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Dresdenin Frauenkirche  
 

Ystäväkirje 2-2010.   10.3. 

Rakkaat ystäväni!  
 
Tänä aamuna julisti mustarastas Sepetlah-
dentien korkeimmalta katolta kevään alka-
neeksi. Miten sinun sydäntalvesi sujui, ystä-
väni? Minä nautin täysin siemauksin oikeas-
ta talvesta. Pääsin suksille kotini rappujen 
edestä, ja siitä Suomenlahden jäälle.  
Olen tehnyt alkuvuodesta kirjoitustöitä en-
kä puhetöitä. Minulta jäi monta kesäloma-
viikkoa pitämättä parin viime vuoden aika-
na, joten olen saanut niistä hyvää kirjoitus-
aikaa.  Olen kirjoittanut uuden kirjani ker-
taalleen läpi ja korjannut yhden kerran. Vie-
lä se on korjattava noin 10 kertaa. 

 
Japanin tehtävät  
Lentoliput on tilattu, ja lähtöpäivä runsaan kolmen kuukauden päässä: 22.6. Tulevista töistäni 
voin kertoa sen verran, että minut määrättiin asumaan Koben raamattukoulun tyttöjen asunto-
laan ja tekemään myös asuntolanhoitajan työt, mistä en kyllä ollut yhtään hyvilläni. Kom-
muuniasuminen ja kaksikerroksisen talon talonmiehen hommat eivät jotenkin tunnu istuvan 
meikäläisen lahjojen kanssa yhteen. Nyt saatte siis rukoilla yhden ylimääräisen rukouksen sen 
puolesta, että selviäisin noistä tehtävistä.  
 75% työstäni on raamattukoulun opetusta ja asuntolaa, mutta 25% teen seurakun-
tatyötä Kitasuzurandain seurakunnassa Koben vuorten takana. Seurakunnan nimen voisi suo-
mentaa ”Pohjoiseksi Kielorinteeksi”, ja se on noin 50 vuotta vanha. Pastori on nimeltään Aoto, 
ja hänellä on vastuullaan toinenkin seurakunta. Papinrouva taas on entisiä oppilaitani Koben 
raamattukoulusta 90-luvun alkupuolelta.  
 Kävin viime keväänä pitämässä pari ilosanomapiiriä Kitasuzurandaissa. Melko van-
haahan se porukka siellä on, mutta kovasti he olivat toivoneet lähetikseen juuri minua. Yksikin 
rouva kertoi kuunnelleensa kaseteilta vanhoja raamattukoulun lyhytkurssejani yhä uudelleen. 
Hänen lempparinsa oli ollut Jeremian kurssi.  
 Länsi-Japanin ev.lut. kirkon vuosikokoukseen on tehty esite niistä kursseista, joita 
tarjoan raamattukoulun nimissä eri seurakunnille. Raamattukoulua voi siis tästä lähin käydä 
pienimuotoisesti omassakin seurakunnassaan. Tällainen siitä listasta tuli:  
 
MJ:N LYHYTKURSSIT   
Raamatun henkilöitä:  

1) Naisia: Eeva, Saara (1-2x), Raakel ja 
Lea, Rebekka, Mirjam, Rahab, Debo-
ra, Ruut (1-3x), Hanna, Batseba, Go-
mer=Hoosean vaimo (1-2x), Ester (1-
2x), Maria (1-2x), Naiset evanke-
liumeissa (1-3x), Naiset apostolien te-
oissa (1-3x), Paavali ja naiset (1-3x).  

2) Miehiä: Adam, Nooa, Abraham (1-4x), 
Jaakob (1-2x), Joosef (1-2x), Samuel, 
Saul, Daavid (1-6x), Elia (1-3x) Joona 
(1-2x), Daniel (1-3x), Pietari (1-6x). 
Paavali (1-4x) 

Tietty Raamatun kirja:  
Genesis (10x) 
1-2 Samuelin kirja (10x) 
Jeremia (6-10 x) 
Job (4-6x)  
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Raamattupiirikurssit:  

1) Ilosanomapiirikurssi evankeliumeista  
2) Miten opiskelen Vanhaa testamenttia 
raamattupiirissä  
 

Kymmenen vuoden muistelo  
Kurssilistaa katsellessani tuli väkisinkin mieleen, että on tässä viimeisen vuosikymmenen aika-
na tullut monta Raamatun teemaa ja henkilöä tutkituksi. Opin opettamaan jotain uutta Raama-
tun kirjaa sillä tavalla, että teen siitä ensiksi raamattupiirioppaan.  
 Muutenkin näen Jumalan suuren viisauden sen takana, että hän piti minua kym-
menen vuotta täällä kotimaan kamaralla. Kun läksin nuorena Japaniin, luulin pysyväni siellä 
eläkeikään asti. Siksi minulle olikin suuri shokki, kun näin kentän oven sulkeutuvan edessäni. 
Koetin kyllä uskoa itse siihen, mitä muille opetan: kun jokin ovi sulkeutuu Jumalan lapsen 
edessä, ei sulkijana ole ihminen, vaan Jumala. Hän sulkee, mutta hän myös avaa omalla ajallaan.  
 Ja millaisia ovia Herra onkaan avannut eteeni tämän kotimaan vuosikymmenen 
aikana. Ensinnäkin opiskelijatyön oven: että sain olla opettamassa innokkaille nuorille kristityil-
le Raamattua ja vaikuttamassa nousevan polven uskonkäsityksiin. Ja toiseksi Herra avasi ilosa-
nomapiirin oven moneen maahan ja maanosaan. En olisi koskaan voinut tehdä noita matkoja 
Japanista käsin. Suomessakin ne teki mahdolliseksi vain se, että Iisalmen seurakunta päätti jat-
kaa nimikkosopimusta nimenomaan ilosanomamatkojeni tähden. Silloin rahoitus oli kunnossa, 
ja Kylväjä antoi minulle luvan tehdä kaksi matkaa vuodessa.  
 Kun tästä näyttää tulevan muistelukirje, niin muistellaan nyt saman tien sitäkin, 
missä kaikissa paikoissa sain 2000-luvulla kiertää. V. 2000 palasin Japanista Siperian kautta ja 
pidin siellä kurssejani. Seuraavana vuonna kävin keväällä Mongoliassa, syksyllä Bagladeshissä. 
V.2002 keväällä Pietarissa & Venäjän Kaukoidässä ja syksyllä Mongoliassa & Kiinassa. V. 2003 
tein kuukauden matkan Venäjälle alkaen Omskista ja päättyen Aunukseen. Kesällä osallistuin 
IFES:n maailmankongressiin Hollannissa ja vuoden vaihteessa Urbana-lähetyskonferenssiin 
USA:ssa. V.2004 kävin IFES:n Euroopan konferenssissa Unkarissa ja syksyllä Bukina Fasossa. 
V.2005 olivat vuorossa Vienan Karjala ja Etiopia, v. 2006 kolmen kuukauden ikimuistoinen 
matka Mongo-liaan ja Bur-jatiaan. V. 2007 Su-dan ja IFES:n maailmankongressi Kanadassa. V. 
2008 Afg-anistan ja Kenia. V. 2009 kaksi ja puoli kuukautta Japanissa.  
 IFES:n, kansainvälisen opiskelijajärjestön, kongressit olivat omalta osaltaan levit-
tämässä tietoa ilosanomapiiristä ympäri maailmaa, sillä niihin tuli osanottajia parhaimmillaan 
140 maasta. Rikkana rokassa olivat vielä työmatkani lähialueille: Viroon, Viipuriin, Pietariin, 
Saksaan… Lomamatkoillakin olen pitänyt ilosanomakursseja: kerran Assuanissa, Niilin risteilyn 
pysähdyspaikassa, toisen kerran Turkissa ja kolmannen kerran Israelissa.   
 Mikä sitten oli paras matkani? Ehkä 3 kk Mo-ngoliassa ja Burj-atiassa v.2006. Eni-
ten pelkäsin Burkina Fasoon lähtöä, koska en tiennyt, mihin olin menossa. Yhtään lähettiä ei 
ollut siellä tasoittamassa tietäni. Mutta matkastahan tuli ikimuistoinen ja opiskelijatyöntekijä 
Rolandista elinikäinen ystäväni, niin ainakin toivon. Niin, jännittihän se Sudaniin menokin aika 
lailla.  
 Vain kaksi matkaa Kylväjä on minulta näiden vuosien aikana evännyt. Ensimmäi-
nen oli japanilaisten lähettien kutsu Kamputsean opiskelijatyön vieraaksi ja toinen oli kutsu 
Takaokan seurakunnan kymmenvuotisjuhlaan.  
 Ja ajatelkaapa, miten ovet avautuivat kristilliseen mediaan: Radio Deihin ja Tv7:aan. 
Jostain käsittämättömästä syystä Radio Dei lähetti eetteriin luentosarjani Raamatun naisista 
syksyllä 2000. Kukaan ei sitä ehdottanut eikä siitä mitään maksanut, mutta juuri tuo sarja teki 
nimeni tunnetuksi Suomen Siionissa. Fidan kirpparilla saattoi myyjä tulla kysymään, että olet-
teko te Mailis Janatuinen, kun teillä on hänen äänensä. Nyt olen tehnyt telkkariinkin 70 Raa-
mattu rakkaaksi –ohjelmaa, jotka on maksettu enimmäkseen kirjatuloillani. Kukaan ei ole kos-
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kaan tätäkään työtä suunnitellut eikä siitä ole mitään hallituksen päätöksiä tehty. Ovet vain 
aukesivat, ja minä tunsin kulkevani edeltä valmistetuissa teoissa.  
 Niin, onhan näinä vuosina sekin ihme tapahtunut, että ei vain yksi, vaan kaksi kris-
tillistä kustantajaa ottaa mielellään kirjojani julkaistavakseen. Oli aika, jolloin minun piti hattu 
kourassa pyytää, että olkaa nyt kilttejä ja julkaiskaa tämä kirja. Pari kertaa olen saanut käsikir-
joitukseni bumerangina takaisinkin. Nyt kustantaja päinvastoin odottaa, että eikö se seuraava 
kirja olisi jo kohta valmis. Tekijänoikeuspalkkioni ovat menneet enimmäkseen ilosanomatyö-
hön. Monta käännöstä ja opasta niillä rahoilla on maksettu eri maissa menneinä vuosina.  
 Kymmenen vuotta sitten minä raukkaparka siis luulin, että näillä periaatteilla sul-
keutuvat kaikki ovet edessäni. Nyt kadun tomussa ja tuhkassa silloista epäuskoani ja kiitän Jee-
susta hänen avustaan. Kun hän avaa, ei kukaan sulje, ja kun hän sulkee, ei kukaan avaa (Ilm.3:7).    
 
Piipahdus Saksaan  
Urkukonsertti Frauenkirchessä 
Olin saanut Saksan Opkolta (SMD) kutsun pitämään yleisöluentoa ja ilosanomakurssia Dresde-
niin. Muistattehan, että Dresden pommitettiin maan tasalle 2. maailmansodan loppuvaiheessa. 
Olen käynyt siellä Itä-Saksan aikaan v.1983. Silloin kaupungin keskellä seisoivat Frauenkirche-
kirkon rauniot ankean näköisinä, edessään Lutherin patsas. Kukapa olisi uskonut, että tulen 
vielä pitämään puheen tuossa samaisessa kirkossa.  

Ensimmäisenä iltana läksin isäntäväkeni kanssa kävelylle, kun oli jo pimeää. Elben 
suunnalta puhalsi raaka tuuli päin kasvojamme, mutta kaupungin barokkitalot kuvastuivat lu-
moavina joen veteen. Kello oli tasan kahdeksan, kun saavuimme Frauenkirchen portaille. Näky 
oli niin erilainen kuin 27 vuotta sitten, etten ollut uskoa silmiäni. Kaunis, pyöreä, vaaleasta 
hiekkakivestä tehty barokkikirkko seisoi valtavan kupolin alla barokkitalojen ympäröimänä.  

Meitä ei päästetty sisälle, koska kirkossa oli juuri alkamassa urkukonsertti. ”Voi 
harmi, kun ei ole rahaa mukana”, huokasin pettyneenä ovimikolle. Olin toivonut niin hartaasti 
pääseväni johonkin konserttiin Dresdenissä ollessani. Silloin tapahtui päivän ihme. Ovimikko 
kuljetti meidät salaa takapenkille – olkaa hyvät, pitäähän turistia auttaa!  

Urkujen pauhu täytti koko tilan tavalla, jota ei kerta kaikkiaan voi kuvata. Varmaan 
ääni sai kaikupohjaa suuresta kupolista. Istuimme musiikin sisällä Bachin urkuteosten pauha-
tessa kunniaa yksin Jumalalle. Katselin patsasta, missä Jeesus rukoilee Getsemanessa enkeli 
edessään enkä voinut uskoa, että kaikki oli totta. Että minä todellakin istuin Dresdenin Frauen-
kirchen urkukonsertissa.  

 
Luento Frauenkirchessä  
Seuraavana iltana pidettiin Frauenkirchen tiloissa Saksan opiskelijalähetyksen seniori-ilta, jon-
ne minut oli kutsuttu luennoitsijaksi. Tilaisuutta oli mainostettu 500 mainoslehtisellä, jotka oli 
jaettu kaupungin protestanttisiin kirkkoihin. Väkeä tuli koolle arviolta 150 henkeä, mikä on 
kuulemma enemmän kuin noilla luennoilla tavallisesti. Aiheeksi oli annettu Jobin kohta-
lo: ”Kuinka paljon kärsimystä ihminen voi ottaa vastaan?” (Jobia käsittelevä kirjani on käännet-
ty saksaksi muutama vuosi sitten, ja sitä myytiin tilaisuuden jälkeen.)  
 Luentoni kesti vajaan tunnin. Se oli kyllä melkomoinen saavutus materiaalin run-
sauteen nähden, kun vielä tulkkauskin vei oman aikansa. (Minähän ymmärrän pitkän saksan 
lukeneena ko. kieltä, mutta en osaa puhua sitä.) Koska tulkki puhui sujuvasti ja selvällä äänellä, 
niin ihmiset kuuntelivat esityksen alusta loppuun intensiivisesti. Sanoma meni perille. Sanalla 
sanoen: ilta oli täysi menestys. Lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä. Nuori mies: Olette opiskel-
lut teologiaa. Miten on mahdollista, että puhutte ikään kuin Job olisi historiallinen henkilö? 
Nuori nainen: Mikä on vastaus illan otsikon kysymykseen? Keski-ikäinen nainen: Ei ole totta, 
ettei kuormaa anneta liikaa. Ne saivat sitä liikaa, jotka päätyivät itsemurhaan.  
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 Illan päätteeksi kävelimme Elben yli isäntäväkeni luo syömään. Yksi vieraista muis-
teli Dresdenin pommitusta, josta tuli juuri kuluneeksi 65 vuotta. Näin hän kertoi: ” Meitä oli 
kotona äiti ja kaksi pientä tyttöä, isä oli tietysti rintamalla. Lentokoneista pudotettiin sekä pa-
lopommeja että fosforipommeja, ja palavat ihmiset koettivat pelastautua Elbeen. Istuimme tun-
tikausia kellarissa suu auki, sormet korvissa, etteivät tärykalvot halkeaisi. Taloomme ei osunut, 
mutta tulimyrsky ja savu olivat sokaista silmämme. Äiti tajusi, että pakoon sieltä on lähdettävä.”  

”Sitten tulivat matalalentokoneet, jotka ampuivat pakoon yrittäviä siviileitä. Heit-
täydyimme ojaan ja äiti painautui meidän päällemme. Kun olimme selvinneet ulos kaupungista, 
me kävelimme ja kävelimme ja kävelimme mummolaan 30 km päähän. Paljoa muuta en enää 
muista, mutta traumahan siitä minulle jäi. Ja sitten tulivat venäläiset.” Huokaus ja hetken hiljai-
suus. ”Naiset piilotettiin aina, kun venäläisiä sotilaita ilmestyi talon lähelle.”  
 ”Kotia emme saaneet takaisin, se oli täynnä asunnottomia ihmisiä. Isäni palasi kui-
tenkin ehjänä sodasta. Hän oli ollut sijoitettuna Ranskaan. Pari päivää ennen sodan loppumista 
oli upseeri sanonut isälleni, että hän voi palata kotiinsa.” Näin tuo nainen kertoi, ja minä ajatte-
lin: saksalaiset kärsivät sodasta enemmän kuin moni muu. He eivät kuitenkaan ole voineet va-
littaa, koska olivat ”sotasyyllisiä”. Kaikki nuo traumat on haudattu sydämen sopukoihin.  
 
Ilosanomakurssi Dresdenissä  
Kevättä oli ilmassa ihan selvästi. Lumi suli kohisten, ja puistoista kuului muuttolintujen sirinää. 
Aamulla olin jännittynyt kuten aina ennen uudessa paikassa, vieraalla kielellä pidettävää ilosa-
nomakurssia. Niin moni asia voisi mennä pieleen. Rukoilin, että Herra antaisi edes yhden dres-
deniläisen tulla uskoon tämän kurssin perusteella. Että siis perustettaisiin ilosanomapiirejä, 
joihin kutsuttaisiin ei-uskovia. Väkeä tuli kurssille 32, eikä taloon yhtään enempää olisi mah-
tunutkaan.  

Ihmiset olivat todella tyytyväisiä oppimaansa. Monelle oli ihan uusi kokemus se, 
että kun noudatetaan muutamaa yksinkertaista sääntöä, alkaa vanha evankeliumiteksti elää. 
Osanottajilta pyydettiin vapaehtoinen maksu, että minun lentolippuni ja mainoskulut olisi saa-
tu katetuiksi. Rahaa tuli tarpeeksi ja vähän ylikin.  
 
Asunto  
Tarjoan vuokralle 60 neliön asuntoa (2 huonetta & keittiö)  Espoon Matinkylästä. Kerrostalo-
asunnon kolmas kerros, uimaranta ja ladut lähellä. Bussilla Kampista 20 minuuttia. Sopii kah-
delle opiskelijalle tai nuorelle parille. Vuokrasopimus kahdeksi vuodeksi alkaen 1.7.2010. Vuokra 
kohtuullinen.  
 
Tulevia tilaisuuksia  

• Raamattupäivät Iisalmessa 24-25.4. Aiheena Daavid. Ks. kirkolliset ilmoitukset.  
• Lähtöjuhlat Iisalmen srk:ssa 13.5. Noihin aikoihin myös kirjojeni & niiden käännösten 

näyttely Iisalmen kirjastossa.  
• Kylväjän päivät Raamattuopistolla Kauniaissa 18-20.6. Minut siunataan uudelle työkau-

delle Japaniin su ip. En tiedä vielä, onko minulla noilla päivillä muuta ohjelmaa.  
 

MaiMaiMaiMailis lis lis lis         
 
osoitteenmuutokset-at-flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilil-
le Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n nimi ja oma kotiseurakuntasi tai käy-
tä viitenumeroa. Sen saa oso.jaana.kovanen-at-flom.fi, 09-25325427 tai  www.kylvaja.fi/tilit/laskuri.php 


