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Kuva: Talven kukkia Japanissa 

Mailis Janatuinen. Ystäväkirje 6/2013 

 

Rakkaat  ystäväni  
 

Joulu lähestyy, ja tahdon olla toivottamassa teille siu-

nattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa tänä viimeisenä 

adventtina ennen eläkkeelle jäämistäni. Kiitos taas 

menneestä vuodesta, jonka olemme saaneet yhdessä 

vaeltaa. Jumalan siunausta tulevaan vuoteen 2014.  

 Jotenkin minua väsyttää tällä hetkellä 

niin kovasti, etten jaksa ruveta vääntämään joulukirjet-

tä alusta asti. Siksi teen kuten viimeksi eli lyhentelen 

matkakirjeitäni Siperiasta ystäväkirjeeseen sopiviksi. 

Tämä on kertausta teille, jotka luitte näitä kirjeitäni jo 

matkan aikana.  

 Kirjoitan tämän jälkeen enää 2-3 kirjettä 

Kylväjän piikkiin. Työ jatkuu senkin jälkeen. Kevättal-

vella olen menossa opettamaan omalla kustannuksella-

ni ilosanomapiiriä Ne-pa-liin, jos Herra suo. Toivon, 

että jatkatte esirukousta puolestani ja luette jatkossakin 

kirjeitäni.  

 

MATKAKIRJE NRO 8 

Ulan Ude, Siperia 20.10.13  

Viikko on jo vierähtänyt Siperiassa. Aurinko on pais-

tanut kirkkaalta taivaalta, ja pakkasta on ollut muutama 

aste. Minulla on ollut yksi kokous joka päivä. Olen 

muutellut Mongolian diasarjojani venäjänkielisiksi ja 

pitänyt niistä puheita luterilaisella kirkolla. Yksi raa-

mattupiirikin viikkoon on mahtunut. Täällä ilosanoma-

piiri tunnetaan vanhastaan, joten sitä ei tarvitse enää 

erikseen opettaa.  

 Sanan ja rukouksen illassa puhuin nuo-

resta Danielista; vanhasta puhun ensi kerralla. Tänään 

jumalanpalveluksen jälkeen pidin luennon Daavidin 

lapsuudesta; kahtena seuraavana pyhänä jatkan samaa 

sarjaa. Miten lie sana kiertänyt, mutta pieni kirkkosali 

oli viimeistä sijaa myöten täynnä burjaatteja. (Burjaa-

tithan ovat mongolisukuinen kansa, joka asuu Venäjäl-

lä Baikal-järven eteläpuolella.) Ja taas kerran Daavidin 

elämä tempasi kuulijat mukaansa. Puhuin englantia, ja 

tulkkikin oli tällä kertaa tosi hyvä.  

 Yhtenä päivänä kävin pitämässä japanin 

tunnin Burjatian valtionyliopistossa. Siellä on nimittäin 

töissä ystäväni ja ex-kollegani Keiko-san Japanin opis-

kelijalähetyksestä. Näytin dioja, kerroin Japanista ja 

esitin opiskelijoille kysymyksiä japanin kielellä. Us-

konnosta yliopistossa ei voinut puhua muuta kuin jos 

opiskelijat siitä jotain kysyivät.  

 Palattuani jalkaisin yliopistolta ylämä-

keä olin väsynyt kuin tapettu mato. Heittäydyin sän-

kyyn ja vaivuin heti unten maille. Sillä välin Arja yritti 

tulla sisälle, mutta minä onneton olin epähuomiossa 

sulkenut oven salvalla, jota ei saa auki ulkoapäin. Arja 

oli soittanut ovikelloa ja puhelinta, hakannut ovea ja 

huutanut kurkku suorana pihalla ikkunani alla, mutta 

minä raukkaparka nukuin kuin tukki enkä kuullut mi-

tään. Kun tätä oli jatkunut toista tuntia, Arja huolestui 

ja kutsui paikalle pelastuslaitoksen. Koska palomiehet 

eivät saaneet millään ilveellä ovea auki, he tulivat si-

sälle ikkunan kautta.  

 Siinä vaiheessa minä olin juuri sopivasti 

herännyt ja näin yhtäkkiä tuntemattoman miehen käve-

levän ulos Arjan huoneesta. Me tuijotimme toisiamme 

yhtä typertyneinä – lievästi sanottuna – mies ja minä. 

Mies käveli ovelle ja päästi sisälle Arjan, joka ei tien-

nyt, mitä hänen pitäisi minusta ajatella.  

- Miksi et avannut ovea kahden tunnin rysky-

tyksestä huolimatta, hän vaati saada tietää.  

- No kun minä nukuin…  

- Ei voi olla totta, sellainen meteli herättäisi 

kuolleetkin! 

- No luuletko sitten, etten olisi avannut ovea, jos 

olisin tiennyt sinun olevan oven takana…? 

 

Kun pahimmasta säikähdyksestä oli selvitty, me nau-

roimme jutulle vesissä silmin. Sanoin Arjalle, että 

olisitpa nähnyt sen miehen ilmeen, kun se löysi minut 

elävänä tästä asunnosta. Minusta tuntuu, että vasta 

siinä vaiheessa tajusimme kumpikin, miten kamalan 

väsynyt minä olen. Pelastuslaitos veloitti meiltä 37,5 

euroa.  

***  

 

Olen kuullut menneellä viikolla taas muutaman elä-

mäntarinan, joista nyt kerron teille yhden. Kuulin sen 

vanhan burjaattimummon suusta. Tuo Roosa-mummo 

käy joka ikisessä tilaisuudessa kirkolla, köpöttelee 

paikalle kaksi huivia päässään, talvitakki päällään, 

keppi kädessään.   

”Synnyin eräässä kylässä 300 km päässä 

Ulan Udesta Mongolian rajalla”, Roosa aloitti. ”Kah-

deksanvuotiaaksi asti puhuin vain burjaatin kieltä, 

mutta kouluun mentyäni opin venäjääkin. Perheemme 

tragedia oli se, että äidin puolen suku oli kirottu. Vuo-

sikymmenet koetin etsiä vastausta siihen, miten tuo 
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kirous saataisiin pois perheemme ja sukumme päältä, 

mutta en sitä löytänyt.  

Isoukkini joutui sotaan vuonna 1914. 

Hänet komennettiin Arkangeliin, missä hän sai keuh-

kotaudin ja toi sen tuliaisina kotiin. Poika sai tartunnan 

hänestä ja joutui vuoteen omaksi. Isoukki solmi suh-

teen miniänsä kanssa, jolloin isomummo kirosi kaikki 

suvun miespuoliset jälkeläiset. Heillä ei tulisi koskaan 

olemaan lapsia eikä perheonnea. Ja juuri niin siinä on 

käynyt. Minulla oli neljä enoa, jotka kaikki kuolivat 

lapsettomina, onnea näkemättä. Perheessämme on ollut 

kovin paljon suuria suruja.  

Kyselin buddhalaisilta lamoilta ja sha-

maaneilta, miten sukukirouksesta voisi päästä irti. He 

sanoivat, että siinä tarvittaisiinkin jo jokin voimallinen 

rukous. Eivät he kuitenkaan osanneet sellaista rukousta 

rukoilla. Silloin tajusin, ettei heistä ole minulle mitään 

apua.  

Etsin ja etsin apua, ja lopulta käteeni 

sattui kristillinen kirja. Vuosi oli silloin 1998. Kirjaa 

lukiessani tajusin, tässä se vastaus nyt on. Menin kirk-

koon ja otin kasteen ensimmäisten burjaattien joukossa. 

Vein myös kaikki lapseni ja lapsenlapseni kirkkoon ja 

heidätkin kastettiin. Nyt monet heistä ovat naimisissa 

ei-kristittyjen kanssa, ja kirkossa käynnin kanssa on 

vähän niin ja näin.  

Mieheni harrasti taikuutta ja läksi toisen 

naisen matkaan. Kun hän sairastui syöpään seitsemän-

kymppisenä, heitti tuo nainen hänet ovesta ulos. Siinä 

vaiheessa aviomies tuli koputtelemaan taas minunkin 

ovelleni ja päästin hänet sisälle. Mies rukoili buddha-

laisalttarinsa ääressä, mutta tiesi joutuvansa helvettiin. 

Vasta silloin hänelle alkoi kristinusko kelvata. Veljet 

tulivat kirkosta kertomaan miehelleni pelastuksen ties-

tä, ja hän otti vastaan Jeesuksen ennen kuolemaansa.”  

 Katsellessani tuon paljon kärsineen 

mummon kasvoja kiitin Jeesusta siitä, että hänen sa-

nansa tuo vapautuksen kaikista kirouksista. Hänhän 

kantoi ne kaikki ruumiissaan ristinpuulle.  

 Rukousaiheena burjaattimummon lapset 

ja lapsenlapset. Ja sitten eräs Olga, burjaatti hänkin, 

joka on ruvennut käymään kirkossa vasta kuukausi 

sitten. Kaikki on hänelle uutta. ”Mikä ihana kerto-

mus!” hän riemuitsi, kun käsittelimme raamattupiirissä 

Sakkeusta.  
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Ulan Ude, Siperia 27.10.13  

Teimme viime viikolla viiden päivän matkan Tunkan 

laaksoon Itä-Sajanin vuorten juurelle 500 km Ulan 

Udesta lounaaseen. Olin luullut Zavhanin matkalla 

Mongoliassa, etten tule ikinä enää näkemään yhtä kau-

niita maisemia kuin siellä näin. Olin väärässä. Ajoim-

me koko päivän Baikalin itärantaa etelää kohti ja ihai-

limme järveä. Maisema oli jotenkin niin jylhä ja sa-

malla unenomainen.  

Kun pääsimme perille, kohosivat Saja-

nin vuorenhuiput majapaikkamme takana noin kolmen 

kilometrin korkeuteen. Lumi oli jo ne peittänyt. En 

ollut tiennyt, että Siperiastakin löytyy niin kauniita 

maisemia. Yhtenä aamuna pakkasta oli vuoriston pe-

rukoilla 25 astetta, ja kylmältähän se äkkiseltään tuntui.  

 Tunkan laaksossa ei ole paljon evanke-

lisia burjaattikristittyjä. Alue on jyrkän buddhalaista. 

Luterilaiset ovat pitäneet muutaman vuoden ajan ko-

kouksia jossain kodeissa. Tällä kertaa teimme koulu-

vierailuja ja lahjoitimme koulujen kirjastoihin burjaa-

tin- ja venäjänkielisiä Uusia testamentteja ja lasten 

Raamattuja.  

Vastaanotto oli joskus viileän ystävälli-

nen, joskus suorastaan kylmä. Yksikin naisrehtori ky-

syi, mitä he buddhalaiset näillä kirjoilla tekevät. Vasta-

sin, että Raamattu kuuluu yleissivistykseen. Mitä tei-

dän oppilaanne ymmärtävät esim. Pietarin Hermitage-

museon tauluista, jolleivät he tunne ollenkaan Raama-

tun kertomuksia? No, rehtori otti kirjat vastaan. Eräs 

kirjastonhoitaja sen sijaan oli tosi onnellinen kirjois-

tamme. Pääsimme aika usein käymään luokissakin, 

mutta enimmäkseen saimme puhua vain Suomesta. 

Mukaviahan ne oppilaat kaiken kaikkiaan olivat.  

 Kaksi raamattupiiriä sain Tunkassa 

pitää. Ensimmäisen osanottajat olivat kaikki ei-

kristittyjä: pienen siperialaismökin emäntä Valentina, 

hänen tyttärensä Sasha (13 v.) ja naapurin tyttö Elina 

(11v.) ynnä vielä naapurin mummo lastenlastensa 

kanssa. Käsittelimme Sakkeusta, ja ehkäpä Jeesuksen 

rakkaus kirkastui edes vähän osanottajille.  

Elina tyttönen oli liikuttava tapaus. Hän 

oli elämänsä ensimmäistä kertaa Sanan kuulossa. Näin, 

miten Raamatun kertomus meni suoraan tuon tytön 

sydämeen. Kun kyselin hänen perhetaustaansa, sain 

kuulla, että hän asuu mummonsa luona Tunkassa. Äiti 

asuu Ulan Udessa ja isä jossakin muualla. Isä on käy-

nyt kerran tyttöä katsomassa, äiti ei kertaakaan.  

 Voi tuota pientä äiditöntä lasta – mon-

tako hänen kaltaistaan tästä maasta löytyneekään. Vii-

na vie niin monelta venäläislapselta sekä vanhemmat 

että lapsuuden. Jätimme Sashalle (joka on käynyt jon-

kin verran kristillisissä tilaisuuksissa) nuorten ilosa-

nomaoppaan ja neuvoimme pitämään piiriä vanhempi-

ensa tai vaikkapa Elinan kanssa. Jospa nuo tytöt pääsi-

sivät kesällä Ulan Uden lastenleirille. Tämä teille ru-

kousaiheena.  

 En ole koskaan käynyt paikassa, jossa 

henkien ja shamaanien pelko olisi niin voimakasta ja 

kouriintuntuvaa kuin täällä Burjatiassa. Shamaaneilla 

oli uskomaton valta burjaattien yli, koska he pystyvät 

tekemään ihmeitä ja tietävät asioita ihmisten mennei-

syydestä ja tulevaisuudesta. Joillekin näkyy olevan 

vaikeaa tehdä selvä pesäero shamanismin ja buddhalai-

suuden kanssa kristityksi käännyttyäänkin. Tänään eräs 

mies valitti kirkon jälkeen, että henget pääsivät sotke-

maan hänen elämänsä, kun hän sortui palvomaan niitä 
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vielä kasteen saatuaankin. Kysyin onko hän sanoutunut 

sen jälkeen selväsanaisesti irti Saatanasta ja kaikista 

sen juonista. On kuulemma. No sitten pitää vain tur-

vautua Isä meidän rukoukseen ja Jeesuksen nimeen 

aina kun pelottaa. Eikä sairauksia saa pitää enää henki-

en aiheuttamana, vaan ne on otettava Jumalan kädestä. 

Näin minä neuvoin.  

Eräs seurakunnan vastuuhenkilö itki 

kirkon jälkeen vuolaita vesiä, että hänen tyttärensä elää 

avoliitossa shamanistisuvun vesan kanssa. Elämä on 

yhtä tappelua, viinaa ja surkeutta. Olen nähnyt tuon 

nuoren naisen: hän on kaunis kuin kuva, mutta mitään 

toivoa hänellä ei kuulemma ole elämässään. Rukoilkaa, 

että tyttöparka (nimeltään Svetlana) löytäisi uskon ja 

toivon Jeesuksesta. Koetan käydä hänen luonaan tällä 

viikolla, jos hän suostuu ottamaan minut vastaan.  

 

MATKAKIRJE 10 

Ulan Ude, Siperia. 3.11.13  

Menneellä viikolla Roosa, vanha burjaattimummo, 

katosi. (Nimiä muuteltu.) Hän ei tullut kirkolle sun-

nuntaina eikä tiistainakaan. Olin ihan varma, että hän 

makaa kotonaan kuoleman kielissä. Ongelma oli vain 

se, ettei kukaan tiennyt Roosan osoitetta; hän oli näet 

ruvennut käymään luterilaisessa kirkossa vasta kuu-

kausi sitten, koska hänen omalle kirkolleen on liian 

pitkä matka.    

 Osoitetta ei siis löytynyt. Yllättäen Roo-

sa sitten ilmestyi keskiviikkoillan tilaisuuteen kuin 

mitään ei olisi tapahtunut. Missä hän oli ollut? Selitys 

oli yksinkertainen: hänen kotonaan oli tehty ikkunare-

montti, ja hänen oli pitänyt olla evakossa muutama 

päivä. ”Olenko minä tehnyt jotain pahaa?” kysyi 

mummo, kun pyörimme hänen ympärillään. Vakuu-

timme ettei asia ole niin; me vain olemme niin onnelli-

sia, kun hän on terve ja kaikin puolin kunnossa.   

 Tänään Roosa kuunteli viimeisen Daa-

vid-luentoni ja napitti minua niin kiinteästi ruskeilla 

silmillään. Sen jälkeen hän kysyi haikeana, milloin 

tulen takaisin Ulan Udeen. Meistä kerkisi tosiaan tulla 

ystävät ja hengenheimolaiset, vaikkemme edes puhu 

samaa kieltä.  

 Ja sitten Svetlana. Pääsimme kuin pää-

simmekin Arjan kanssa käymään hänen luonaan. Siitä 

tuli ihana visiitti. Svetlana kertoi avoimesti elämänsä 

vaikeuksista. Hänellä on poikaystävä, joka hakkaa, ja 

jos tälle sanoo, että erotaan, niin sitten hän hakkaa 

vielä enemmän. Svetlana pelkää kirousta, jonka mies 

voisi langettaa hänen niskaansa, koska tämä on sha-

maanisukua. Uskonnoista hän ei oikein tiedä, mikä 

niistä on oikea. Eikö se ole sama, mitä jumalaa rukoi-

lee, kunhan jotain rukoilee? 

 Selitin, että Jeesus ja vain hän, on kaik-

kia kirouksia voimakkaampi. Jeesuksen nimessä on 

voima, ja kasteessa se vasta voima onkin. Svetlana 

kuunteli tarkkaavaisesti. Varmaan hän on kuullut näis-

tä asioista ennenkin, koska hänellä on kristitty äiti. 

Mutta Svetlana kokee olevansa äidin ja poikaystävän 

välissä kauheassa puristuksessa.  

 Tänään Svetlanakin tuli kuuntelemaan 

viimeistä Daavid-luentoani kirkolle, mistä olin todella 

onnellinen. Jälkeenpäin hän vakuutti ymmärtäneensä 

kuulemansa oikein hyvin. ”Oli se melkomoista tuo 

Daavidinkin perhe-elämä”, hän totesi. Johon minä: ”Ja 

kuitenkin se oli siunattu elämä. Sula hyvyys ja laupeus 

seurasivat Daavidia kaiken hänen elinaikansa, koska 

hän uskoi Raamatun Jumalaan.” 

Koetin houkutella Svetlanaa aloittamaan 

Raamatun opiskelun Arjan kanssa. Sanoin hänelle 

myös, että poikaystävän luota pitää karata, jos tämä on 

väkivaltainen. Rukoilkaa sen tytön puolesta. Ikää hä-

nellä jo 35 vuotta ja elämän yksi suuria suruja on se, 

ettei lapsia näy eikä kuulu.  

 Viime viikon jokaisen vapaahetken 

täytti Jää luoksemme -kirjan toisen painoksen oikoluku. 

Korjattavaa oli paljon, ja aikaa tuhraantui valtavasti. 

Arja protestoi, ettei tuollainen elämä ole ihmisen elä-

mää, että aina tehdään vain töitä. Niin, sillä tavalla 

minä olen tähän asti elänyt, vastasin säyseästi. Kohta 

sille tulee kuitenkin loppu, kun pääsen eläkkeelle.  

Jää luoksemme -kirja ilmestyy pian Pe-

russanoman kustantamana. Se on perheen hartauskirja 

Luukkaan evankeliumin mukaan, mutta saavat sitä 

perheettömätkin lukea. 19.11. ilmestyy myös kirjani 

Nainen ja hänen miehensä Japanissa maallisen kustan-

tajan julkaisemana. Kohta se on tavallisissa kirjakau-

poissa myytävänä. Jospa kirja päätyisi monen budd-

halaisen käteen.  

Torstaina menin balettiin. (Yhteensä 

kävin baletissa viisi kertaa näiden kahden kuukauden 

aikana.) Voi, miten onnellinen olinkaan saadessani 

kävellä taas kerran oopperatalon ovesta sisälle! En 

oikein löytänyt paikkaani, joten parin maatuskan piti 

minua opastaa.  

Vieressäni istuva nuori mies tiedusteli, 

mistä maasta olen kotoisin. ”Suomesta”, vastasin ja 

jatkoin: ”Entäs sinä, oletko sinä täältä kotoisin?” ”Ei, 

minä tulen Japanista”, mies vastasi. Minä puhkesin 

tietysti puhumaan japania. En ole monta kertaa nähnyt 

hämmästyneempää ilmettä kenenkään ihmisen naamal-

la.  

No, siinä sitten tutustuttiin ja kävi ilmi, 

että tämä Sekigane –san on balettitanssija, joka tuli 

Ulan Udeen viikon lomalle toista balettitanssijaa kat-

somaan. Iwata-san on suorittanut koko uransa Bol-

shoissa. Eläkkeelle jäätyään hän siirtyi Ulan Uden 

baletin taiteelliseksi johtajaksi.  Häntä Sekigane-san 

tuli siis katsomaan livenä.  

 Minä tietysti kerroin mitä olen tehnyt 

Japanissa 22 vuotta. ”Oletko koskaan käynyt kir-

kossa?” kysyin. ”En”, vastasi Sekigane. ”Oletko luke-

nut Raamattua?” Ei, mies ei ollut tehnyt sitäkään. Kai-

voin laukustani venäjänkielisen lastenkirjasen, jossa on 

tosi hyvät kuvat, ja selitin niitä näytellen siinä ooppe-
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ran penkissä Raamatun juonen. Mies kuunteli todella 

kiinnostuneena, ilman mitään ennakkoluuloja.  

”Minun kirjani ilmestyy Japanissa mar-

raskuussa ja sitä voi ostaa mistä hyvänsä kirjakaupasta, 

mitä jos lukisit sen”, ehdotin ja olin onnellinen saades-

sani evankelioida jotakuta japanilaista tällä tavalla. 

Sekigane-san kirjoitti nimeni ja kirjani nimen tarkasti 

muistiin. Annoin vielä sähköpostiosoitteenikin, että 

mies voi kommentoida kirjaa luettuaan sen.  

 Baletti ei ollut Marinskiin tasoa (olen 

nähnyt siellä Gisellen), mutta nautin silti esityksestä 

täysin siemauksin. Erosimme Sekigane-sanin kanssa 

bussipysäkillä ja olimme molemmat sitä mieltä, että 

kohtaamisemme oli ”johdatusta”. Onhan se nyt ih-

meellistä, että me kaksi ulkomaalaista olimme saaneet 

paikkamme vierekkäisiltä tuoleilta, ja että minä satuin 

sanomaan maatuskalle jotain englanniksi, niin että 

Sekigane-san tajusi minun olevan ei-venäläinen.  

Olen saanut paljon positiivista palau-

tetta luennoistani ja venäjänkielisestä Jobin kom-

mentaaristani, jota olemme myyneet täällä monta 

kymmentä kappaletta. Tänään luennolleni tuli uusi 

nuori nainen, jonka hänen äitinsä oli lähettänyt varta 

vasten paikalle. Äiti oli saanut siskoltaan Jobin kirjani 

lahjaksi, lukenut sen heti ja tullut niin onnelliseksi, että 

tahtoi lähettää minulle lahjan. Mistä hän siis oli onnel-

linen? Siitä, etteivät kristityn sairaudet olekaan hänen 

syntiensä seurausta, vaan hän saa ottaa ne Jumalan 

kädestä, kuten Job teki. Ulan Udessa on paljon äärika-

rismaatikkoja, jotka opettavat jotain ihan muuta.  

 Tämä on nyt sitten viimeinen matka-

kirjeeni tältä matkalta. Kiitos että olette kulkeneet ru-

kouksin kanssani Mongoliassa ja Siperiassa. Olen tun-

tenut lukemattomia kertoja, että ystävien rukoukset 

kuullaan ja ne kantavat matkalaista. Kyllä tämä on 

ollut yksi parhaita ilosanomamatkojani. Olen sydämeni 

pohjasta kiitollinen siitä Jeesukselle. Samoin kuin siitä, 

että isä on matkani loppuessa vielä elossa ja kotona 

asumassa.  

 

Loppukaneetti:  

Pelkäsin, etten ehtisi vaihtaa konetta Moskovassa, 

koska aikaa oli vain tunti. Vaihto onnistui kuitenkin 

erinomaisesti, koska se tapahtui suhteellisen pienellä 

kotimaan kentällä. Ehdin jopa Pietarin iltapäiväjunaan 

ja olin Espoossa klo 18 Suomen aikaa, klo yksi yöllä 

Ulan Uden aikaa.  

Kiirettä on pitänyt myös matkan jälkeen. 

Olen pitänyt raamattutunteja siellä täällä. Remontti on 

edennyt hyvin, mutta vielä pitää vaihtaa ovet ja tehdä 

jotain muuta pientä, ennen kuin pääsen purkamaan 

pakkauslaatikoitani.  

 Isä jaksaa nousta joka päivä sängystä ja 

liikkua vähän ympäriinsä rollaattorin avulla. Hän asuu 

vielä kahdestaan äidin kanssa kotona, mutta kotiapua 

tarvitaan joka päivä. Puhuminen ja muu reagointi on 

vaihtelevaa.  

Vielä yksi uutinen: muistatteko oppilaani Koben raa-

mattukoulusta, jonka käden annoin teille rukousai-

heeksi viime kesän kirjeessäni. Siinä on tapahtunut 

ihme. Kivut ovat vähentyneet radikaalisti ja käsi on 

parantunut vauhdilla. Näettekö, ystävät, että rukouk-

senne kuullaan.  

 Ensi vuoden puolella kirjoitan elämän-

kertakirjaa Laurasta ja Chieko-sanista, jotka ovat mo-

lemmat 90-vuotiaita. Kirja pitäisi saada valmiiksi hel-

mikuun alkupuolella, jolloin minulle koittaa kauan 

kaivattu vapaus. 

 Syksyllä jHs. pääsen elämäni ensim-

mäistä kertaa vetämään Israelin matkaa Pekka Heiska-

sen kanssa. Matkan aika on 19-26.10 ja hinta 1300 ja 

risat. Ottakaa yhteyttä Raamattuopistoon, jos haluatte 

mukaan. 

 

Siunattua joulua teille, ystävät, ja kiitos kuluneesta 

vuodesta!  

           tv. Mailis  
 

Jos joulupostin lähettää osoitteeseen Honkakoskentie 

1448, 74140 Iisalmi, saan sen ennen joulua. 

 

 

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Sääs-

töpankki 440500-121296 

 

 
 

Pieni kamelipaimen Mongoliasta – saakoon joulun 

sanoma hänetkin pian tavoittaa. Kuvat: Saara Bengts-

son  

 

 


