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Annan kiitosuhriksi/ avunhuudon, katumuksen. 

Annan kaikki puutteeni/ köyhän uskonrukouksen. 

Armas lapsi, kuulet sen,/ itse vastaat aamenen. 

VK47:2 

 
Ystäväkirje 6-2012 
Hyvää Adventtia ja Joulun odotusta teille, rakkaat lähettäjäni! Kiitos, palautteestanne 

& rohkaisustanne menneenä syksynä. Se on tuottanut minulle paljon iloa.  
Leikkaus meni hyvin, kasvain todettiin hyvänlaatuiseksi, ja pääsin palaamaan Japaniin 

lokakuun alussa. Jutut lähettämisestäni kotimaahan kesken työkauden olivat levinneet poissa ollessa-
ni Japanin kirkossa kulovalkean tavoin. Vastaanotto oli sitäkin lämpimämpi. Oppilaani huokailevat, 
että onko sinun ihan totta lähdettävä jo maaliskuussa, sensei. Vanha professori Nabetanikin kumarsi 
minulle parkkipaikalla ja sanoi rukoilevansa, että saisin olla Japanissa vielä pitkän aikaa. Paluulippu 
on nyt kuitenkin ostettu maaliskuuksi, joten sitä asiaa ei enää voi muuttaa.  

Koko kesän ja syksyn minulla oli ahdistava olo, ja nukuin tosi huonosti. Tuntui kuin koko 
elämäni olisi romahtanut kasaan. Lähtöpassien lisäksi tuli vielä toinenkin suru. Kävi nimittäin niin, että 
tuo kalvinistipappi, jolle ”sihteerini” Kayo-san oli antanut Ja Herra otti –kirjan arvosteltavaksi, päätti-
kin antaa ruusujen sijasta risuja. Kirja oli hänen mielestään liian konservatiivinen ja liian vastauksia 
antava. Olisi kuulemma parempi istua tuhkaläjässä Jobin kanssa puhumatta mitään. Jotenkin arvos-
telijaa tuntui ärsyttävän jo pelkästään se tosiseikka, että joku ulkomaalainen lähetti rohkenee tulla 
sanomaan kärsimyksestä yhtään mitään japanilaiselle yleisölle. 

Kirjani tyrmäys tuntui minusta melkein yhtä pahalta kuin norjalaisten eropaperi. Onneksi 
kirja on jo melkein loppuunmyyty; tuon arvostelun jälkeen sitä ei nimittäin osta enää kukaan. Miksi 
Jumala sulki edestäni tämänkin oven, sitä kyselin itseltäni mieli maassa.  

Mutta se teologinen kiistakysymys, jonka tähden minä lähtöpassit sain, on mielestäni niin 
tärkeä, että siitä pitäisi jatkaa keskustelua niin Suomessa kuin Japanissakin. On kysymys Jumala-
kuvasta. Mitä tarkoittaa kansojen ja yksityisten ihmisten elämässä se opinkohta, että Jumala on pyhä 
Jumala ja vihaa syntiä? Mitä se tarkoittaa tänä lopun aikana? Saako Jumalan vihasta puhua kuten 
VT:n profeetat puhuivat, vai onko siitä rakkauden tähden vaiettava? Antaako Jumala kansojen ja 
yksityisten ihmisten tehdä mitä julmuuksia hyvänsä puuttumatta asiaan millään tavalla? Ja mitä 
tarkoittaa, että Herra on kaikkivaltias, jos ajattelemme esimerkiksi luonnonkatastrofeja? 

Itse en ole julistanut näistä asioista mitään muuta kuin sen, mikä on kirjoissani kaikkien 
luettavissa. Jos joku nyt ajattelee, että mitä hirveää se Mailis on mennyt siellä Japanissa sanomaan, niin 
lukekoon hän Jeremian elämänkerran Itkevä pronssimuuri (Uusi Tie) tai uusimman kirjani Eliasta 
(Perussanoma).  

Nuorelta pappismieheltä, entiseltä OPKO:n pojalta, tuli viesti, josta sain idean: mitä jos 
otettaisiin itse uskonpuhdistajamme Martti Luther tämän teologisen erimielisyyden ratkaisijaksi. Viesti 
kuuluu näin:  

 
Postiluukusta kolahti tänään ystäväkirjeesi, ja se oli surullista luettavaa. Tuntuu aivan käsittämättö-
mältä, että opetustasi sanotaan vahingolliseksi. Raamatun lisäksihän myös luterilaiset tunnustuskir-
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jamme ja Luther itse opettavat samoin kuin sinä, eli että kyllä Jumala tässä ajassakin rankaisee sekä 
yksityisiä ihmisiä että kansakuntia. 

Ote Lutherin ahtisaarnasta: ”(Kun ihmiset eivät tahdo lakata synnistä, vaan tahtovat sii-
nä pysyä), niin rankaisee Jumala heitä tavarain puutteilla, häpeällä, tarttuvalla taudilla ja muulla 
onnettomuudella. Jumalattomat ihmiset eivät muuta eikä parempaa tahdo; synteinsä ja katumat-
toman elämänsä vuoksi ovat he syypäät kaikkeen kurjuuteensa ja onnettomuuteensa.” 

Niin, nyt olisi mielestäni hyvä sauma jonkun tutkia, mitä Luther kaikissa teoksissaan 
opettaa Jumalan vihasta ja rangaistuksesta? Miten hän tulkitsee oman aikansa katastofeja; hänhän 
puhui niistä suhteellisen paljon. (mm. turkkilaisten hyökkäyksistä Saksan rajoille). Silmiini sattui Mart-
ti-tohtorin Genesis-kommentaarista kohta, jossa hän selittää Sodoman tuhoa: ”Tämä on se tarkoitus-
perä, joka saa minut luennoimaan tällaisista hirvittävistä kertomuksista, vaikka se onkin minusta 
vastenmielistä. Jumalan vihan valtavuus kauhistuttaa minua, mutta katson kuitenkin tämän opetuk-
sen olevan hyödyksi, ei ainoastaan röyhkeiden pelottamiseksi vaan myös hurskasten varjelemiseen 
jumalanpelossa, etteivät he jumalattomien tapaan tekisi syntiä ja joutuisi kadotukseen. Sitten näissä 
esimerkeissä esitetään Jumalan viha myös sillä tavoin, että samalla käy ilmi Jumalan laupeus, kun hän 
sydämellisesti pelastaa ne, jotka uskovat.” WA 43, 47, 37 – 48, 2. 

Ja sitten vielä sitaatti Lutherin hartauskirjasta Mannaa Jumalan lapsille, jota tänä vuon-
na olen lueskellut: Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Aam. 3:6. 
Miksi profeetta sanoo pahan tulevan Jumalalta, vaikka Jumala itse ei sitä tuota, vaan antaa sen ta-
pahtua muiden kautta? Raamattu sanoo, että perkele kuolettaa ja että laki kauhistaa syntistä. Kui-
tenkin Raamattu myös sanoo Jumalan tekevän kumpaisenkin. Tarkoituksena on, että me pysyisimme 
uskonkohdissamme, joissa tunnustamme ja uskomme ainoastaan yhden Jumalan emmekä tee monta 
jumalaa niin kuin harhaoppinen Mani, joka teki kaksi, toisen, jolta tulee hyvä, ja toisen, jolta tulee 
paha. Kun heille kävi hyvin, he turvautuivat siihen jumalaan, joka tuotti heille kaikkea hyvää, jos taas 
kävi pahoin, he kääntyivät sen puoleen, jolta paha tuli. Mutta Herra Jumala tahtoo meidän turvau-
tuvan häneen, kävipä meille hyvin tai pahoin. 
 
PALAUTETTA YSTÄVÄKIRJEESEEN: 
Edelliseen ystäväkirjeeseeni tuli niin paljon palautetta, että kun pistin kaikki viestit yhteen pötkyyn, 
siitä tuli kokonaista 28 sivua tekstiä! Yhtä lukuun ottamatta palaute oli kannustavaa ja rohkaisevaa. 
Kiitos teille, ystävät, olen todella ollut rohkaisun tarpeessa viime aikoina. Lainaan seuraavassa vieste-
jänne, erityisesti niitä, jotka kommentoivat Japanista lähtöni teologista puolta. Olen muuttanut joita-
kin yksityiskohtia, ettei kirjoittajaa voitaisi tunnistaa. Yhdeltä henkilöltä pyysin lupaa saada siteerata 
hänen kirjettään, koska hänen henkilöllisyytensä olisi kuitenkin helposti tunnistettavissa. On varmaan 
tyhmää kirjoittaa tällaiset kehut muidenkin luettavaksi, mutta kukas sitä kissan häntää nostaisi, jollei 
kissa itse…  
 
Vuonna 1995 ilosanomakurssin käynyt nainen: Me tapasimme ensimmäisen kerran kun olin 
Arkilla vuonna 2005. Paljon on tapahtunut tässä välissä, ja tänään aloitan uuden Ilosanomapiirin 
vetämisen Helsingissä. Meitä on 5 naista. Tekstisi ovat tuoneet suuresti siunausta elämääni, olet todella 
saanut olla Pyhän Hengen käytössä. Joka kerta rakennun ja saan uusia näkökulmia Jumalan suureen 
suunnitelmaan ja Jeesuksen lunastustyön merkitykseen. Luettuani viimeisen ystäväkirjeesi halusin 
laittaa viestiä tästä omasta näkökulmastani. Kiitos Mailis kun seisot rohkeasti sanojesi takana ja pidät 
Raamattua auktoriteettinäsi. Rukoilen sinulle voimia ja siunausta! 
 
Lahettäjäseurakunnan työntekijä: Rakas Mailis! Tulin juuri töihin ja avasin sähköpostini. Olin 
tyrmistynyt ja järkyttynyt, näinkö oikein ja ymmärsinkö oikein? Muistathan, että juuri silloin kun kaik-
ki tuntuu romahtavan ja itse olemme kyvyttömiä jatkamaan, niin silloin meitä kannetaan, eikä 
meidän tarvitsekaan jaksaa, vaan pitää pudottaa koko kivilasti Vapahtajamme kannettavaksi! Tai-
vaan Isä antakoon sinulle voimia voittamaan vihan tunteet, jotka helposti myrkyttävät mieltä. 
 
Ex-japaninlähetti: Olen tosi surullinen puolestasi! Mikä ihmeessä julistuksessasi on voinut norjalaiset 
noin suututtaa? Mitä minä olen Sinua kuullut, niin amen on ollut helppo sanoa. Entäs kirjasi sitten! 
Olen vähän huono lukemaan, mutta sinun kirjasi ovat niitä harvoja hengellisiä kirjoja, joita olen luke-
nut. Eikä Perussanoma olisi teologialtaan huonoja edes julkaissut. Joten en lainkaan ymmärrä. Eikö 
japanilaisille saa lukea lakia ja evankeliumia??? Miten ihmeellä muuten voisi työtä tehdä? 
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35 vuotta ystävärenkaan jäsen: Kyllähän kirjeesi varmaan järkytti ihmisiä, mutta minusta ren-
kaan jäsenillä on oikeus tietää asioiden oikea laita. Jos kyse on teologisesta erimielisyydestä, sillehän ei 
mahda mitään... Kai silloin nimenomaan pitäisi käydä kunnon keskusteluja norjalaisten ja sinun kes-
ken - kai hengellisten firmojenkin työntekijöillä on oikeus tulla kohdelluksi oikein ja pykälien mukaan. 
Voimia Sinulle tähän kaikkeen ja hyvää toipumista leikkauksesta. 
 
Kummityttö: En osaa oikein sanoa muuta kuin että onpa todella ikävä tilanne. Sinun työsi oikea 
arvohan ei onneksi ole kiinni tällaisesta ulkopuolisten tahojen toiminnasta / sanomisista, vaan sen tie-
tää Jumala ja ne ihmiset, jotka sinua ovat kuunnelleet, ja toivottavasti myös sinä itse. 
 
Ystäväni naispastori: Rakas Mailis, hengellinen äitini. Murheellisena luin eilen kiertokirjeesi. Tuota et 
olisi ansainnut. Olet tehnyt työtä rakkaudesta japanilaisiin ja rakkaudesta evankeliumiin. Evanke-
liumin julistaminen ei ole vahingollista, tuon on täytynyt haavoittaa syvältä. Usein olen kiitollisena 
ajatellut esirukouksiasi, kun on ollut vaikeaa. Muistan nyt vuorostani sinua. Kuitenkin vielä joskus saat 
nähdä ja ymmärtää Jumalan hyvät tarkoitukset. Senkin, miten hän voi kääntää pahan hyväksi. Kun 
sinulla on oikein vaikeaa, lue vaikka Janatuisen "Ja Herra otti"... Tässä vielä sitaatti Siionin virres-
tä: ”Hoida jo haavamme, /joita me saamme,/ johdata luoksesi murheista maan./ Sinne me, turvaten 
Vapahtajaamme,/ pääsemme voitosta riemuitsemaan." SV 258:3 
 
Vanha pariskunta Savosta: Kiitos kirjeestä. Se melkein seisautti veret. Kyllä kait Jumala on edelleen 
myös rankaiseva Jumala jo nyt, jos emme tee parannusta. Eihän hän ole loputtomiin pitkämielinen 
Suomenkaan suhteen. Luimme tänään Luukas 13:6-9 Hetkisen selityksin. Ymmärrämme. että Jeesus 
tällä vertauksellaan varoitti ihmisiä, kuten sinäkin teet. Ehkä sinua tarvitaan täällä Suomessa, ja siksi 
Japanin "keikka" jää lyhyemmäksi kuin alun perin oli suunnitelma. 
 
Emeritus Piispa: Tervehdys! Kirjeesi oli tyrmistyttävää luettavaa! Tuo auktoriteettijuttu (seisotko 
lähetysjärjestöjen yläpuolella) on kuin Lutherin  oikeudenkäynnistä Wormsissa. Onneksi vastasitkin 
kuin Luther. Varo vain syyllistämästä itseäsi. Et ole epäonnistunut, vaan onnistunut. Merkityksesi on 
maailmanlaajuinen. Päällekantajiesi arviot eivät ole totuus, vaan valhe. Totuus ovat työtoveriesi ja 
maan hiljaisten arviot. Ja ennen kaikkea Raamatun todistus. Rukoilemme Sinulle terveyttä, rauhaa ja 
iloa sekä kaikkien vääryyksien oikaisemista. Herra kanssasi! 
 
Ystävä rukoilevaispaikkakunnalta: Ei voi olla totta! Mutta niin se ilmeisesti vaan on! Ihminen 
sinussa itkee. Kylvetty sana sen sijaan menee eteenpäin. Kuinka monta puhetta jo minäkin (hyvin 
pieni tekijä) olen pitänyt sinun kirjojesi pohjalta! Tästä kaikesta vielä noustaan! Tuhkasta tuli nousee! 
"Tätä nyssit (nyt sitten) tarvita", sanoi usein rukoilevaismaallikko. Ettet vaan ylpistyisi!!! 
 
Ystäväperhe jonka olen tuntenut opiskeluajoilta saakka: Mekin uskomme, että VT:n tapah-
tumat ovat esikuvia myös nykyiselle ajalle. Jumala ei ole muuttunut, Jumalan laki ei ole muuttunut 
eikä Jumalan pelastussuunnitelma ole muuttunut. Yksilöt ja kansat voivat kuitenkin harhautua omiin 
kuvitelmiinsa, varsinkin kun rauhan aika ja korkea elintaso omassa ympäristössä on kestänyt pitkään. 
Norjakin tarvitsisi profeettaa, joka varoittaisi heitä. Ihanaa, että olet varoittanut Japanin kansaa. 
Siunatkoon Jumala sinua Mailis! Ja siunatkoon Jumala japanilaisia, että he alkaisivat etsiä Jeesusta, 
syntien sovittajaa ja, että he saisivat vastaanottaa evankeliumin voiman (Room.1:16), joka on suurem-
pi synnin voimaa ja saisivat pelastua synnin alta! Jeesus on heidänkin puolestaan kuollut! Hallelujaa! 
 
Innokas ilosanomapiirin pitäjä: ”Hiuskarvaakaan ei päästä putoa Jumalan sitä sallimatta.” ”Tei-
dän veljiennekin on kestettävä samanlaiset ahdistukset”. Paha kyllä tekee aina kovasti kipeää. Olen 
kuitenkin sen oppinut, että kaikki tulee Jumalalta. Riipu kiinni Sanassa. Jos paha vain pyörii sisimmäs-
sä, niin mene esim. yksityiselle terapeutille. Olet saanut tunne-elämään ison trauman.  Hoitamaton 
trauma oirehtii sielua vahingoittavilla ajatuksilla, katkeruudella jne. PS. Tänäänkin on ystävien kans-
sa kokoonnuttu tutkimaan Raamattua sinun tekemin kysymyksin. 
 



 4 

Operaatio Mobilisaatiossa toimiva nuori nainen: Olemme tavanneet Turussa opiskelijaillassa 
joskus vuonna 2006. Olen seurannut työtäsi kotisivuiltasi viimeisten 6 vuoden aikana ja lukenut ja 
kuunnellut paljon myös opetuksiasi. Toivon, että sinua rohkaisee kuulla, että elävä ja väkevä tapasi 
opettaa Jumalan sanaa, uskosi ja uskollisuutesi Jumalalle on ollut minulle tärkeä esimerkki. Kiitos siis 
työstäsi jota olet tehnyt, olen oppinut siitä paljon. Toivon, ettet lannistu, vaan jatkat tärkeää palvelus-
tehtävääsi muualla kuin Japanissa. 
 
Rohkaisija-uskonsisar: Koin kehotusta muistaa sinua (ennen kuin luin kirjeesi), sain sellaisen lem-
peän ja hellän muistutuksen, että sinulla on vaikea aika. Sain todella paljon uskon elämääni hiljattain, 
kun kuuntelin netistä opetustasi käskyistä. Kyllä meitä pitää varoittaa sydämessä riehuvasta an-
tinomistista. Uskon sanan tekevän työtään japanilaisissa kuulijoissasi. Minusta tuntuu pikemmin, että 
nöyryytyksen sijaan kylvötyö tuli täyteen. Tervetuloa Suomeen! 
 
Uuden Tien lukija: Luin pari päivää sitten Uudesta Tiestä, että lähetystyötehtäväsi Japanissa on 
vaikeuksissa. Se oli erittäin surullista kuultavaa. Olen lukenut Sankareita ja pelkureita -kirjasi. Niin 
kauan kuin Herra suo, jatka vain samalla raikkaalla lain ja evankeliumin linjalla. Tarvitsemme Juma-
lan äärimmäistä armoa joka päivä. Kiitos, että uskalsit jakaa myös tämän raskaan vastoinkäymisen 
kirjeessäsi. Harvoin näin rehellistä tilitystä saa lukea. 
 
Kansanlähetyksen työntekijä: Voimia sinulle rakas ja kunnioittamani sisar Herrassa! En tiedä, 
miksi näin on käynyt, mutta voimme luottaa, että Jumala pitää huolen sekä sinusta että työstään, 
jota Hän on voimallisesti sinunkin kauttasi tehnyt! Voihan olla, että tämä, mitä sinulle on tapahtunut, 
laittaa monen ihmisen selkä seinää vasten: Onko se, mitä olet kirjoittanut totta vai ei? Enää ei voi 
muodollisen kohteliaasti ohittaa sitä, vaan siihen täytyy ottaa kantaa. 
 
Tuntematon kirjojeni lukija: Haluan rohkaista sinua, että olen saanut paljon tukea elämäni var-
rella kirjoistasi. Kun opiskelin diakonissaksi ja siellä oli liberaaliteologista opetusta, sain vastapainoa 
kirjastasi Kymmenen käskyä. Itkevä pronssimuuri oli valaiseva Jeremian elämästä. Menetimme kesällä 
lapsemme... Kirjasi Ja Herra otti on lohduttanut meitä suuresti, vaikka emme ymmärräkään, miksi 
Taivaan Isä otti hänet meiltä luoksensa niin varhain. Kiitos, että olet olemassa! Kun on Jumalan käy-
tössä, niin vastustustakin kai on enemmän? Rukoilen puolestasi. 
 
OPKO:n nuori senioriperhe: Jos sinua ei syytetä harhaopista, niin erottamisesi on perusteeton. Pis-
te. Sinä olet kristikunnan historian kanssa linjassa. Katastrofeja on kautta aikain katsottu Jumalan 
rangaistuksena ihan pelkästään syntiinlankeemuksen vaikutusten perusteella, niin kuin varmasti tie-
dät. Jollei norjalainen esimiehesi tätä tiedä, on se osoitusta hänen teologisesta sivistymättömyydestään.  
 
SITTEN VIELÄ PARI REAKTIOTA JAPANISTA 
Vanha täti, joka on käynyt uskollisesti joka viikko tunneillani raamattukoulussa 2½ 

vuoden ajan: Sensei, sinun puheistasi yritetään nyt poistaa juuri se, mikä on niissä kaikkein parasta: 
konkreettisuus. Kuulijoittesi on pakko pysähtyä ajattelemaan omien syntiensä ja kansansa syntien 
seurauksia. Silloin heillä on korvat kuunnella evankeliumia ihan toisella tavalla kuin ilman lain saar-
naa. 
 
Seurakuntani teologiharjoittelijapoika, joka on kuunnellut opetustani 1½ vuotta: Luin 
sen paperin, joka oli lähetetty Norjasta. Se oli minulle shokki. Eniten olin järkyttynyt siitä, että opetus-
tasi sanotaan ”vahingolliseksi”. Tietenkin meillä voi olla jotain eroja siinä, miten tulkitsemme Raamat-
tua, mutta pohjimmiltaan olen sanaa mieltä kanssasi. Kun opetat Vanhaa testamenttia, on tekstisi 
kyllä tiukkaa, mutta päällimmäiseksi kuulijan mieleen jää kuitenkin evankeliumi. Useimmat papit 
Japanissa eivät julista, kuten sinä julistat, eivät etenkään tsunamista. Mutta sehän ei tarkoita, etteikö 
heidän pitäisi julistaa kuten sinä. Ethän siis muuta julistustasi meidän seurakunnassamme, pyydän sitä 
hartaasti! 
 
Hengellinen tyttäreni Japanin opiskelijatyön vuosilta, nyt naimisissa kristillisen järjes-

tön johtajan kanssa: Kun sinä kävit viimeksi täällä Tokiossa, keskustelimme tsunamista. Sinä luit 
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silloin tuon kohdan Siiloan tornista ja sanoit, etteivät Toohokun asukkaat olleet sen syntisempiä kuin 
muutkaan japanilaiset, mutta että tsunami oli Jumalan kutsu Japanille parannukseen. Kysyit käyttä-
vätkö kirkot tämän tilaisuuden hyväkseen julistamalla sitä kutsua. 

Olen ajatellut asiaa jälkeenpäin ja tullut siihen tulokseen, että olit ihan oikeassa. Valitet-
tavasti useimmat papit eivät näe tätä asiaa näin – mutta juuri siksi sinun äänesi on profeetallinen ja 
sitä pitäisi kuunnella. On traagista, että sinut lähetetään tästä maasta pois vain siksi, että sanot to-
tuuden. Mutta en ihmettele sitä yhtään, sillä niin on totuuden puhujille aina käynyt ja tulee vastakin 
käymään. 

Mutta ehkä nämä potkut ovat sinulle Jumalan itsensä antama kutsumus ja tehtävä. Eh-
kä äänesi kuuluu niiden kautta kovempana kuin jos olisit saanut jäädä Japaniin. Koeta nyt vain kil-
voitella, Mailis-sensei, että otat tämän asian Herran kädestä. Sillä tavalla annat parhaan todistuksen 
Jeesuksesta ja työstäsi. PALAUTE PÄÄTTYY TÄHÄN.  
 
Herra kuolettaa ja tekee eläväksi. Herra antoi minulle avun myös norjalaisen papin Jan Bygsta-
din kirjoittamasta kirjasta Overgitt til Herrens ord. Siinäpä vasta viisas mies ja mahtava teologi! Byg-
stad puhuu tekstistä ”Herra kuolettaa ja tekee eläväksi” Jumalan valtakunnan työntekijän kannalta. 
On kysymys vehnänjyvän kuolemisen tiestä. Mooses luuli olevansa valmis Herran työhön 40-vuotiaana, 
ja olihan hänellä siihen kaikki edellytyksetkin olemassa. Ja kuitenkin Herra siirsi miehen syrjään toiseksi 
40 vuodeksi. Erämaan hiljaisuudessa hävisivät luulot omista kyvyistä niin tarkkaan, että kun Herra 
sitten kutsui miestä kansansa vapauttajaksi, tämä vain esteli: ei hän osaa puhua, menköön joku toi-
nen. Näin oli Mooseksen itsevarmuus kuoletettu, ja Herra voi lopultakin häntä käyttää. Hän ei nimit-
täin käytä ketään muita kuin niitä surkimuksia, jotka tietävät itse ja joista muutkin näkevät, ettei 
heistä ole mihinkään.  

Ja sitten Herra kuitenkin avasi Mooseksen kautta kansalleen tien Kaislameren yli. "Älkää 
peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. 
Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa." (2.Ms.13:13-14.) Jotenkin sain mielenrauhani ja yö-
uneni takaisin, kun luin tämän Bygstadin tekstinselityksen. Tajusin, että Jumalalla oli suunnitelma 
minunkin kuolettamisekseni. Hän halusi rakkaudessaan nöyryyttää minut lähtöpassien ja kirja-
arvostelun kautta.  

Jos ihmiset puhuvat minusta pahaa – ja juuri sitä vihamieheni nyt tekevät kolmessa 
maassa – niin Jumala itse puolustaa minua, niin totta kuin olen hänen asiaansa ajanut. Jos taas en ole, 
niin silloinhan oli vain oikeus ja kohtuus, että minulle annettiin lähtöpassit tästä rakkaasta maasta. 
Mutta kerran tulee kaikille käymään ilmeiseksi, miten tämän asian laita oikein oli – Jumalan silmillä 
katsottuna.  

Nyt minusta tuntuu kuin Jeesus sanoisi minulle: Mailis, työsi työni Japanissa on tehty. Sinua 
ei tarvita täällä enää maaliskuun jälkeen. Eteesi avautuu jokin toinen tie. Muut saavat jatkaa siitä, 
mihin sinä jäät. ***   

Kiitos siis kaikista esirukouksistanne, ne on kuultu. En tiedä, miten olisin ilman niitä sel-
vinnytkään ahdistuksistani. Kiitos myös teille, jotka ilmoittauduitte vapaaehtoisiksi kirjeeni postittajiksi. 
Nyt pyytäisinkin niitä paperikirjeen saajia, joilla on myös sähköpostiosoite, ilmoittamaan sen minulle. 
Olen todennut, että on yksinkertaisempaa lähettää kirjeet sähköisessä muodossa. Paperikirjeen saa-
vat kuitenkin jatkossakin ne, joilla ei sellaista osoitetta ole.  

Vielä yksi kysymys: tunnetteko ketään, joka voisi kääntää tekstejäni englanniksi edes 
alustavasti? Minulla ei ole käännöstyöhön aikaa, ja niskaakin on pakko koettaa vähän säästää. Siu-
nattua joulua siis! Kirjoitan teille vielä yhden kirjeen Japanista, jos Herra suo.    

 
Mailis  
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