
  Ensimmäiset luumunkukat – ja viimeiset     Nuoren kollegan kanssa kirkon mainoksen edessä

Rehtori ojentaa todistuksen ahkeralle opettajalle

Ystäväkirje 2/13. 4.4.13

Rakkaat ystäväni
Tasan  kuukausi  kulunut  siitä  ikimuistoisesta  päivästä,  kun  läksin  pois  Japanista.  Kerron  tässä  kirjeessäni  teille 
japanilaisten kehut ja kiitokset. Toivottavasti ne ilahduttavat teitä, lähettäjiäni, yhtä paljon kuin ne ilahduttivat minua. 
Mutta ensin lainaan kolme vuotta vanhaa lähtöjuhlapuhettani, joka osoittautui aika profeetalliseksi.

L  ähtöjuhlapuhe Kylväjän kesäpäivillä 2010  
Millainen on se risti, jota meidän on kentällä kannettava? Aivan samanlainen kuin täällä kotimaassakin: perkele,  
maailma ja oma liha. Nämä kolme eivät suinkaan jää Suomeen, vaan kulkevat matkalaukussamme maailman ääriin  
asti.  Paholaisella  on  oma  suunnitelmansa  jokaisen  lähetin  kaatamiseksi.  Kiusaus  epäuskoon,  epätoivoon,  
katkeruuteen ja kaikkien käskyjen rikkomiseen on joskus epäinhimillisen kova.  Sen voittamiseksi  tarvitaan teidän  
esirukouksianne, ystävät. 

Ja  jospa  tilanne  olisikin  se,  että  jokaiselle  uudelle  työkaudelle  lähtiessään  lähetti  saisi  jättää  
kotimaahan yhden paheensa! Silloin minullakin olisi jo kuudes pahe jäämässä Suomeen, ja japanilaisten kollegojen  
olisi paljon helpompi pärjätä minun kanssani. Mutta ei, kaikki viat on taas kerran vietävä mukanaan lähetyskentälle.  
Rukoilkaa te ystävät,  että muut jaksaisivat antaa Japanissa minulle minun vikani anteeksi,  ja että minä jaksaisin  
antaa muille heidän vikansa anteeksi. 

Yksi  hyvä  puoli  siinä  kuitenkin  on,  ettei  lähetti  muutu  paremmaksi:  ei  pääse  syntisten  Vapahtaja  
häneltä unohtumaan. Syntiensä kanssa kituroivan on pakko muistaa, miksi Jeesuksen piti  kuolla. Ja vain se osaa  
julistaa armoa, jolla itsellään on sille käyttöä joka päivä. 

Sitten ristiin kuuluu vielä maailman viha.  Jeesus sanoi  syyn siihen,  miksi  maailma meitä vainoaa:  
”Joka  tämän  uskottoman  ja  syntisen  sukupolven  keskellä  häpeää  minua  ja  minun  sanojani…” (Mk.8:38).  
Jokaisella kentällä on jokin kuuma peruna, josta lähetin oletetaan vaikenevan. Kyllä sielläkin osataan suuttua, jos  
joku  aukoo  suutaan  esimerkiksi  seksuaalielämän  synneistä  tai  kirkkopolitiikasta.  Mutta  jos  emme  uskalla  sanoa 
ääneen kaikkien edessä sitä, mitä Jeesus uskalsi sanoa apostoleilleen, niin mitä me sitten julistamme? Olisi kauheaa,  
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jos  Vapahtaja  joutuisi  häpeämään meitä  ja  meidän puheitamme  palatessaan  tänne  maan päälle.  Rukoilkaa  siis  
ystävät meille rohkeutta julistaa Jeesuksen sanoja niiden kaikessa terävyydessä. 

Meille lähtijöille on nyt auennut ovi Herran työhön. Kun Jeesus avaa oven, niin se aukenee, vaikka  
koko maailma ja kaikki paholaisen joukot yrittäisivät pitää sitä kiinni. Ja sitten kun ovi sulkeutuu, on sulkijana Jeesus  
itse, eivät ihmiset, eivät johtokunnat, eipä edes paholainenkaan. Sen olen nähnyt omassa elämässäni. Rukoilemme: 
Nyt Pyhä Henki taluta,/ oppaana kulje matkalla./ Sanallas meitä valaise./ Kirkasta Kristus kaikille.”

Palautetta oppilailta
Laskin oppilaitteni lukumäärän. Heitä on ollut raamattukoulussa näiden 2 v 8 kk aikana 110 henkeä, etäkursseilla 
melkein toinen mokoma ja seurakuntavierailut päälle.  

Luin oppilaitteni arvioita opetuksestani. Ne olivat kyllä ylitsevuotavan positiivisia.  Opetustyylini  on 
heidän mielestään hyvä, raamatullinen, elävä, henkilökohtainen, Jeesus-keskeinen, VT:n ja UT:n yhdistävä. Monisteet 
ja diat elävöittävät tunteja. Moni tunnusti, että hänen asenteensa Raamattuun on muuttunut, ja Raamatun lukemisesta 
on  tullut  mielenkiintoista.  Usko  evankeliumiin  on  syventynyt.  Rakkaus  Jeesukseen  on  kasvanut.  Samoin 
evankelioimisinto. 

Säilytä keskuudessamme hyvät tavat… 
Menin Sannomiyaan eli  Koben keskustaan asioitani toimittamaan.  Ihailin kaunista ja siistiä kaupunkia ja ihmisiä, 
joilla on hyvät tavat. Sitä siunaustahan vanhassa kirkkorukouksessa muinoin Suomellekin rukoiltiin. On valtava ero 
kansalla, jonka tavat ovat hyvät,  ja kansalla, jonka tavat ovat huonot. Japanissa ei kiroilla, ei  möykätä humalassa 
kaduilla eikä julkisissa liikennevälineissä, ei huudeta kännykkään, ei sotketa paikkoja, ei piirrellä seiniin. Kadut ovat 
niin siistejä, että niiltä voisi vaikka syödä. Kobe on täynnä ihania kukkaistutuksia kesänsä talvensa. Haikea täältä on 
lähteä. 

Raamattukoulun ruokapöydässä   
Raamattukoulun ruokapöydässä kysyi vanha professori Nabetani minulta: ”Onko sinun todella lähdettävä maaliskuussa, 
sensei?” ”On lähdettävä, koska lähetysjärjestö niin käskee”, vastasin. Sitten lisäsin hymy huulessa: ”Tosin olen tullut 
siihen tulokseen, että Jumalankin mielestä olen tehnyt täällä jo tarpeeksi töitä.” 

Mennoniittikirkon naistenpäivä   
Matkustin Osakaan pitämään luentoa Ruutista mennoniittikirkon naistenpäivään. Paikalla istui yli  30 naista (joukossa 
muutama mieskin). Luentoni otettiin sekä CD:lle että DVD:lle. Ja kyllä minua taas kehuttiin. Miten Raamattu voikaan 
tulla noin eläväksi! Ja miten onkaan mielenkiintoista kuulla jonkun Raamatun henkilön elämäntarina alusta loppuun! 

Joimme teetä luennon jälkeen. Eräs rouva näytti  muistiinpanojaan, jotka hän oli  tehnyt  Jobin kirjaani 
lukiessaan. ”Se kirja muutti yhdellä iskulla minun käsitykseni Jobista ja Jumalan toimintatavasta kärsimyksen suhteen”, 
hän sanoi kiitollisena.

Kaikki tuomani Ja Herra otti -kirjat menivät kaupaksi, ja vielä niitä pitää lähettää muutama postissakin. 
Kirjoja ei ole enää jäljellä kuin 125 kpl (ja mitä kirjakaupat mahdollisesti palauttavat). 

Vanha ystäväpariskunta Japanin OPKO:sta  
Professori B. oli pyytänyt minua viimeiselle visiitille ja iltaruualle kotiinsa. Ruoka oli japanilaista ja tosi hyvää. Vanha 
pariskunta kehui minut maasta taivaaseen. Tuntuu hyvältä, että joku antaa meikäläiselle noin suuren arvon – ja vieläpä 
sellainen ihminen, joka on tuntenut minut kohta 30 vuotta. 

 Professorin rouva kysyi minulta, miten päädyin muinoin Japanin opiskelijalähetykseen töihin. Kerroin, 
miten se tapahtui: tapasin kielikouluaikanani silloisen pääsihteerin sattumoisin yhteisen ystävämme kodissa. Söimme ja 
juttelimme niitä näitä. Sen jälkeen tuo mies oli kirjoittanut lähetykselle kirjeen, että hän haluaa minut järjestöönsä töihin 
seuraavalla työkaudellani. 

KGK:hin meno antoi suunnan koko elämäntyölleni. Siellä tutustuin evankelioivaan raamattupiiriin. Sain 
myös olla opettamassa kristityille nuorille lain ja evankeliumin eroa, mikä oli monelle suuri löytö. Monista silloisista 
opiskelijoistani  on  tullut  pappeja,  lähetystyöntekijöitä  ja  seurakuntiensa  vastuunkantajia.  Välillinen  vaikutukseni  on 
varmaan ollut paljon suurempi kuin välitön. Eli siis se,  mitä opetuslapseni ovat kuulijoilleen opettaneet kaikki nämä 
vuosikymmenet aina lähetyskentillä asti. 

Vanha  professoripariskunta  jäi  vilkuttamaan  kadunkulmaan,  kun  läksin  kävelemään  pimeässä  illassa 
asemalle päin. Kurkkuani kuristi: näenkö heitä enää koskaan tämän maan päällä? 

Tottorin viimeinen ilosanomakurssi 
Oli  niin kylmä  yö,  että peiton allakin palelsi.  Aamulla  nousin 7.20 bussiin ja 7.57 junaan ja matkustin Tottoriin 
pitämään luentoa ja ilosanomakurssia viimeisen kerran. Viimeisen kerran nousin siis japanilaiseen junaan, viimeisen 
kerran katselin ihania lumivuoria junan sukellellessa tunnelista toiseen. Sydämeni täytti suuri kiitollisuus siitä, että 
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Herra  oli  kutsunut  minut  tähän  maahan  37  vuotta  sitten,  ja  että  sain  tulla  tänne  vielä  näiksi  vajaaksi  kolmeksi 
vuodeksi. 

Pidin puheen Joosefista ja hänen kiusauksistaan. Sitä valmistaessani olin joutunut miettimään omiakin 
kiusauksiani.  Samathan  ne  ovat  kuin  Joosefilla:  kiusaus  vihaan,  katkeruuteen,  anteeksiantamattomuuteen. 
Anteeksiantamaton ihminen joutuu kuitenkin elämään jossittelu–maailmassa. Joosefkin olisi voinut pyöritellä kaikki 
nuo orjuuden ja vankeuden vuodet mielessään sitä, mitä hänen elämänsä olisi voinut olla. Hän olisi voinut olla silläkin 
hetkellä isänsä teltassa, hänestä olisi voinut tulla suvun päämies, hän olisi voinut tehdä sitä ja saavuttaa tätä...

Näin ajattelee ihminen, joka ei ota onnettomuuksiaan Jumalan, vaan pahojen ihmisten kädestä. Mutta 
sellainen ihminen ei myöskään siivoa ulkohuussia kunnolla, kun hänet siihen työhön komennetaan. Se että Joosef 
menestyi orjuudessa ja vankilassa, osoittaa, ettei hän jossitellut, vaan käytti energiansa kulloiseenkin työtehtävään. 

Joosefilta tosin meni 20 vuotta, ennen kuin hän voi sanoa veljilleen: Te ette lähettäneet minua tänne,  
vaan Jumala. Anteeksiantotyön prosessia ei ehkä voi nopeuttaa, mutta katkeruus on tunnustettava synniksi koko ajan, 
muuten kristityn todistuksesta häviää Pyhän Hengen ääni. Julistaja joka sanoo: minä en anna sille ja sille ihmiselle 
ikinä anteeksi, menettää ennen pitkää elävän sanoman.

En sanonut ääneen, mutta ajattelin näin: Minun kohdallani tämä tarkoittaa sitä, etten jossittele Japanista 
lähtöäni. Jumala lähetti  minut tänne vajaat kolme vuotta sitten ihmeellisellä tavalla.  Raamattukoulu kutsui,  kirkon 
presidentti välitti kutsun, ja silloinen Japanin kentän esimies puolsi lähettämistäni.  

Ja nyt se on Jumala, joka lähettää minut täältä pois. Minun ei tarvitse ajatella Suomessa: tällä hetkellä 
kukkivat kirsikkapuut Japanissa, ja minun pitäisi olla siellä niitä katselemassa. 

Viimeinen Elia-luento  
Kuljen Japanissa näitä viimeisiä päiviä kuin Liisa Ihmemaassa. On talvi ja kylmää. Ennen oppituntia tuli K-san 
tuomaan minulle lahjaansa. ”On niin surullista, että sinä joudut lähtemään Japanista tällä tavalla, sensei”, hän itki. 
”Kyllä meidän pitää ajatella, että Jumala on tahtonut tämän asian näin johdattaa”, vastasin. K-san on uskollinen 
opetuslapseni jo 23 vuoden takaa. 

Viimeisellä Elia-luennolla oli luokka tupaten täynnä väkeä, kai siellä melkein 20 henkeä oli. Tunnin 
jälkeen otettiin valokuvia,  ja  sitten lähdettiin  yhdessä  syömään läheiseen ravintolaan.  Oppilaani  rakastavat  minua 
sydämensä pohjasta, se on ihan selvää. Mitä olen tehnyt ansaitakseni näin paljon rakkautta japanilaisten taholta? En 
mitään muuta kuin opettanut heille Raamattua. 

Iltapäivän  lopun valmistelin  lyhytkurssia  diasarjoineen  ja  monisteineen  epätoivon vimmalla.  Oikea 
olkapääni kipeytyi tosi pahasti. 

Viimeinen visiitti KGK:hin. Vielä viikko 
Puolilta päivin läksin täkäläisen Opiskelijalähetyksen eli KGK:n senioripäivään Osakaan. Minulta oli pyydetty sinne 
raamattutuntia Hoosean vaimosta. Moni kuulijoistani pyyhki salaa kyyneleitään. Moni, kovin moni, tuli kertomaan, 
että sanoma Hoosean ja Jeesuksen ehdottomasta, yksipuolisesta, itsensä uhraavasta rakkaudesta kosketti hänen 
sydäntään. Jotenkin minusta rupesi tuntumaan, että Japanin kristikansa on kuin kuiva maa, joka kaipaa armon sadetta.
Entisellä kollegalla oli  taskussaan kirjekuori,  joka sisälsi  rahalahjan.  Sen oli  lähettänyt  joku hänen seurakuntansa 
jäsen,  joka  ei  halunnut  paljastaa  nimeään,  mutta  oli  kuulemma  saanut  suuren  siunauksen  raamattupiirioppaitteni 
kautta. Koin, että se oli lahja kaikilta muiltakin kysymysteni käyttäjiltä, jotka ovat kohdanneet piireissään Jeesuksen. 

Ilosanomakoulutus 
Nuori teologipoika M. soitti ja kertoi nuorten raamiksesta, jonka hän oli vetänyt seurakunnassaan. Tekstinä oli ollut 
tuhjaajapoika,  ja  piiriin oli  osallistunut  6-7 henkeä,  myös  pastori.  Keskustelu oli  ollut  tosi  hyvä,  ja  nuoret  olivat 
sanoneet, että tehdään tämä toistekin. Poika oli onnellinen, ja minä olin onnellinen.

On kerta kaikkiaan siunattu asia, että ilosanomapiirikoulutukseen kuuluu pakollisena piirin vetäminen. 
Näin  sai  teologian  opiskelijakin  itselleen  uuden työvälineen.  Ja  että  nuori  mies  sattuu  olemaan  kirkon nykyisen 
presidentin  poika,  ei  ole  ihan vähäinen plussapuoli  sekään.  Presidentti  nimittäin  kirjoitti  minulle  kirjeen ja  kiitti 
koulutuksesta poikansa puolesta. 

Lyhytkurssin 1. päivä 
Neljän tunnin yöunen jälkeen minä aloitin nälkävuoden pituisen työpäivän. Luin aamuluvut, kävin vuorella ja 
heittäydyin sitten luentojen kimppuun. Erämaavaellus –diasarja vielä menetteli, mutta Raamatun veri-teema oli 
alkutekijöissään. Ehdinkö, ehdinkö? Paniikki oli iskeä päälle. 

Lyhytkurssille  tuli  yhteensä  yli  50  osanottajaa.  Opetin  ensin  erämaavaelluksen,  sitten  konkreettista 
raamatunlukua.  Seuraavaksi  syötiin,  jonka  jälkeen  tuli  lähtöjuhlieni  vuoro.  Väkeä  lappoi  sisälle  oven  täydeltä, 
satakunta heitä ehkä ilmaantui paikalle. 

Ensin saivat ilosanomakurssin suorittaneet raamattupiirin vetäjät todistuksensa. Heitä oli 16, mukana 
myös  kiinalaistyttö Lin ja äsken mainittu teologipoika. Rehtori jakeli  todistukset ja minä sanoin perään, että voin 

3



lähteä  rauhassa  Japanista,  koska  nämä  oppilaani  jäävät  jatkamaan  työtäni.  Johanna  pitää  toivon  mukaan 
koulutuskursseja raamattukoulussa ja muita kurssin käyneitä voi kutsua seurakuntiin ilosanomapiiriä opettamaan. 

Nuoret  suomalaislähetit  musisoivat  kahteen kertaan,  mikä  teki  tilaisuudesta todella  juhlavan.  Sitten 
minä näytin diasarjan nimeltä ”37 vuotta Japanissa”. Olin vielä edeltävän laulun aikana väsymyksestä turta, mutta 
sitten  sain  jostain  voimia  pitää  tosi  vauhdikkaan  puheen.  Kerroin  Jumalan  kutsusta  11-vuotiaalle  savolaistytölle, 
Jasukon  seikkailuista  moottoripyörineen,  kielikoulun  viimeisestä  kokeesta,  jossa  osasin  kaikki  lukutaitomerkit 
kaikkine lukutapoineen ulkoa, mutta vain sen yhden ainoan päivän ajan. (Ymmärtäväistä naurua.) 

Ja sitten Tamashima ja evankeliumin julistamisen ihanuus. Käärme, joka löytyi kuolleena komerostani, 
ja jonka sitten kiikutin itkien naapurin mummon nähtäväksi. Mummo koetti lohdutella sanomalla, että käärme talossa 
tietää rahaa, ja että hän istui itsekin yhden sellaisen kuoliaaksi edellisenä vuonna; se oli piiloutunut istumatyynyn alle. 
Arvatkaa, lohduttiko se tieto minua? Ihmiset nauroivat vesissä silmin. (Ks. kirjani Tapahtui Tamashimassa netistä.)

No niin, vähitellen pääsin tähän päivään. Sanoin, etten olisi lähtenyt vielä pois Japanista, mutta pitihän 
Joosefinkin lähteä Egyptiin,  ja  jälkeenpäin hän näki,  että se oli  Jumalan johdatus.  Sain raamattukoululta lahjaksi 
silkkisen seinävaatteen ja  kirjallisen todistuksen ”luutmusertavasta” vaivannäöstäni.  ”Kyllä  tämä Mailis-sensei  on 
ollut ahkera opettaja”, kehui rehtori minua. Vanha professori Nabetani piti loppurukouksen. 

Teehetkeen jäivät melkein kaikki, ja omenapiirakat loppuivat kesken. Minun piti  poseerata jokaisen 
kanssa erikseen valokuvassa, joten en meinannut saada teetä suuhuni ollenkaan. Valokuvia, lahjoja, lahjoja, lahjoja, 
hyvästelyjä, kumarruksia, siunauksen toivotuksia, kehuja, kiitoksia. ”Sydämeni on täynnä kiitollisuutta siitä, että sinä 
ilmestyit kerran minun ja koko perheemme elämään”, totesi ystävä, joka kastettiin Tamashimassa yli 30 vuotta sitten. 

Kello  oli  yhdeksän,  kun  selvisin  kämpälleni  ja  aloin  korjata  seuraavan  päivän  diasarjaa.  Puoli 
yhdeltätoista kaaduin sänkyyn ja nukuin kylkeä kääntämättä puoli viiteen. 

Lyhytkurssin 2. päivä.  5 päivää jäljellä. 
Nousin puoli viideltä. Korjasin veri-luennon vielä kerran ja lyhentelin sitä. Nyt vasta oikeastaan itsekin tajusin, mikä 
on veren merkitys Raamatussa. Veri-teema on sanalla sanottuna Jumalan suunnitelma ihmisen ja maan 
puhdistamiseksi. On olemassa sellainen asia kuin verivelka, joka lankeaa maksettavaksi sekä yksityiselle ihmiselle 
että kokonaiselle kansakunnalle. Maa saastuu haureudesta ja viattomasta verestä ja tuhoutuu, jollei sitä puhdisteta. 
Abelin veri huutaa tuomiota ja kostoa, kunnes murhaaja on saanut rangaistuksensa. 

Verivelat on maksettava verellä. Siksi Jumalan Karitsan piti vuodattaa verensä, että koko tuo suunnaton 
velkataakka  saataisiin  maksetuksi.  Hänen  verensä  huutaa  nyt  parempaa  kuin  Abelin  veri  –  se  huutaa  armoa  ja 
anteeksiantamusta. Mutta samalla verellä kuin meidät puhdistetaan, meidät myös pyhitetään Jumalan käyttöön. Veri-
teema alkoi  Raamatussa  paratiisin puvusta,  jonka Jumala  teki  verta  vuodattamalla,  ja  se päättyy  uudeksi  luotuun 
paratiisiin, jossa meillä on verellä valkaistu viitta yllämme. 

Tähän luentoon loppui sitten työni Koben luterilaisessa raamattukoulussa. Sanoin lopuksi, että rukoilen 
Raamattu-herätystä koko Japanin kristikansalle. Nyt on Sana kylvetty enkä minä voi kurkistella mullan alle, itääkö se 
siellä vai ei. Kasvu on jätettävä Herran haltuun. Voin sanoa hyvällä omallatunnolla, että tein töitä opetukseni eteen. 
Yhtään ainoaa luentoa en hihasta vetäissyt. Koetin antaa kuulijoilleni samaa elävää vettä, jota Jeesus minulle itselleni 
on juottanut pisaran kerrallaan kaikkien surujeni keskellä. 

Sain  aplodeja,  kukkia,  lahjoja.  Kirkon nykyinen  toimistopäällikkö totesi  ruokalassa  ihmispaljouden 
nähdessään:  ”On se  harmi,  että  sinun on lähdettävä Japanista,  sensei!  Olisi  tehnyt  mieli  protestoida sitä  päätöstä 
vastaan, mutta emmehän me kirkossa voi puuttua lähetyksen sisäisiin asioihin.” 

Viimeinen pyrähdys vuorelle. 2 päivää jäljellä 
Tytöt  auttoivat  minua  kiitettävästi  pakkaushommissa  ja  siivouksessa.  Uuvuttavan  päivän  jälkeen  läksin 
Raamattukoulun taa vuorelle viimeistä kertaa. Aurinko oli laskemassa ja ilma viileä. Ulkoiluvaatteet oli jo pakattu, 
joten kuljin ylös vuoripolkua kesätakissa, ilman käsineitä. Olin toivonut, että luumupuut puhkeaisivat kukkaan ennen 
lähtöäni. On ollut niin kylmää, että nuput ovat pysyneet tiiviisti supussa, mutta nyt  oli yhteen puuhun toden totta 
auennut muutama pieni valkoinen kukkanen. Kuvasin niitä onnellisena. 

Alas tullessani pyrähti hiyodori-lintu tien yli ja huusi kimeällä äänellä neljä kertaa: Hiii, hiii, hiii, hiii! 
Se  hyvästeli  minut,  ja  samoin  hyvästeli  vuoripurokin  solinallaan.  Taivaalla  ruskotti  vaalean  oranssinen  iltapilvi. 
Viimeisen rinteen päältä katselin vielä kerran Koben ja Osakan muurahaispesää rukoillen herätystä niiden miljoonille 
asukkaille. 

Viimeinen sunnuntai. Huomenna lähden
Olin luvannut vierailla kahdessa seurakunnassa viimeisenä sunnuntainani. Paluumatkalla näin ihanan auringonlaskun 
Osakan lahden yläpuolella – viimeiseni täällä Japanissa. Vasta 18.30 saavuin kotiin, jossa tuhat työtä odotti tekijäänsä. 
Aikaa oli jäljellä enää 14 tuntia. 

Pakkasin  matkalaukkuja.  Puhelin  soi  jatkuvasti  ja  vieraita  kävi  virtanaan  minua  hyvästelemässä. 
Pistäydyin  vielä illalla viimeiseksi keittiöön, missä tytöt  istuivat juttelemassa.  Pidin heidän kanssaan rukoukset ja 
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kiitin  Jeesusta  siitä,  että  hän  jää  tähän  asuntolaan,  kun  minä  lähden.  Uutta  asuntolanhoitajaa  ei  ole  tiedossa. 
Raamattukoulu on pyytänyt lähetyksiltä myös uutta opettajaa, mutta mistä sellainen näin yhtäkkiä tempaistaisiin. 

Pyörin sinistä rinkiä vielä jonkin aikaa, kävin ofurossa ja painuin lakanattomaan sänkyyni  viimeisen 
kerran. Kello oli silloin 12 yöllä 

Nyt on aamu. Olen noussut tyttöjen asuntolan sängystä viimeisen kerran. Viimeisen kerran olen käynyt 
hakemassa lehden postilaatikosta ja nostanut silmäni  Maya-vuorta kohti  uskoen,  että apuni  tulee häneltä,  joka on 
tehnyt taivaan ja maan. 

4.4 Matkan loppu 
Heräsin puoli kuudelta siihen, että minua palelsi. Huoneessa oli vain 9 astetta lämmintä. Oli ihana aamu, vuoret ja 
meri  valoa  täynnä.  Viimeisen  kerran  vilkaisin  Yomiuri-lehden  etusivua  aamiaista  syödessäni.  Viimeisen  kerran 
kuuntelin  seitsemän  uutisia  japaniksi.  Tavarat  mahtuivat  kuin  mahtuivatkin  laukkuihini  niin,  että  sain  ne  kiinni. 
Raamattukoulun parkkipaikalle alkoi kerääntyä väkeä koululta ja entisistä seurakunnistani. Laulettiin erovirsi Kami 
tomo ni imashite. Nabetani-sensei piti rukoukset. Sanoin, että sain tämän työkauden alussa Raamatusta lupauksen: 
”Apu minulle tulee Herralta,  joka on tehnyt  taivaan ja maan.” Nyt  voin todistaa,  että se apu tuli  aina,  kun sitä 
tarvitsin. 

Oli  niin  tyyni  aamu,  että  meri  siinsi  peilinä  vierellämme  ajaessamme  Wangan-pikatietä  kohti 
lentokenttää. Kuskina minulla oli nuori työtoverini Kitasuzurandain seurakunnasta. Seurakunta oli tehnyt minulle ison 
kortin,  jossa  oli  itse  kunkin  kiitokset  ja  valokuva  keskellä.  Mukana  oli  myös  työtoverin  meikäläisestä  väsäämä 
”muistokirjoitus” kirkon lehtisessä. Nuori sensei kirjoitti, että hän säilyttää kaikkein rakkaimpana muistonaan minusta 
asennettani Raamattuun. Sitä että julistin Raamattua kokonaisuutena, osasin tehdä VT:n eläväksi ja yhdistää sen aina 
Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. 

Viimeiset  hyvästit,  viimeiset  vilkutukset.  Luovutin  Japanin  muukalaispassin  tullimiehelle  haikealla 
mielellä. Sitten kone nousi ilmaan. Siihen hetkeen asti olin ajatellut: nyt vielä minä olen Japanissa. Vielä saan olla 
täällä. Tämä hetki on tärkeä. Nyt ajattelin: Ohi on. Työni Japanissa on tehty. Minua ei tarvita täällä enää. Nyt minulla 
ei ole enää tilaa näillä paikkakunnilla. Jumalalla on minua varten jokin muu suunnitelma.

Sähköpostiluukkuun oli tullut kiitoskirje Yoko-sanilta, entiseltä opiskelijaltani, Kambodzhan lähetiltä 
ja kahden lapsen äidiltä. Luin se lentokoneessa ja näin siinä sanottiin: 

Mailis-sensei, kiitän sinua sydämestäni siitä työstä, jota olet nyt päättämässä Japanissa. Minulle sinun kohtaamisesi  
oli todella suuri asia. Opin tuntemaan Jeesusta paremmin sinun kauttasi. Ja miten suurta apua ja lohdutusta olenkaan  
saanut siitä, että sinä olit aina niin avoin omien ongelmiesi suhteen. Haluan kuunnella puheitasi sitä mukaa, kun ne 
internetiin  ilmestyvät.  Avatkoon  Herra  uuden  tien  sinun  eteesi.  Muistan  hyvin  pienen  runosi,  jonka  luit  meille  
opiskelijoille kesäleirillä 1986: 

Kun tietä ei ole 
minulle enää missään 
on yhäkin Tie. 

Ystävät, kiitos että teitte kanssani tämän viimeisen matkan Japaniin! Jatketaan rukousta tuon maan puolesta. Kotimaan 
ohjelmaa minulle ei vielä paljoa ole kertynyt, mutta koetan saada raamattuluentoni editoiduksi ja nettiin. Iisalmessa 
pidän kaksi luentoa Danielista tänä keväänä: 17.4 ja 15.5. klo 18 srk-talolla.  

PAPERIKIRJEISTÄ S-POSTIIN kampanja jatkuu yhä. Ilmoita minulle sähköpostiosoitteesi. 
Olen juuri saanut valmiiksi kirjan Paavalista. Tilaukset Kari Mäkelälle 09-51239121 tai kari.makela 

(at) perussanoma.fi                                                      Mailis 

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296.
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