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Rakkaat ystävät! 
 

Harvoin, jos koskaan, on kiertokirjeen kirjoittaminen tuottanut minulle niin suuria vaikeuksia kuin 

tällä kertaa. Syy: en keksi kuolemaksenikaan, mistä kertoisin. Tavallisesti seuraavan kirjeen aihe 

putkahtaa mieleeni jo hyvissä ajoin, tai viimeistään se selviää päiväkirjaa pläräämällä. Nyt ei tunnu 

löytyvän mitään, vaikka kuinka aivojani haravoisin. Minulle ei tapahdu mitään erikoista; päivät luen 

kirjastossa teologiaa, illat ja viikonloput teen kristillistä opiskelijatyötä. Kovin persoonallisia iloja ja 

suruja ei kehtaa näin julkiseen dokumenttiin kirjata. Mitä siis tehdä? 

 

Lopulta mieleeni muistui, että ensi kuussa tulee 20 vuotta täyteen eräästä elämäni merkittävästä 

tapahtumasta, nimittäin siitä, kun tulin viidesläiseen uskoon. Päätin kertoa teille sen jutun niin 

hyvin kuin muistan. 

 

Olin jo lukiossa ennen kuin tapasin ensimmäisen kerran eläissäni ihmisen, joka nimitti itseään 

uskovaiseksi. Yläsavolaiseen körttiperinteeseen sellaiset sanat eivät kuuluneet. 60-luvun 

nuorisoherätys saavutti kuitenkin myös Iisalmen ja jopa tyttölyseon kahdeksannen luokan (lukion 

toisen), jota minä silloin kävin. 

 

Olen kotoa, pyhäkoulusta, koulun uskonnonopetuksesta ja körttiseuroista saanut hyvän kristillisen 

kasvatuksen, josta olen hyvin kiitollinen. Ymmärrän toki nyt sen, että todellinen pohja uskolleni on 

annettu kasteessa ja sitä seuranneessa opetuksessa, mutta murrosikäisenä minusta tuntui kuin 

lapsenuskostani ei olisi mitään jäljellä. Uskoin Jumalaan jollakin tavalla, mutta se ei tuntunut 

riittävän. Jumala oli kaukainen, eikä elämällä ollut mitään tarkoitusta. 

 

Nuorempi sisareni alkoi rippikoulun käytyään lukea Raamattua joka ilta. Asuimme samassa 

huoneessa. Puoli vuotta katselin mitään puhumatta, kun sisar avasi Raamattunsa iltaisin. En ollut 

tiennyt, että nuoretkin ihmiset voisivat tehdä jotakin niin vanhanaikaista. Lopulta päätin lukea 

itsekin Raamatun läpi. Oli menossa Herran vuosi 1967. Siitä lähtien olen lukenut Raamattua joka 

päivä. 

 



Luokallamme syntyi suoranainen raamattuinnostus. Kolmasosa meistä luki Raamattua 

säännöllisesti. Perustimme keskenämme jopa raamattupiirin. Mitä siellä tehtiin, sitä en pysty 

muistamaan. 

 

Sen sijaan muistan hyvin eräät pelätyt hissan kokeet, joita edeltävällä välitunnilla luokkamme 

vitsinikkari Eeva kertoi tällaisen jutun väärentämättömällä yläsavon murteellaan: ”Luin sitä 

onnetonta historiaa yli puolen yön ja heräsin tunteeseen, että olin unohtanut jotakin. Niin, olin 

unohtanut lukea Pipliaa illalla! Ei auttanut kuin nousta ylös, sytyttää valot ja avata Raamattu. Näin 

siinä sanottiin: ’Älkää puuttuko taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin…’ Niin että se siitä 

hissan kokeesta!” 

 

Ystävättäreni ja luokkatoverini Leena tuli uskoon Kansanlähetyksen + Lestadiolaisen uusherätyksen 

yhteyksissä sinä keväänä, 20 vuotta sitten. Hän se minut pyysi pitkäperjantaina mukaansa johonkin 

kotikokoukseen, jonka jälkeen minäkin sitten tein ratkaisun. Ratkaisin asian, joka oikeastaan ei ole 

ihmisen ratkaistavissa: sen, että siitä päivästä lähtien aion uskoa Jeesukseen. Samalla tuli kuitenkin 

ratkaistuksi suhteeni seurakuntayhteyteen. Tärkeimmän viiteryhmäni muodostivat siitä pitäen 

Iisalmen seurakuntanuoret. Ilman ratkaisua minusta ei luultavasti ikinä olisi tullut aktiivista 

seurakuntalaista. 

 

Ratkaisuani seuraavana maanantaina marssin koulun rehtorin puheille ja kysyin, saisimmeko 

perustaa kouluun rukouspiirin, joka kokoontuisi ruokavälitunnilla. Rehtori oli niin yllättynyt, että 

lupasi, mutta luulen, että sitä lupausta hän katui katkerasti moneen kertaan. Rukouspiirin 

osanottajamäärä paisui paisumistaan, ja meistä kulki kaupungilla mitä kauheimpia juttuja. 

Rauhallinen yläsavolainen yhdyskunta koki syvän järkytyksen.  

 

"Viidesläisten" (alkuun minä raukkaparka en tiennyt, mitä ne sellaiset olivat) sanottiin 

pakkokäännyttävän alaluokkalaisia, heittäytyvän keskellä tuntia luokan lattialle polvilleen 

huutamaan taivasta avuksi jne. jne. Kaikkein suurinta pahennusta herätti se, että kuljimme pitkin 

kyliä myymässä kirjoja, kutsuimme lauantai-iltaisin nuoria kaduilta kokouksiimme ja pidimme 

hyvin herättäviä aamuhartauksia koulussa. Myönnän nyt, että meillä oli enemmän intoa kuin taitoa, 

mutta ehkä emme kuitenkaan olleet ihan niin harhaoppisia kuin miksi meitä silloin haukuttiin. 

 

Muistan yhdet seurat, jotka pidettiin meillä kotona äidin ja isän pyynnöstä. Pappi löylytti meitä 

talon tyttäriä puheessaan niin, että korvamme soivat. Isä ja äiti eivät tienneet, mitä meidän 

kääntymyksestämme pitäisi ajatella. Ko. pappi ei kyllä kauan sen jälkeen Iisalmessa viihtynytkään. 

 

Näin kului yksi vuosi, jonka jälkeen minä kirjoitin ylioppilaaksi ja läksin Helsinkiin opiskelemaan. 

Samoihin aikoihin Iisalmen seurakuntanuorten parissa alkoi ilmetä suuria vaikeuksia. Into lopahti 

monelta. Parannusta tehtiin omista ja toisten synneistä, mutta "ensimmäinen rakkaus" ei vain 

ottanut elpyäkseen. Näin jälkeenpäin ajateltuna tuntuu siltä kuin pääasia meille olisi ollut 

evankeliointi – ei evankeliumi – eikä sellainen koskaan pitkän päälle onnistu. 

 

Opiskelun alusta lähtien olin mukana Ylioppilaslähetyksessä (nykyisessä OPKO:ssa). Kuljin 

kouluvierailuilla ympäri maata. Sain paljon uusia ystäviä, joista monet ovat ystäviäni vielä tänäkin 

päivänä. 

 

Sitten tapahtui jotain järkyttävää: minä huomasin olevani syntinen. Uskoontulo ei ollutkaan 

muuttanut minua niin syvältä kuin luulin; syvällä sydämessäni olin yhtä itsekäs, ilkeä, 

teräväkielinen ja epärehellinen, kuin olin aina ollut. Huomasin itsessäni syntejä, joita en ollut ennen 

nähnyt ollenkaan. Ja mikä pahinta: synnin kanssa taistellessani ja parannusta tehdessäni minun oli 



lopulta katsottava silmiin sitä hirvittävää tosiasiaa, että en halunnutkaan tehdä parannusta. En 

halunnut tehdä Jumalan tahtoa, vaan omani. Syntieni seuraukset kyllä pelottivat ja hävettivät minua, 

mutta itse synnit eivät. 

 

Voiko tällainen ihminen olla uskovainen, kysyin itseltäni tuhat ja sata kertaa. Vastaus oli aina sama: 

ei voi. Joudun helvettiin, jollen tee perusteellista parannusta. Ja niin tein perusteellisen parannuksen, 

kunnes jälleen lankesin. 

 

Tilanne oli hyvin raskas. Olin nuori, olin epätoivoinen, eikä minulla ollut taivaassa eikä maan päällä 

ketään, joka olisi voinut auttaa. Jos helvettiä ei olisi ollut, olisin tahtonut kuolla. 

 

Pakotin itseni käymään kirkossa joka sunnuntai (tapa, johon vanhempani minut kasvattivat ja josta 

olen heille hyvin kiitollinen). Sen lisäksi kävin opiskelijoiden raamattupiirissä ja luin itse 

Raamattua. Muuten en tahtonut olla uskonasioiden kanssa missään tekemisissä. Ne vain tekivät 

minut epätoivoiseksi. 

 

Sitten menin eräälle OPKON uudenvuoden leirille. Silloin alkoi armon vuosi 1972. OP oli paikalla 

pääpuhujana. Olin päättänyt, että en mene kuuntelemaan sellaisia esityksiä, jotka mahdollisesti 

saavat minut itkemään. Niinpä istuin leirikeskuksen yläkerrassa ja tukin korvani, kun OP paasasi 

suurella äänellä alhaalla aiheesta "Minun ongelmani". 

 

OP puhui ja puhui, vaikka ruokailun olisi pitänyt alkaa jo aikoja sitten. Lopulta väsyin aktiiviseen 

kuuntelemattomuuteen ja menin istumaan portaille puheen loppuajaksi. OP päätti puheensa 

lukemalla pätkän Roseniuksen kirjasta Elämän leipää. En tiedä, mistä sieltä sitaatti oli otettu, mutta 

sisällön muistan elämäni loppuun asti. Jotenkin näin se kuului: "Jeesus antaa anteeksi myös meidän 

todelliset, suuret ja voittamattomat syntimme. Hän antaa anteeksi nekin synnit, joista emme ole 

vapaiksi päässeet. Juuri niiden tähden hän ristillä kärsi ja kuoli." 

 

Silloin minä uskoin evankeliumin ensimmäistä kertaa elämässäni. Evankeliumihan on sanoma 

siitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman Kristuksen tähden. En ollut ollut jumalaton 

koskaan ennen elämäni aikana. Olin aina ollut kunnon ihminen ja muutaman vuoden jopa 

esimerkillinen uskovainen. Vasta nyt olin tajunnut, että helvetti olisi minulle juuri sopiva paikka, 

koska en rakasta Jumalaa ja hänen lakiaan, vaan vihaan niitä.  

 

Kaikesta tästä huolimatta Jeesus sanoi nyt Roseniuksen suulla rakastavansa minua ja antavansa 

syntini anteeksi. Se oli ILOSANOMA, jonka arvoa ei ymmärrä se, joka ei ole verille asti taistellut 

syntejään vastaan. 

 

Siitä lähtien olen koettanut tätä samaa ilosanomaa julistaa sekä Suomessa että Japanissa. Olen 

kiitollinen siitä, että Jumala on johdattanut minua niitä teitä kuin on johdattanut. Syntien näkeminen 

ei loppunut vuoteen 1972, monta kauheaa löytöä olen joutunut itsestäni tekemään senkin jälkeen. 

Mutta kaikessa tässä minulla on ollut turvanani armon evankeliumi. Kiitos Jumalalle hänen 

sanomattomasta lahjastaan! 

 

Aloitin kirjeen sanomalla, että kerron teille viidesläisen uskoontuloni. Oliko se sitten varsinainen 

uskoontulo, saattaa joku kysyä. Sitä minä en tiedä. Mutta sen tiedän, että tuona ratkaisun päivänä 20 

vuotta sitten Jeesus sanoi minulle kuin Pietarille: "Seuraa minua." Niin minä jätin kaiken ja seurasin 

häntä. Sitä päätöstä en ole koskaan katunut. 

 



Armosta ymmärsin 20 vuotta sitten yhtä vähän kuin Pietari, joka luuli Jeesuksen lähtevän pois 

syntisten luota. Opin vasta vähitellen, mitä on synti ja syntien anteeksiantamus. Tärkeintä, mitä 

minulle tapahtui vuonna 1968, oli se, että menin mukaan seurakuntaan, sinne, missä sanaa 

saarnataan ja ehtoollista jaetaan. Jos joku kirjeeni lukijoista on siinä tilassa kuin minä olin silloin, 

niin menköön hänkin jumalanpalvelukseen, lähetyspiiriin, raamattupiiriin tai muuhun sellaiseen, ja 

lukekoon itsekin Raamattua kotonaan. Hyvän osan valitseminen on sitä, että kuuntelemme 

Jeesuksen ääntä, kuten Betanian Maria teki. Jeesus antaa uskon sille, joka armonvälineitä käyttää. 

 

Pidän kotonani Koroistentiellä avoimen raamattupiirin kaksi kertaa kevään kuluessa, nimittäin 15.4. 

ja 20.5. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet. Piiri alkaa klo 19. 

 

   Hyvää kevättä! Toivoo Mailis 

 


