ( 25.11.20) 

 
HYVÄÄ ADVENTIN JA JOULUN AIKAA TEILLE, RAKKAAT YSTÄVÄNI!  

Istun työhuoneeni ikkunan edessä ja katselen ulos. Maailma näyttää tosi harmaalta muuttuu yhä harmaammaksi, 

vaikka kello on vasta kaksi. Odotan joulun valoa ja iloa. Olen menossa Savoon, missä toivon mukaan saan näh-

dä myös lasten jouluiloa.  

 

On tämä ollut erilainen vuosi: en ole käynyt ulkomailla yhtään ainoata kertaa enkä juuri liikkunut Suomessa-

kaan. Uudet koronarajoitukset tyhjensivät kalenteriani aika lailla. Raamattuopisto ja Ryttylä vielä jäivät, mutta 

Patmos ja maakuntavierailut sieltä hävisivät.  

 

Olen koettanut pitää kunnostani huolta, mutta niskahan se aina kipeytyy ja muisti reistailee. Huomaan koko ajan 

uusia asioita, jotka olen autuaasti unohtanut: esimerkiksi iankaikkisen tutut joululaulujen sanat. Ja kun luen 

vanhoja päiväkirjoja, en useinkaan muista juuri mitään niistä asioista, mistä ne kertovat. Rukoukseni on, että 

ehtisin saada kaikki tärkeät projektini loppuun, ennen kuin pää tai jalat lopullisesti pettävät. Äidistähän minä 

näin, miten äkkiarvaamatta sellainen tilanne voi tulla eteen.  

 
UUSIA JA VANHOJA OVIA 

Täytyy sanoa, että elän nyt vanhana eräänlaista sadonkorjuun aikaa, jolloin Jumala antaa minun iloita ”kätteni 

töistä”. Hän avaa vanhoille raamattutunneilleni, raamismateriaalilleni ja kirjoilleni yhä uusia ovia, ja minä vain 

katselen suu auki, mitä tapahtuu.  

 

Ensi vuonna aloitamme Patmoksessa Exodus-piirin (Mooses ja suuri kotiinpaluu). Ehdimme tehdä kaksi piiriä 

purkkiin, ennen kuin nämä uudet rajoitukset iskivät Uudellemaalle. Ilosanomapiirejä voi kuunnella Patmoksesta 

ja ”Mailiksen raamattukoulua” podcasteina; uusia luentoja ilmestyy siellä joka viikko. 

 

Ystäväpariskunta lähetti eilen viestin: he olivat ajelleet koko päivän Lapista etelään päin ja kuunnelleet kaikki 

kymmenen käskyn luentoani peräperää. Paljon olivat kuulemma oppineet. Minä vitsailin, että pidän heille ko-

keet.  

 

TYÖ JAPANISSA: Kuten jo kesällä kerroin, ”Mailiksen raamattukoulu” on ilmestynyt myös Japanissa japa-

nin kielellä. Joka päivä sitä joku kuuntelee. Ilosanomapiirimateriaaliakin Japanissa yhä käytetään. Eräs papin-

rouva kirjoitti näin: ”Olemme pitäneet perjantaisin seurakuntanuorten kanssa zoomilla ilosanomapiiriä. Joka 

ikinen kerta opimme jotain uutta ja saamme kohdata Jeesuksen elävänä persoonana.”  
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OHJELMAA VARHAISNUORILLE: Luther-säätiön etä-kesäjuhlilla tapahtui uusi päänavaus. Minulta oli 

pyydetty parinkymmenen minuutin puhe varhaisnuorille, mutta kyllä sen ohjelman oli moni aikuinenkin katso-

nut. Kerroin Joosefista tapani mukaan aika vauhdikkaasti. Tulos oli se, että minua pyydettiin kertomaan muista-

kin Raamatun henkilöistä varhaisnuorille Luther-säätiön youtube kanavalla Studio Kryptassa. Tarkoitus on teh-

dä heistä kokonainen sarja.  

 

AMAZON: Tänä vuonna minulta ilmestyi Perussanoman kautta lapsuusmuistelmakirja Katso minuun piene-

hen. Uusi päänavaus oli verkkokauppa Amazon, jossa tällä viikolla ilmestyi The Life of David Perussanoman 

ja Ilosanomapiirin ystävät ry:n kustantamana e-kirjana. Muistakaahan mainostaa ystävillenne ulkomailla. Ennen 

joulua Amazonissa pitäisi ilmestyä myös Valtakunta etsii taistelijoita, Daavid. Ensi vuodeksi on runsaasti 

uusia suunnitelmia.  

 

***  

Erityisenä joulutervehdyksenä haluan lähettää teille kertomuksen Japanin joulusta melkein 30 vuoden takaa:  

 

KIRKKOKONSERTTI RAUTATIEASEMALLA   
Japanin edellinen keisari syntyi 23. joulukuuta, mistä päivästä on tehty kansallinen vapaapäivä. Kristityt pitävät 

joulujuhlansa silloin, koska joulupäivä ei Japanissa ole vapaapäivä.  

 

Kansallisena vapaapäivänä säteili aurinko kotikaupungissani Nishi-Akashissa korkealta taivaan laelta. Ajattelin, 

että auringonpaiste ja lepinkäisen huuto muodostavat ihan yhtä hyvät joulun kehykset kuin hämärä lumisade ja 

punatulkun vihellys. Joulu ei ole puitteissa, ei tunnelmassa, ei traditioissa. Oikea joulu on siellä, missä joku juh-

lii Jeesusta, syntymäpäiväsankaria, ja tarvitsee häntä.  

 

Keisarin syntymäpäivän iltana, Jeesuksen syntymäpäivän aatonaattona, oli Nishi-Akashin luterilaisen seurakun-

nan kirkkokuoron määrä laulaa joululauluja suuren rautatieaseman odotushuoneessa. Lupa siihen oli saatu kau-

pungilta. Kuudelta nousin pyöräni selkään ja läksin minäkin tuota konserttia kuuntelemaan.  

 

Tuuli navakasti pohjoisesta, ja Venus vilkutti taivaalla kirkkaampana kuin koskaan ennen. Lähetin sen mukana 

terveiset rakkailleni toiselle puolen maapalloa; tosin siellä oli vasta aamupäivä menossa. Korvalappustereolta 

soivat uuden joululaulukasetin ihanat sävelet, kun puikkelehdin isolla maantiellä autojen välissä. 

 

"Kerran loppuun satu joulun saa, suru säveliä sumentaapi..." lauloi kasetti. Niin se on, ajattelin: jolle joulu on 

vain satua, hän menettää sen aivan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Mutta jolle joulu on yhtä kuin Jeesus, 

se saa omakseen joulun ainaisen. Suru kyllä sumentaa kristitynkin elämän, mutta pilata sitä se ei voi. Päinvas-

toin: juuri murheen täyttämä joulu saattaa jäädä mieleen sinä jouluna, jolloin Jeesus oli kaikkein lähinnä. Pyö-

rällä ajaessani ajattelin: en tarvitse mitään muuta, kun vain Jeesus pysyy luonani.  

 

Puolen tunnin pituinen konsertti asemalla oli suoranainen elämys. ”Kiyoshi, kono yoru, hoshi wa hikari…” 

(Jouluyö, juhlayö…), lauloi kirkkokuoromme. Ihmisiä oli paljon, ja he hidastivat askeleitaan kuullessaan tutun 

joululaulun kirkkaat sävelet kylmässä, kaikuvassa aseman aulassa. Useimmat japanilaiset tuntevat tämän sä-

velmän, mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä ensimmäisenä jouluyönä tapahtui.  

 

Jouluyö juhlayö / paimenill’ yksin työ.                 

Enkell’ taivaasta ilmoitti heill’:    

”Suuri koittanut riemu on teill’:  

Kristus syntynyt on. / Kristus syntynyt on.”  

 

Juuri näinhän joulua pitäisikin juhlia, tajusin siinä seisoessani. Tännehän joululaulut kuuluvat - niiden ihmisten 

arkeen, jotka eivät joulun lapsesta mitään tiedä.  
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Mitä joulu merkitsee minulle itselleni tänä vuonna, mietin siinä seisoessani. Muistelin vähän epätavallista 

joulukoristetta, joka riippuu makuuhuoneeni seinällä: nauharuusukkeella varustettua mustaa pahvisydäntä. 

Olin selittänyt sen avulla joulun sanomaa lapsille monta kertaa sinäkin adventtina. ”Millaista joululahjaa 

Jeesus meiltä kaikkein eniten odottaa?” olin arvuutellut lapsilla. Sitten olin näyttänyt heille mustaa sydäntä 

ja sanonut: ”Kaikkein eniten hän haluaa, että tuomme hänelle pahat tekomme.” Seuraavaksi olin näyttänyt 

lapsille valkoista sydäntä, jonka Jeesus tahtoisi antaa meille kaikille joululahjaksi. Sitä vaihtokauppaa teke-

mään hän tänne maan päälle syntyi.   

 

Aseman konserttia kuunnellessaan japaninlähetti joutui myöntämään, ettei hänellä ole sinäkään vuonna 

muuta lahjaa seimen lapselle tuotavana kuin syntinen sydämensä. Mutta joulun suuri ilosanoma onkin se, 

että Jeesus ottaa sen vastaan ja antaa minulle vaihtolahjaksi kaikki syntini anteeksi.  

 

Vapahtajan siunaamaa joulua siis teille, ystäväni, ja samaten siunattua vuotta 2021. Mitä se tuo tullessaan, 

sitä emme tiedä, mutta yhden asian tiedämme: Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.  Ja hänellä on 

maailmanhistoria ja kaikki sen pandemiat hanskassaan.  

 

Mailis  

 

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

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

 

PS. Minua ihan hävettää, että julkaisen ilosanomapiirin kustannuspaikan tulot ja menot vuodelta 2019 

vasta vuoden 2020 viimeisessä kirjeessä. Tuloja oli +7 258 euroa, menoja -5 086 euroa, ylijäämää kertyi siis 

+2 172 euroa. Luther-säätiön toimistosihteeri viettää sapattivuotta, ja hommat hoitaa muun työn ohella toi-

nen henkilö, jolta en yksinkertaisesti kehdannut vaatia tämän tarkempia lukuja. Rahaa käytettiin vuonna 

2019 minun ilosanomapiirimatkoihini Israeliin, Venäjälle ja Romaniaan, podcastin toimittajan tuntipalkkaan 

yms. Ylijäämää aiomme käyttää siihen, että julkaisemme ensi vuonna Amazonin kautta useampia kirjoja 

useilla eri kielillä. Itse julkaisuhan ei maksa mitään, mutta käännökset, taitto ja kansi maksavat. Sydämelli-

nen kiitos, ystävät, taas näistä summista!  

 

          
Rantaraitin varrelta     Veljentyttö Mariana.   


