
          

Ystäväkirje 3-92 

Takaokassa 15.5.1992 

Rakkaat ystävät,  

Kiitos esirukouksistanne. Olen pysynyt melkein 

aikataulussa kirjojen kirjoittamisen suhteen. 

Toivottavasti perästä kuuluu. Muutoin ei sitten 

olekaan tapahtunut mitään erityistä, paitsi että 

työtoveristani pastori K:sta tuli Länsi-Japanin 

ev.lut. kirkon presidentti (eli piispa) seuraavaksi 

kuudeksi vuodeksi. K-sensei on lähettämässä 

minua Amerikkaan, Los Angelesiin 

sielunhoitokurssille seurakunnan kustannuksella. 

Ehkä voisitte rukoilla senkin matkan puolesta; se 

tapahtuu 13.-28.6. 

Tämän kirjeen kautta saatte tutustua yhteen kannatusrenkaani jäseneen, kutsutaan häntä vaikka Maijaksi. 

Minä tutustuin Maijaan Opiskelijalähetyksen avoimessa raamattupiirissä, ja olen iloinen tämän urhean 

nuoren ihmisen ystävyydestä. 

Lopetankin omasta puolestani tähän ja toivotan teille hyvää kesän alkua. Kirjeitähän sieltä on turha tähän 

aikaan vuodesta toivoa… 

    Mailis Ilona 

Maijan kertomus:  

Opiskelen Helsingin Yliopistossa ja asun vanhempieni kanssa rauhallisella lähiöalueella. Olen koko ikäni, 28 

vuotta, ollut näkövammainen. En näe mitään, en valoakaan. 

Joskus ihmiset sanovat minulle: "Jeesus parantaa sinut." Niin parantaakin, tiedän sen, mutta vasta taivaassa. 

Täällä maan päällä tehtäväni on elää täysipainoisesti tällaisena kuin olen, ja auttaa omalta pieneltä osaltani 

siinä, että elämä ilmenee Jumalan antamassa, toisinaan erilaisessa muodossa. Luulen, että ihmiset välillä 

pelkäävät vammaisuutta, koska siinä selvästi näkyy elämän ja ihmisen rajallisuus, ja sitä on vaikea kohdata. 

Elämä on haavoittuvaa. Toisten on kestettävä jatkuvia fyysisiä kipuja, monet vammautuvat aikuisina ja 

käyvät läpi tuskallisen menettämisen kriisin. Kriisin jälkeen he alkavat mukautua uuteen tilanteeseensa ja 

opetella uusia taitoja selviytyäkseen muuttuneissa olosuhteissa.  

Myöhemmin vammautuneita tai muuten vaikeassa tilanteessa eläviä ajatellen haluan sanoa, että on 

vaarallista mennä lupaamaan ihmisille parantumista noin vain, suoralta kädeltä kadulla tai muuten ensi 

kertaa kohdatessaan, tai edes lyhyen tuttavuuden jälkeen. Jos ihminen suuressa hädässä rukoilee 

parantumista eikä saakaan sitä muiden vakuutuksista huolimatta, hän voi pettyä ja katkeroitua niin, ettei 

halua kuulla Jumalasta enää mitään. Häneltä on viety mahdollisuus löytää elämälleen sellainen pohja, joka 

kantaa vaikeissakin olosuhteissa ja lopulta kuoleman läpi. Mihin hän enää voi turvautua?  



Näin aroissa asioissa ei pidä mennä Jumalan ja ihmisen väliin, varsinkaan toisen ihmisen elämäntilannetta 

tuntematta. Myötätuntoinen, eläytyvä kuunteleminen ja toisen ajatusmaailmaan tutustuminen on paras 

tapa auttaa kristittynä, vaikka se viekin aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Jumala päättää itse, kenelle hän antaa 

parantumisen. Lähimmäiset voivat vain kulkea kriisissä elävän ihmisen rinnalla, tukea käytännön asioiden 

hoidossa ja kuunnella ahdistusta ja kapinaa. On myös otettava huomioon, ettei vamma sinänsä tee ketään 

halukkaaksi kuulemaan Jeesuksesta, vaan Jeesuksen tunteminen on jokaisen ihmisen kohdalla suuri ihme. 

Omalla kohdallani ajattelen, että en ole henkisesti valmis näkemiseen tämän elämän aikana. Se olisi liian 

suuri muutos verrattuna siihen, mihin olen tähän asti tottunut. Olisi vaikeaa oppia lukemaan ja liikkumaan 

näköä käyttäen, kun on aina tunnustellut tietään valkoisen kepin kanssa ympäristön ääniä kuunnellen tai 

jonkun käsipuolesta kiinni pitäen ja lukenut pistekirjoitusta sormin tunnustellen. 

Usein ihmiset pitävät vammaa jotenkin koko olemuksen ja ajattelutavan läpikäyvänä tekijänä, joka 

synkentää elämän. Persoonallisuudessa on kuitenkin monia muitakin puolia. Sitä paitsi meillä voi olla paljon 

vaikeuksia, joilla ei ole mitään tekemistä vammaisuuden kanssa.  

Ongelmat ihmissuhteissa ja oman luonteeni puutteet ja vaikeudet rasittavat minua usein paljon enemmän 

kuin sokeus. Todellinen syy keskeneräisyyteeni ihmisenä ei siis ole näkövamma, vaan synti, jonka takia olen 

kaukana Jumalasta enkä pysty ymmärtämään asioita sellaisina kuin ne ovat.  

Taivaassa kaikki on toisin: emme enää tee syntiä, ja elämä on saanut alkuperäisen täydellisen muotonsa. 

Silloin näkeminen on luonnollista meille sokeille, hyppiminen ja tanssiminen on luonnollista 

liikuntavammaisille, ja rauha on luonnollinen tila psyykkisesti ahdistuneille ja kärsiville.  

Ei kuitenkaan ole niin, että me vammaiset taivaassa seisoisimme "hattu kourassa" pyytäen vihdoin päästä 

osallisiksi kaikista niistä hyvistä antimista, jotka ovat muille itsestään selviä jo täällä maan päällä. Meitä ei 

siis nöyryytetä muiden edessä sillä, että olemme eläneet fyysisesti tai psyykkisesti vammaisina. Päinvastoin 

me siellä saamme lahjana sen, minkä muut ovat saaneet lahjana jo aikaisemmin.  

Tämän tulevaisuuden tulisi heijastua seurakunnissa jo nyt vapauden ja rakkauden ilmapiirinä, jossa 

jokaisella on mahdollisuus toimia omista lähtökohdistaan käsin. Omassa seurakunnassani olen kokenut 

hyvin rakentavaa yhteyttä. Pyhä Henki voi auttaa meitä eroon tavanomaisesta asetelmasta, jossa 

vammaisten puolella on anomista, nöyryytyksiä, kuulematta jäämistä ja häiriön tuottamisen pelkoa, tai 

turhautunutta katkeruutta, terveitten puolella välinpitämättömyyttä ja alentuvaa suvaitsevaisuutta. 

Jokainen voi olla tekemässä seurakuntaa kodiksi vammaisille, niin ettei meiltä jumalanpalveluksissa ja 

muissa tilaisuuksissa puutu mitään siitä mitä muutkin saavat. Hankkikaa yhteisellä päätöksellä 

seurakuntaanne pistekirjoituksella painettuja virsikirjoja Kirkon diakoniatyön keskuksesta. 

Jumalanpalveluksessa voit mennä istumaan näkövammaisen viereen ja sanoa hänelle kulloinkin vuorossa 

olevan virren numeron, niin että hän voi sen hakea virsikirjastaan. Jos itse menet ehtoolliselle, voit tarjota 

näkövammaiselle kätesi ja viedä hänetkin ehtoollispöytään. Tämän voit tehdä näkövammaisten hyväksi. 

Muiden vammaisten auttamiseksi on myös paljon mahdollisuuksia. Parasta on tehdä tuttavuutta meidän 

kanssamme ja kysyä, mitä me tarvitsemme. 

Kenenkään ei pidä kehua minua siitä, että suhtaudun sokeuteeni hyväksyen sen tehtäväkseni. On puhdasta 

Jumalan lahjaa, että voin edes ajoittain pitää sitä mielekkäänä osana Jumalan suurta kokonaisuutta. Usein 

pidän sitä aivan liian rasittavana ja vaativana tehtävänä. Huonoina päivinä selitän monta kertaa Jumalalle ja 

läheisille ihmisille, että en mitenkään jaksa tällaista elämää, kun muille itsestään selvät asiatkaan eivät suju, 



en löydä tietäni jonnekin katutöiden tai jalkakäytävälle pysäköityjen kuorma-autojen takia tai yliopistolla 

minulta menee kirjan luettamisen järjestämiseen puolet siitä ajasta, jonka muut voivat käyttää itse 

opiskeluun. Puhumattakaan siitä, että on olemassa paljon tekstimateriaalia, johon en vielä mitenkään 

pääse käsiksi. 

Kun ajattelen asiaa pohjia myöten, olen kuitenkin tyytyväinen ja onnellinen. Tiedän kokemuksesta, miten 

epätoivoista elämä on ilman Jeesusta, ja sitä en enää koskaan halua kokea. Nyt minulla on Jeesuksessa 

kaikki, mitä tarvitsen. Hän antoi kuollessaan ristillä minulle oikeuden elää.   

Maija  


