
Helsingissä 2.6.88 

 
 

Rakkaat ystävät! 
 

Kiitos yhteydenotosta, te jotka olette yhteyttä ottaneet. Ja kiitos teillekin, jotka olette yrittäneet, 

mutta puhelin ei ole vastannut. Kun opiskelee päivällä ja on töissä illalla ja viikonloppuina, niin 

puhelimen ääressä ehtii olla vain yösydännä. 

 

Olen tehnyt paljon työtä ja väsyttänyt itseni perusteellisesti. Nyt en muuta kaipaa kuin että saisin 

viimeiset kirjoitustyöt tehdyksi ja pääsisin lomalle. Opiskeluissa olen saanut opintoviikkoja 

suoritetuksi kahden vuoden edestä. Opiskelijatyössä on parasta tänä keväänä ollut avoin 

raamattupiiri, jota olen vetänyt OPKO:ssa. Tosi hyvä oli myös IFES:in (kansainvälisen krist. 

opiskelijaliikkeen) konferenssi Länsi-Saksassa pääsiäisenä. 

 

Avoimen raamattupiirin viimeinen istunto pidettiin viikko sitten. Mukana oli viisi henkeä: kolme 

poikaa ja kaksi tyttöä (osanottajamäärä on vaihdellut 3-8, aina mukana enemmän poikia kuin 

tyttöjä). Kysyin osanottajilta arviota piiristä ja sanoin julkaisevani ne. 

  

Timo (teknillisestä opistosta): ”Minulle on tässä piirissä selvinnyt syntien anteeksiantamus.” 

Ari (samaten teknillisestä opistosta): ”Kaiken mitä kristinuskosta tiedän, olen oppinut avoimessa 

raamattupiirissä. En ole koskaan käynyt kristillisissä tilaisuuksissa aikaisemmin. Perusasiat ovat nyt 

minulle selvinneet.” 

Jari (teologisesta tiedekunnasta): ”Olen koettanut tulla avoimeen raamattupiiriin avoimin mielin, 

valmiina kuulemaan mitä tuttu teksti minulle puhuu. Olen hämmästynyt siitä, miten tuoreeksi nämä 

raamatunpaikat tulevat tällä systeemillä. Kaikki ne puhuvat armosta.” 

Tiina: ”Minusta on hyvä, että keskitytään vain yhteen raamatunkohtaan ja pysytään asiassa, eikä 

puhuta muusta.” 

Päivi oli mukana vasta toista kertaa, joten hänen ei tarvinnut vastata. 

 

Ensi syksynä aion aloittaa avoimen raamattupiirin koulutuksen. Jos joku helsinkiläisistä tahtoo 

osallistua viisi kertaa kestävälle kurssille, jossa opettelemme kysymysten tekemistä, lähettäköön 

kortin. Kurssille hyväksytään vain rajoitettu määrä ihmisiä, joten en voi luvata, että kaikki 

ilmoittautuneet pääsevät mukaan. Kevätpuolella järjestän saman koulutuksen viikonloppuleirin 

muodossa, sinne saa tulla sitten väkeä muualta maasta. Sen jälkeen lähdenkin takaisin Japaniin, jos 

Herra suo. 



 

Länsi-Saksan reissulla tapahtui monenlaista mielenkiintoista ja mukavaa. Tutustuin IFES:in 

työntekijöihin, mm. Ada Lumiin, joka on avoimen raamattupiirin "keksijä", topakka 62-vuotias 

kiinalainen täti, Me kaksi tätiä ymmärsimme toisiamme erinomaisesti. Oli myös sykähdyttävää 

nähdä 1300 kristittyä opiskelijaa Euroopan eri maista. Pääpuhujana oli John Stott. 

 

Japanista tulee kirjeitä joka viikko - kun vain ehtisi vastata edes joka kuukausi. Opiskelijat kertovat, 

montako uutta opiskelijaa raamattupiiriin on tullut uuden lukuvuoden alkaessa. Seurakuntalaiset 

kirjoittavat pyhäkoulun tapahtumista ja kaikesta muusta. Nakano-sanin kihlajaisia on vietetty, 

näkövammaiselle Takeda-sanille on tehty silmäleikkaus, vastahakoinen kasteoppilaani (josta kerran 

kerroin kiertokirjeessäni) on mennyt naimisiin seurakuntamme jäsenen kanssa jne. Kirjeitä 

lukiessani ymmärrän hyvin tämän Johanneksen kirjeen sanan: "Minulla ei ole suurempaa iloa kuin, 

että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa." 

 

Viime yönä näin hyvin elävää unta, että olin muuttamassa; johtuu varmaan siitä, että olemme 

muuttaneet juuri OPKO:n toimiston Kalevankadulta Pohjoisranta 4 A:han. Ovikello soi ja oven 

takana seisoi suuri lauma japanilaisia opiskelijoita, jotka olivat muka tulleet minua auttamaan. Näin 

joukossa monet tutut ja rakkaat kasvot ja tajusin, miten kovasti olin heitä ikävöinyt. "On pitkä aika 

siitä kun tapasimme", sanoin, kuten Japanissa on tapana tuollaisissa tilanteissa sanoa. Mutta sanoin 

sen suomeksi, en japaniksi. Alitajuntani ei osaa puhua enää muuta kuin äidinkieltä. Japanissa 

puhuin unissani aina japanilaisille japania ja suomalaisille suomea. 

 

Viimeksi kerroin teille uskoontulostani, nyt saatte kuulla toisen todistuksen. Pyysin Arveloitten 

naapurissa asuvaa Airaa kertomaan siitä, miten hän on löytänyt syntien anteeksiantamuksen omalle 

kohdalleen. Aira ja hänen miehensä tulivat Billy Grahamin aktiossa uskoon ja ovat siitä lähtien 

osallistuneet sekä seurakunnan että Kylväjien toimintaan. He kuuluvat myös tähän 

kannatusrenkaaseen. Nyt annankin Airan jatkaa ja sanon omasta puolestani näkemiin. 

Kesäohjelmani on sellainen, että kesäkuun vietän Savossa (paitsi juhannuksen Kärkölän Ranta-

Vaahalassa, OPKO:n juhlilla), heinäkuun Ranskassa lähetysleirillä ja elokuusta lähtien olen taas 

täällä Helsingissä. 

 

    Hyvää kesää siis!    toivottaa Mailis 

 

*** 

"Kahdesti pelastunut" 

 

Kun viime syksynä tulin uskoon48-vuotiaana, avautui eteeni uusi maailma, uusi ulottuvuus. Se 

syyllisyyden tunne, jota vuosikaudet olin kantanut sisälläni, oli poissa. Ne monet psykologian kirjat, 

joista olin lohtua hakenut, lopullista kuitenkaan löytämättä, saivat vaihtua Raamattuun. Sain syntini 

anteeksi. Kuinka ahnaasti siihen tartuinkaan! Enää ei tarvinnut jossitella, kuka se syyllinen tällä 

kertaa on. Onko se lapsuus, vanhemmat, yhteiskunta, olosuhteet vai ympäristö. Se sain olla minä ja 

silti Jumalan lapsi. Pyhä Henki kirkasti minulle yhä syvemmin syntisyyteni. Enää minun ei 

tarvinnut opetella elämään ja kasvattamaan lapsia milloin minkäkin kaavan mukaan. Sain olla oma 

itseni, uskoa Jeesukseen ja pyytää häneltä neuvoja. 

 

Minulla oli valtava sanan nälkä ja halu oppia ymmärtämään Raamattua. Kuinka paljon olenkaan 

saanut tukea raamattutuntikasetteja kuunnellessa. Alkuun tuntui, etten ymmärrä Raamattua 

ollenkaan, ellei minulla ole kuulokkeet korvilla ja joku uskon isä Sanaa selittämässä. Eräs pappi 

varoitti eräällä kasetillaan tällaisesta liimautumisesta, ja niin aloin opetella seisomaan omilla 

jaloillani. Koin useita löytöjä, mutta aina ei sana avautunut minulle. Jatkoin silti lukemista. Minun 



oli hyvä olla sanan ääressä, tunsin etten ollut yksin. Uskoin Jeesuksen elävän ja toimivan jossakin, 

joko tässä tai tuossa ja ehkä minussakin. Koimme perheenäkin siunausta ja useita rukousvastauksia 

elämässämme. Opin kiittämään Jumalaa ja uskossa luottamaan Hänen sanaansa. 

 

Monesti sain käydä nukkumaan kiitos ja ylistys huulillani, mutta usein myös kyyneleet silmissä ja 

"ei tästä tule mitään" tunnelmassa. Niinä hetkinä olin murtua ja kysyin Jumalalta: "Miksi on näin, 

miksi en tule paremmaksi?". Rukoukseni oli hätähuutoa: tee minusta parempi ja anna rakkautesi 

näkyä minusta. Jos ei muille, niin ainakin lapsilleni. Näin elämä jatkui vuorovaihtelussa, milloin 

onnistuin, milloin epäonnistuin. 

 

Aina ehtoollisella käydessäni pidätin itkua papin sanoessa: "Sinun edestäsi vuodatettu". Voi kuinka 

olisinkaan halunnut yhtyä siihen, mutta jotenkin se kuului vain kaikuna korvissani. Niinä hetkinä 

tuntuivat juuri epäonnistumiseni liian suurilta. Olenko sittenkään tarpeeksi hyvä? Riittääkö uskoni? 

 

Nyt kerron toisesta pelastuksestani, vai olisiko se ollut jatkoa ensimmäiseen. Kuinka uskollisesti 

Jumala hoitaakaan vastasyntyneitä lapsiaan ja johdattaa luokseen kärsimystenkin kautta! Oli jälleen 

eräs epäonnistumisen hetki, nyt en vain murtunut, vaan säryin sirpaleiksi. Lapseni, jotka ovat 6- ja 

8-vuotiaita poikia, tappelivat keskenään, ja minä menin heidän väliinsä. Suutuin, huusin, puin 

nyrkkejäni ilmaan ja sanoin vihaavani heitä. 

 

En enää tahdo löytää sanoja kuvatakseni sen hetkistä tilaani. Olin rikki ja tuskassa päästä varpaisiin, 

makasin sohvalla kädet silmillä ja itkin. Sanoin Jumalalle, että minusta ei ole ihmiseksi ollenkaan, 

ei uskovaksi eikä uskottomaksi. "Haluan kuolla, heitä minut nyt heti helvettiin: Sen paikan minä 

totisesti ansaitsen ja sinua kiitän. Sinä olet niin hyvä, älä tuhlaa hyvyyttäsi minuun ja hoida sinä ne 

haavat, jotka tein lapsilleni". 

 

Makasin siinä hetken hiljaa ja otin Raamatun käsiini. Puristin sen tiukasti kiinni ja sanoin Jumalalle: 

"Kun et kerran heittänyt minua helvettiin, niin avaa nyt tämä Raamattu siitä kohdasta, josta haluat 

minulle puhuvan, jos siitä vielä minulle jotakin kuuluu.” Raamattuni avautui psalmi 32:n kohdalta 

ja aloin lukea. Saisin syntini anteeksi, tuskin tunsin hengittäväni. Kun pääsin jakeen 8 kohdalle, 

näin Jeesuksen edessäni, en silmilläni vaan sydämelläni. Jeesus luki minulle: "Minä opetan sinua ja 

osoitan tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee". Miten 

hyvä Jumala meillä onkaan! Luin tuon jakeen moneen kertaan, itkin ja nauroin yhtä aikaa, ja 

sydämeni täyttyi kiitoksella ja ylistyksellä. Jeesus todella elää, hän elää tässä ja nyt, ei vain 

jossakin. Olin haljeta riemusta. 

 

Nyt luen Raamattua, en vain oppiakseni jotain uutta, vaan myös rakkaudesta Jeesukseen. Minulla 

on vasta orastava aavistus siitä, mitä Jumala voi minulle sanassaan puhua. Kuinka totta ovatkaan 

Paavalin sanat filippiläisille (Fil.1:6): "Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä 

Kristuksen Jeesuksen päivään saakka." 

 

Lopuksi haluan siteerata laulua Saviruukku, joka mielestäni sopii tähän tilanteeseen: 

  

 Tahdon kertoa särkyneille, 

 ei siruja heitetä pois. 

 Kallista halpa savikin 

 Mestarin kädessä ois. 

 

Paavalin sanoihin luottaen ja hyvää kesää kaikille toivottaen Aira 

 


