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Rakkaat ystävät  

Miten kesä on mennyt? Oletko pysynyt terveenä? 

Minä istun lapsuudenkodissani Hernejärvellä 

ypösen yksin ja sairastan koronaa. (Ks. vierellä 

olevaa kuvaa.) Pari päivää meni sängyssä maaten, 

mutta nyt jo jaksan istua pystyssäkin. Sain ilmei-

sesti tartunnan kirkosta.  

No, tilannehan näyttää siltä, että tämä tauti on 

jokaisen sairastettava ennemmin tai myöhemmin 

ja luultavasti monta kertaa, joten siinä mielessä 

se sattui hyvään saumaan. Minulla ei näet ole 

kiirettä mihinkään juuri tällä hetkellä. Toivon 

pääseväni Lähetyshiippakunnan kesäjuhlille ensi-

viikon lopussa; varmaan tauti on ohi jo muuta-

man päivän päästä. Juhlat kuuluvat muuten Pat-

moksesta, kuunnelkaa ihmeessä. Elokuussa osal-

listun vielä Syventymispäiville Kauniaisissa jHs.

En ole tänä kesänä käynyt muualla kuin Kansanlähetyspäivillä ja Kuhmon kamarimusiikissa. Oli tosi kiva 

osallistua KL-päiviin parin vuoden tauon jälkeen. Ryttylä on niin ihana miljöö; siellä tapaa paljon tuttuja ja 

saa kuulla hyvää opetusta.  

Musiikkipuolta kritisoisin sen verran, että vanhanaikainen virsilaulu on KL-päivillä melkein kokonaan lope-

tettu. Housebandin tahtiin muutama lyhyt virsi tosin veisattiin, mutta ei osastosta ”Murhe, risti ja kiusaus”. 

On se harmi, jos tuota valtavan lohdullista perintöä ei siirretä tulevalle polvelle.  

KL-päivillä pyöri monta kanavaa samanaikaisesti. Itse sain pitää raamattukanavalla opetuksen Kotona tai-

vaassa. Aihe oli tosi koskettava. Viimeistään tässä iässä ihmisen pitää ruveta asennoitumaan siihen, että 

muutto uuteen kotiin on edessä. Voitte kuunnella tämän luennon myöhemmin syksyllä Mailiksen raamat-

tukoulu –podcastina (vaikkapa Spotifysta).  

MAINEENPALAUTUS 

KL-päivillä tapahtui sellainenkin ihana asia, että sain maineenpalautuksen. Näin siitä kertoo päiväkirjani: 

2.7.22. Puoli kymmeneltä alkoivat kanavat, joista lähetyskanava radioitiin. Japanilaista pastori Ishizakia ja 

jotakuta juutalaista Joelia haastateltiin. Yksi kysymys kuului näin: ”Mitä KL voisi tehdä teidän maanne tai 

kirkkonne hyväksi?” Ishizaki-sensei vastasi, että pappisseminaariin tarvittaisiin opettajia, ja luterilaisia kir-

joja pitäisi kääntää. Sitten hän lisäsi: ”Läheteiltä toivoisimme, etteivät he kiinnittäisi uusia ihmisiä itseensä, 

vaan Kristukseen. Usein tapahtuu, että kun lähetti palaa kotimaahansa, osa seurakunnasta lakkaa käy-

mästä kirkossa.” 

Sitten tapahtui se ihme, jonka olin toivonut saavani kokea ennen kuolemaani, mutta jota en suoraan sanot-

tuna ollut uskonut koskaan tapahtuvan: maineenpalautus. 10 vuotta aikaisemmin, 29.6.2012, olin saanut 



sähköpostin, jossa minulle annettiin potkut Japanin työstä: Syynä oli ”erimielisyys opetuksen sekä julistuk-

sen sisällöstä ja painopisteistä».   

Näin sähköpostissa sanottiin. «NLM [norjalainen yhteistyöjärjestömme] on joutunut sanoutumaan 

julkisesti [Länsi-Japanin ev.lut. kirkossa] irti Mailiksen opetuksesta ja painotuksista Jumalan tuomion 

luonteesta ja Vanhan testamentin tulkinnasta. Painotukset nähtiin kyseenalaisiksi, teologisesti jopa 

vahingollisiksi aasialaisessa kontekstissa. Näin ei voi jatkua. Ei ole mahdollista toimia opetustehtävissä 

NLM:n lähettinä, jos ei teologisesti edusta järjestön linjaa.» (Lihavointi MJ:n) 

Ja nyt Ishizaki-sensei Länsi-Japanin ev. lut. kirkosta otti minut esimerkiksi lähetistä, joka sitouttaa opetuk-

sellaan kristityt Kristukseen. Suunnilleen näin hän sanoi: «Minä olin pastorina Takaokan seurakunnassa 15 

vuotta. Ennen minua siellä oli toiminut Mailis J.. Kun hän palasi Suomeen ei yksikään ainut kristitty lopetta-

nut kirkossa käymistä. Janatuinen-sensei oli opettanut Raamattua niin, että kristityt olivat kiinnittyneet 

Kristukseen.» Eikä tätä sanonut kuka tahansa rivikristitty, vaan pappisseminaarin rehtori, joka oli viime 

kevääseen asti myös kirkon presidentti, ja nämä sanat radioitiin koko Suomen Siionin kuultavaksi.  

Olin iloinen, iloinen, iloinen! Jeesus odotti kymmenen vuotta, ennen kuin antoi minulle tämän 

kunnianpalautuksen. Hän tahtoi, että kilvoittelisin aikani voidakseni antaa syyttäjilleni anteeksi, vaikka asia 

jäisi selvittämättä kuolemaani asti.  

Näin pastori Ishizakia myöhemmin Ryttylän pihalla ja kysyin häneltä, miten ihmeessä hän keksi ottaa juuri 

minut esimerkkitapaukseksi puheeseensa; saman kiitoksen olisi näet voinut sanoa monen muunkin lähetin 

työstä. «Olin jo aikaisemmin päättänyt, että sanon tämän asian», hän vastasi. Tulkitsin vastauksen niin, 

että Länsi-Japanin ev. lut. kirkko halusi nyt sanoutua julkisesti irti potkuistani. He eivät koskaan tahtoneet 

potkia minua pois kirkostaan, eikä heillä myöskään ole mitään kritiikkiä teologiaani kohtaan. (Tähän asti 

päiväkirja.) 

Olen kirjoittanut Vanhasta testamentista monta monituista kirjaa, ja pitänyt siitä lukemattomia raamattu-

tunteja, joten oletan, että te, kirjeeni lukijat, tiedätte, millaisia painotukseni ovat. Kyllä minä yhä ihmettelen 

sitä, kannattiko noiden painotusten takia antaa kentältä potkut vanhalle lähetille? Japanin kirkko on siis 

mitä ilmeisimmin sitä mieltä, ettei olisi kannattanut.  

VANHOJA JA UUSIA URIA  

Ilosanomapiirin ystävät ry. on päättänyt julkaista yhden kirjani äänikirjana ja pistää sen ilmaiseen levityk-

seen. Kirjan nimi on Ilosanomapiiri kiertää Aasiaa, ja se kertoo seikkailuistani kolmella matkalla Bangla-

deshiin, kahdella Nepaliin ja yhdellä Myanmariin.  

Yhdistys palkkasi Aku L:n hoitamaan äänityksen teknisen puolen. Aku toi laitteensa minun kotiini Matinky-

lään ja selitti, miten niitä käytetään. Taustahälyn välttämiseksi minun piti sulkea ikkunat ja ovet ja viedä 

kännykkä lentokonetilassa toiseen päähän huushollia. Kun tein virheen, painoin yhtä nappia. Virheitä tulikin 

aika paljon, ja sitä paitsi ääneni tarttui kurkkuun vähän väliä, jolloin minun piti ruveta yskimään ja vettä 

juomaan. Äänitystyö oli kuitenkin äärimmäisen inspiroivaa ja mielenkiintoista.  

En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta youtube kanavallani on vierailtu kymmenentuhatta kertaa kuukauden 

aikana. Jos kirjoitatte youtubeen meikäläisen nimen, silmienne eteen ilmestyy vanhoja Raamattu rakkaaksi 

–ohjelmia TV7:sta. Ne ovat siis näköjään kokeneet uuden tulemisen.  



Kolmas painos kirjastani Ihmisen käyttöohjeet ilmestyi keväällä ja on saanut paljon huomiota kristillisessä 

mediassa. Sain keskustella kirjan aiheesta Patmoksen Aamuvieras-ohjelmassa, Uusi Tie teki haastattelun ja 

syksyksi käskyistä tehdään kymmenosainen sarja radioon.  

SEIS MAAILMA, TAHDON ULOS!  

Kun en eilen jaksanut nousta sängystä ylös, katsoin youtubesta yhtä ja toista, mm. Foxin uutisia. Siellä ker-

rottiin, miten norjalaista feministiä saattaa uhata kolmen vuoden vankeusrangaistus siksi, että hän on esit-

tänyt tällaisia väitteitä transmiehelle, joka sanoo olevansa lesbo: ”Mies ei voi olla lesbo.” Ja: ”Sinä olet mies 

etkä voi olla äiti.” Ja: ”Jos ruvetaan väittämään, että miehet voivat olla äitejä, syyllistytään naisten syrjimi-

seen.” Näistä hiuksia nostattavista väitteistä tämä Ellingsen voi siis joutua kolmeksi vuodeksi linnaan.  

Tämä ei ole naurun asia. Maailma on muuttumassa niin hulluksi paikaksi identiteettipolitiikan ja woke-

kulttuurin myötä, että en mitenkään jaksaisi sitä enää katsella. Woke-tyypit etsimällä etsivät julkisuuden 

henkilöiden teksteistä ja puheista sitä väärää sanaa, jonka perusteella heidät voitaisiin leimata, teilata ja 

cancelloida. Mitähän Jumalamme ja Luojamme tästä kaikesta ajatellee? Ainakin hän ottaa siunauksensa 

hänet hylänneeltä Euroopalta pois. Ja arvatkaapa, mitä venäläiset näistä woke-jutuista ajattelevat? He ajat-

televat käyvänsä pyhää sotaa lännen turmelusta vastaan. Puopolo jo vitsailikin, että yliopistojen sukupuo-

lentutkimuslaitokset ovat Putinin trollitehtaita. 

Koko maailma on tullut taitekohtaan. Sota Ukrainassa ilmeisesti jatkuu, kunnes maa on jauhettu tuusan-

nuuskaksi. Lama iskee, konkurssi seuraa toistaan, tulee nälkä, vilja loppuu ensiksi pakolaisleireiltä ja lopulta 

kaikkialta muualtakin. Näen silmieni edessä ne nuoret ja lapset joihin tutustuin neljä vuotta sitten Ugandan 

leireillä: onko heidän edessään nälkäkuolema? 

Ainoa toivoni on se, että Jeesus on lähtenyt valkoisella hevosella Voittajana ja voittamaan. Hän ohjaa maail-

manhistoriaa sen katkeraan loppuun asti ja kääntää valheen vallan ja katastrofitkin ajamaan hyviä 

tarkoitusperiään..  

Jospa Herra vielä armahtaisi ja antaisi Suomeen loppukesäksi «maan kasvulle suotuisat ilmat». Me 

suomalaiset tarvitsisimme nyt sellaista sydäntä, joka sai Saarijärven Paavon sanomaan: «Pane leipään 

puolet petäjäistä, veihän naapurilta touon halla.»  

Mailis 

 

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, podcasteja, 

materiaalin kääntämistä, kirjojen kustantamista 

yms. varten: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 

3000 2092 60. Viite: 3311. Ilosanomapiirin ystä-

vät ry. on saanut rahankeruuluvan, joten senkin 

kautta työtämme voi tukea (rahankeräyslupa 

2022/989. Tosin tätä rahaa ei voi käyttää kirjojen 

kustantamiseen.) Tili: Ilosanomapiirin ystävät ry 

FI18 1544 3000 1713 76. Viite 112.  

          



 


