
 

 

 
Omenapuut kukkivat Hernejärvellä.    TV 7:n ohjelmassa Pasi Turusen kanssa 

RAKKAAT YSTÄVÄT! 

Toukokuu on kääntynyt kesäkuuksi, ja on tullut aika kirjoittaa tämän vuoden kolmas ystäväkirje. Kevät 

mennä hurahti nopeasti. Kirjoitin julkaisukuntoon kirjani ”10 MATKAA MONGOLIAAN” ja lähetin sen 

Perussanomalle. Se ilmestyy marraskuussa juuri sopivasti joulumarkkinoille, jos Herra suo. Sen lisäksi kävin 

pitämässä naistenpäivät Savossa ja Turussa. Siinä se taisi ollakin, loppukevään ohjelma.  

Tulevasta ohjelmasta sen verran, että osallistun nuorten Corpus Christi –tapahtumaan 27.6-1.7. Helsingissä 

pitämällä kanavan Raamatun lukemisesta. Käyn Kansanlähetyspäivillä 1-3.7, en ohjelman esittäjänä vaan 

kuulijana. Rukoilevaisten viikonlopussa minulla on pari esitystä 13.8. Ja sitten vielä lupasin pitää SLEF:n 

kvinnoweekendissä kaksi raamattutuntia Saarasta ruotsin kielellä 2-4.9. Huh, hirvittää, mitä tuli luvatuksi. 

Raamattuopistolla minulla on yleisöluento 15.9 Jobin katkerista rukouksista klo 10.45. Lähetyshiippakunnan 

naistenpäiviä on tarkoitus pitää Taivalkoskella 17.9, Kokkolassa 29.10, Hämeenlinnassa 19.11. ja ehkä 

Savossakin.  

Patmos-radiossa haluavat aloittaa ilosanomapiirin kerran viikossa. Tämä radiokanavahan kuuluu vain 

lokakuusta joulukuuhun pääkaupunkiseudulla, mutta 20 muussa kaupungissa se rupeaa kuulumaan 

jatkuvasti. Onhan tämä minulle suuri haaste, mutta toivon, että ilosanomapiiri löytää radion kautta paljon 

uusia ystäviä. TV 7:ssa esiinnyn kahdessa uudessa ohjelmassa elokuussa; keskustelemme Café Raamatussa 

Hoosean avioliitosta Pasi Turusen kanssa. Nämä kaikki tilaisuudet olkoot teille myös rukousaiheena. Samoin 

syksyn ilosanomamatka ulkomaille. Joitain suunnitelmia on, mutta mitään varmaa en vielä tiedä.   

Henk.koht. elämästä sen verran, että pikkuveljeni on muuttanut perheineen asumaan entiseen kotitalooni. 

Äiti ja perikunta omistavat tiilitalon, mutta pihallahan seisoo myös ihana hirsitalo, jossa veljeni nyt asuu. 

Kaksi pientä tyttöä kirmailee pihamaallamme koko suvun suureksi riemuksi. He ovat kovin kiinnostuneita 

luonnosta, joten olemme opetelleet yhdessä lintuja, kukkia, hyönteisiä, kaloja ja perhosia.  

Sen verran tämä asia on tuonut elämääni muutosta, ettei minun tarvitse enää mennä hoitamaan kotitalon 

pihaa yhtä usein kuin ennen. Siksi otan mielelläni vastaan kutsuja teidän mökeillenne, ystäväni, ettei minun 

tarvitsisi istua koko kesää täällä Espoossa. 

Seuraa pätkä syksyllä ilmestyvästä kirjastani: 10 MATKAA MONGOLIAAN: 



19.10.2002 Arhangai 

Olimme sopineet tekevämme vierailun Tsetserlegin tutkintovankilaan aamupäivällä. Kävimme hakemassa 

autolla kirkolta sekä evankelista Bairaan että evankeliumikirjaset ynnä vielä 25 vuokaleipää kauppahallista. 

Viimeksi mainitut maksoivat yhteensä viisi euroa. Sitten suunnistimme kohti vankilaa. Pienen odottelun 

jälkeen pääsimme vankilan johtajan toimistoon. Hän osoittautui naiseksi.  

Johtaja kertoi meille, että vankilassa on kaksi osastoa: vaaralliset vangit ja tutkintovangit. Edellisiä on 

kaksikymmentä. Juuri heitä varten olimme ostaneet leipää. Meille selitettiin, että leipäkone (vai oliko se nyt 

uuni) on mennyt rikki; siksi vangeille syötetään toistaiseksi vain riisiä. He saavat kaksi ruokaa päivässä ja 

pääsevät kahdesti vessaan.  

Yhteen huoneeseen ei vaarallisia vankeja ole mahdollista koota, mutta sellien ovilla saamme käydä. Kysyin, 

saavatko vangit lukea selleissään. ”Juu, saavat, voitte siis tarjota heille kirjojanne”, vastasi johtaja ja jatkoi 

ylpeänä: ”Mongolian vankiloissa vallitsee uskonnonvapaus.”  

Läksimme sellikierrokselle. Kapean käytävän toisella seinustalla oli kymmenkunta ovea munalukoin ja 

ketjuin suljettuna. Kunkin oven päältä avautui pieni ikkuna käytävään; muualta ei selleihin sitten tullutkaan 

valoa. Vankilan johtaja seurasi mukanamme ja sanoi joka ovella saman hämmästyttävän litanian: "Uskotko 

sinä Jeesukseen? Nämä vieraat ovat tulleet Suomesta ja tuovat sinulle leipää ja kirjan luettavaksi, jos tahdot 

sellaisen saada."  

Ensimmäisen oven takana seisoi kalpea nainen, joka – niin meille kerrottiin – oli tappanut oman lapsensa. 

Ihan siistin ja normaalin näköinen hän oli. Kyllä, hän halusi saada mielellään myös sen kirjan. Nainen otti 

lahjan vastaan kaksin käsin ja teki ristinmerkin, ennen kuin ovi suljettiin. Jossakin hänen on siis täytynyt 

kristinuskosta kuulla. Minä pidättelin kyyneleitäni. 

Seuraava ovi: lattialla kolme siististi pedattua petiä. Hämärää. Kolme miestä käsiraudoissa, yksi heistä 

melko nuori ja todella miellyttävän näköinen. Juu, kaikki kolme tahtoivat saada leivän lisäksi myös kirjan. 

Nuori mies vastasi hymyyni. 

Seuraava ovi: kolme miestä kyyryssä lattialla selkä oveen päin. Sillä tavalla vankien kuulemma pitää 

menetellä, elleivät he ole käsiraudoissa ja ovelle koputetaan. Nämä olivat vanhempia miehiä, kovakasvoja, 

mutta kaikki he tahtoivat saada kirjan, ja leipä oli heille enemmän kuin tervetullutta. Bairaa sanoi ovelta 

muutaman sanan. Hänhän on itsekin linnassa istunut.   

Teini-ikäisten selli: kolme poikaa. Yksi heistä oli istunut tuossa kopperossa jo puoli vuotta. Kaikki ottivat 

kirjan vastaan. Kolme viimeistä selliä olivat tyhjillään; asukit tulisivat töistä vasta illalla. Jätimme heillekin 

leivät ja kolme kirjaa.  

Keittiön ohi kulkiessamme näimme keiton, jota vangeille keitettiin isossa padassa. Kovin laihalta se näytti. 

Miten muutama kourallinen riisiä keitossa voi täyttää miehisten miesten vatsan? Viidellä eurolla voitaisiin 

vangeille ostaa kullekin yksi vuokaleipä viikossa. Eikö se asia olisi mitenkään järjestettävissä?   

Läksimme pois vankilasta johtajaa ja vartijoita kiitellen. Bairaa pyysi saada listan niistä tavaroista, joita 

vangit tarvitsevat. Päivikin lupasi tulla uudelleen, kunhan hän muuttaa Tsetserlegiin asumaan. Ja minun 

sydämeni riemuitsee tälläkin hetkellä siitä, että noissa pimeissä kopperoissa loistaa nyt Jumalan sanan valo. 

Jeesus on sanassaan läsnä ja voi puhua vangeille. Heillä on käsissään Luukkaan evankeliumi, joka sisältää 

kertomuksen ryöväristä ristillä ja monta muuta ihanaa kertomusta.  



Kirjoitan ilosanomapiirin sivuille ”Viikon juttuja”. Tässä yksi esimerkki, joka on ilmestynyt aikaisemmin 

erään kristillisen lehden kysymys ja vastaus palstalla. 

TULEEKO PELASTUS ARMOSTA VAI TEOISTA? 

KYSYMYS: Mitä ihmisen täytyy tehdä, jotta hän pelastuisi? Täytyykö hänen rukoilla tietyillä sanoilla, 

muuttua elämäntavoiltaan, alkaa käydä kirkossa? Usein kuulee sanottavan, ettei ihmisen tarvitse tehdä 

mitään, mutta uskovien kuitenkin oletetaan elävän tietyllä tavalla? Miksi se on niin ristiriitaista? 

VASTAUS: Kysymys paljastaa erään suuren sekaannuksen kristillisessä kielenkäytössä. Mitä tarkoittaa, että 

pelastus tapahtuu ”armosta” eikä ”teoista” (Ef.2:8)? Asiaa voisi ehkä selventää pienen vertauksen kautta. 

Otetaan esimerkiksi laitapuolen kulkija Repe, jolle seurakunnan diakoniatyö on luvannut antaa ”silkasta 

armosta” ruokapaketin aina tarpeen mukaan. Repe tietää tämän, mutta ei mene koskaan hakemaan 

pakettia, vaan nääntyy nälkään jossain veneen alla. Viimeisiksi sanoikseen hän syyttää seurakuntaa siitä, 

ettei ”armo” toteutunutkaan sen diakoniatyössä. Missä oli vika? Tietysti siinä, että Repe luuli ”armon” 

tarkoittavan sitä, ettei hänen tarvitse itsensä ”tehdä mitään”. Diakoni tulisi veneen alle ja syöttäisi häntä 

lusikalla, eikä vain kerran, vaan joka päivä.  

Tällaista ”armoa” ei Raamattu tunne. Se kyllä lupaa, että me pelastumme vain uskomalla Herraan 

Jeesukseen. Kenenkään ei ole siis pakko kärsiä rangaistusta synneistään helvetissä, koska Jeesus on jo sen 

kärsinyt kaikkien maailman ihmisten sijaisena. Tätä on armo. Se ei kuitenkaan tule luoksemme tyhjästä 

ilmasta, vaan vain tiettyjen välineiden kautta. Meidän on mentävä etsimään armoa sieltä, missä Jumala on 

luvannut sitä jaella. Toisin sanoen: meidän pitää mennä hakemaan se ruokapaketti. Eikä vain kerran, vaan 

säännöllisesti: joka päivä, joka viikko.  

Jos siis aiot päästä perille taivaan kotiin, niin sinun on kuin onkin käytävä kirkossa. Älä kuitenkaan mene 

sellaiseen kirkkoon, jossa saarnamies jakelee kuulijoilleen myrkytettyä ruokaa. Mene sellaiseen kirkkoon, 

missä julistetaan väärentämätöntä elämän leipää eli Jumalan sanaa. Siellä voit kohdata Jeesuksen myös 

ehtoollispöydässä ja saada häneltä syntisi anteeksi. Sen lisäksi sinun pitää lukea Raamattua kotonasikin, 

sillä leipäähän sinä tarvitset muulloinkin kuin sunnuntaina Ja jollei sinua ole jo lapsena kastettu, niin sinun 

on ihan ensiksi mentävä kasteopetukseen ja annettava kastaa itsesi. 

Armosta pelastunut ei elä samalla tavalla kuin ympäröivä maailma. Hän ei pidä elämänohjeenaan median 

markkinoimaa ”vapautta”, vaan kymmentä käskyä (2.Ms.20). Niitä rikottuaan hän myöntää tehneensä 

väärin, pyytää anteeksi ja kantaa rikkomuksensa ehtoollispöytään. Se joka rikkoo kymmentä käskyä hyvällä 

omallatunnolla, osoittaa, ettei hän välitä Jeesuksesta ja armosta yhtään vähää. Sellainen ihminen ei ole 

matkalla taivaaseen, vaan kadotukseen.  

Ei siis muuta kuin hyvää kesää. Hymyillään kun tavataan.    
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