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YSTÄVÄKIRJE 2-2021 

PÄÄSIÄINEN JATKUA SAA…   

Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, 

josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut 

muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset 

opetuslapset kertoivat hänelle: »Me näimme 

Herran.» Mutta Tuomas sanoi: »En usko. Jos en 

itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 

sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen 

kylkeensä, minä en usko.» (Joh.20:24-25.) 

”Tuomas”-nimen takana oleva heprean sana tarkoittaa ”kaksosta”, samoin kreikan sana ”Didymos”. 

Tuomas oli siis yksi kahdesta. Se oli hänen identiteettinsä. Hänen kaksossiskonsa tai -veljensä ei ollut 

opetuslapsijoukossa mukana. Missä hän oli, mitä hän teki? Miltä Tuomaksesta oli tuntunut lähteä 

Jeesuksen seuraan ilman sisarustaan? 

Tuomas oli ollut pessimisti jo Jerusalemiin tultaessa. Hän oli nähnyt vaaran, jota muut eivät halunneet 

nähdä, ja todennut sarkastisesti: ”Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä” (Joh.11:16). Tämä mies ei siis 

ollut uskonut alun perinkään, että Jeesus olisi turvassa suuren voimansa ja kansansuosionsa tähden.  

Tuomaksen usko alkaakin epäuskosta. Ehkä se onkin niin, että suuri usko alkaa aina epäilystä. Mieluummin 

kunnolla kylmä tai kuuma kuin haalea. Tuomas on niin pettynyt Jeesukseen, ettei edes halua olla muiden 

opetuslasten seurassa pääsiäisiltana. Ehkä hän harhailee vuorilla sydän täynnä toivottomuutta. Tai sitten 

hän on etsimässä itselleen uutta elinkeinoa. Tai mahdollisesti hän on mennyt tapaamaan kaksossisarustaan, 

joka on varmaan hänkin tullut Jerusalemiin juhlille. Jos Tuomas oli lähtenyt omille teilleen jo lauantaina, ei 

hän ole kuullut Pietarin ja Johanneksen kuvausta tyhjästä haudasta eikä Marian kertomusta Jeesuksen 

ilmestymisestä.  

Tuomas tulee kuitenkin illalla myöhään muiden opetuslasten kortteeriin. Toisin kuin Juudas, hän ei halua 

erota opetuslapsijoukosta lopullisesti. ”Me näimme Herran!” kuuluu huuto kymmenestä suusta jo ennen 

kuin Tuomas on päässyt ovesta sisälle. Mutta nyt miesparka on saanut tarpeekseen. Häntä ei enää petetä. 

Hän asetti toivonsa Jeesukseen – turhaan. Enää se ei toistu. Uskokoot muut näkyihinsä, hän ei aio uskoa 

muuhun kuin omiin silmiinsä. Ei, sekään ei riitä – hän tarvitsee tuntoaistinkin avukseen. Kummituksia kun ei 

voi tuntea käsissään.  

Happamattoman leivän juhla jatkuu vielä viikon. Sen ajan Tuomas hengailee toisten opetuslasten kanssa. 

Kahdeksan päivää on pitkä aika pysyä riemuitsevassa kaveripiirissä, kun itse joutuu istumaan synkkänä 

nurkassa. Ehkä Tuomaksen sydämessä kuitenkin kytee toivo: jospa olenkin väärässä? Kunpa olisinkin 

väärässä!  

Opetuslapset eivät varmaan kerro ylösnousemuksesta muille kuin Jeesuksen lähimmille ystäville. He 

pelkäävät yhä ylipappeja. Pitkäperjantain oudot tapahtumat ovat kaikkien huulilla. Kaupungilla kiertää huhu, 

että ylipapit olivat tehneet ruumiin häviämisen opetuslasten syyksi. Roomalaiset vartiosotilaatkin puhuvat 

humalapäissään sivu suunsa – ja he ovat humalassa usein tuon viikon aikana. Heillä on rahaa viinaan, ja 

heitä pelottaa.  



Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, 

mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» (20:26.)  Tuomas tuijottaa Jeesusta 

häpeissään ja onnellisena. Tai ehkä vain onnellisena: se on siis sittenkin totta! Rabbi on siis sittenkin elossa! 

Nämä kolme vuotta eivät olleetkaan suurta itsepetosta! Minulla on siis sittenkin tulevaisuus ja toivo.  

 Sitten Jeesus sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä 

ole epäuskoinen, vaan usko!» Silloin Tuomas sanoi: »Minun Herrani ja Jumalani!» Jeesus sanoi hänelle: 

»Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.» (20:27-29.) 

Nyt Tuomas erottautuu joukosta ja solmii Jeesukseen ihan erityisen suhteen. Hän on se, joka ensimmäisenä 

maailmassa kutsuu Jeesusta omaksi Jumalakseen. Tämä opetuslapsi saa Jeesukselta ihan oman sanan. 

Hänen identiteettinsä pelkkänä kaksoiskappaleena häviää. Siitä lähtien Tuomas uskoo, vaikkei näkisikään. 

Perimätiedon mukaan hän matkustaa Intiaan ja perustaa sinne kirkon.  

”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” Tämän sanan Jeesus sanoo myös sinua ja minua ajatellen. 

Hän tarkoittaa, että mekin olemme autuaita, jos uskomme näkemättä hänen voimaansa, rakkauteensa ja 

apuunsa. Autuas olet siis sinäkin, ystäväni, jos tunnustat elämäsi tragedioiden keskeltä: ”Tässä toimii minun 

Herrani ja minun Jumalani, ja hän voi totisesti minua auttaa!” 

 

**********************************  

 

KUULUMISIA  

Sain koronarokotuksen toissaviikolla. Toiveissa on, 

että tämä karanteeni joskus päättyykin. Olen 

istunut ihan omaehtoisesti kotonani jo kohta 

kaksi kuukautta. Lenkillä olen käynyt päivittäin 

meren rannassa, ja kaupassa kerran viikossa joko 

aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Joka päivä 

olen koettanut puhua jonkun kanssa puhelimessa. 

Kirkkoon olen päässyt joskus ystävien kyydissä. 

(Meillä Markuksen seurakunnassa on kaksi 

huonetta, joten kirkkovieraita saa olla 5 + 5 + 

pappi.) Muutoin olen osallistunut striimattuun 

jumalanpalvelukseen.  

Metroa en ole käyttänyt, saati sitten bussia. Kun viimeksi matkustin yleisillä, oli molemmissa monta 

maskitonta ihmistä, jotka puhua kalkattivat keskenään tai puhelimeensa. Kun huomautin asiasta 

muutamille heistä, sain vastaukseksi ilkeyksiä tai jopa v-llä alkavia sanoja. Nähtäväksi jää, pureeko 

maskipakko tähän jengiin.  

Mutta koronavuosi on ollut minulle siunaus siinä mielessä, että olen saanut kirjoittaa rauhassa, mitä ikinä 

olen halunnut. Päiväkaudet, viikkokaudet, kuukausikaupalla. Se on ollut tosi inspiroivaa. Nousen aamulla 

seitsemältä ja aamutoimien jälkeen istahdan työpöytäni eteen. Siinä aika kuluukin sitten mukavasti 

illansuuhun asti. Kaikenlaisia kirjaehdotelmia syntyy: Raamatun henkilöistä, lähetystyöstä, matkoista yms. 



Niin, ja väsäsinhän minä 60-luvun muistelmatkin jatkoksi 50-luvun muistelmille. Materiaalia kyllä löytyy 

päiväkirjoistani joka lähtöön.  

En toki kuvittele, että kaikille näille sepustuksilleni löytyisi lähivuosina sen enempää kustantajaa kuin 

lukijoitakaan. Mutta pysykööt pöytälaatikossa; hauskaa niiden tekeminen on joka tapauksessa ollut. 

Voidaanhan niitä julkaista pikkuhiljaa tulevina vuosina ja vaikka kuolemani jälkeenkin. Ja hyvä puoli tässä 

kirjoitushommassa on ollut se, etten ole päässyt ollenkaan pitkästymään menneenä vuonna.  

Niin, ja olenhan minä saanut jatkaa Patmoksen raamis-äänityksiä etänä ja pitää opetustunteja 

Raamattuopistolla ja muuallakin zoomin tai teamsin kautta. Se on ollut ihan kivaa vaihtelua. Kylässä olen 

käynyt kaksi kertaa ja vieraita on luonani käynyt kerran. Hiljaista elämäni on siis ollut.  

Olen nyt ihmeekseni huomannut, etten kaipaa vaihtelua enkä ainakaan mitään ulkomaanmatkoja. Ehkä 

niiden aika alkaakin jo olla ohi. En ole enää nuori, vaan 72-vuotias, vanha nainen. En jaksa sitä, mitä ennen 

jaksoin. Eikä minun tarvitse enää mihinkään mennäkään, koska julistustani voidaan kuunnella netistä, 

spotifysta, youtubesta ja radiosta. (Japanissakin.)  

Ilosanomapiirin ystävät ry. on ollut tänä vuonna aktiivinen kirjojeni julkaisussa. Nyt Amazonista löytyvät e-

kirjoina Glad Tidings for Women’s Groups, Liebesgeschichte aus der Bibel (Nainen ja hänen miehensä 

saksaksi), Och Herran tog (Ja Herra otti, siis Jobin selitys ruotsiksi) ja ensimmäinen kirjani Koulu ja 

kirsikankukka. Ostajia ei ole vielä paljoa ilmaantunut, mutta panostammekin tulevaisuutta varten. Jorma 

Tarhio on antanut tähän julkaisutyöhön valtavasti aikaansa, mistä kiitos hänelle.  

 Kotona Savossa on ilmennyt taas kaikenlaisia vaikeuksia, joihin pyydän esirukousta. Ei varmaan ole vaikea 

arvata, mitä ne ovat.  

Eletään toivossa, että saisimme tavata vaikkapa joillakin kesäpäivillä tänä vuonna.  

Mailis  

****************************************************************************  

Nettisivut: www.ilosanomapiiri.fi  

Kuunneltavaa: Mailiksen raamattukoulu Spotifyssa 

Radio Patmos: ilosanomapiiri 2 x /vk, Mooses-piiri 1 x vk, hartaus Jää luoksemme kirjasta klo 10 

Spotify: Mailiksen raamattukoulu 

Katsottavaa:  Youtube kanavalla ilmestyy uusi hartaus kerran viikossa 

Luettavaa:  Uusi kirja: Sekalainen seurakunta (Perussanoma, toinen kirjoittaja Jukka Norvanto). Kertoo 

Raamatun henkilöistä.  

Amazonissa ilmestyneet e-kirjat  https://urly.fi/20d0 

Ilosanomapiiri. Kysymyksiä netissä. Voit liittyä myös Ilosanomapiirin ystävät ry:n jäseneksi tai tukijäseneksi.  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, materiaalin kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: Suomen 

Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. Tai: Ilosanomapiirin ystävät ry. FI18 1544 3000 

1713 76   

http://www.ilosanomapiiri.fi/
https://urly.fi/20d0

