
Rakkaus suuri, mittaamaton aivan, 

vei sinut tielle, jolla kärsit vaivan. 

Kun oman tahdon tiellä harhaan juoksin, 

kärsit sen vuoksi. 

Uskollisuudestasi, joka aina riittää, 

en osaa kyllin kertoa, en kiittää. 

Sen suuruus yltää yli sydämeni, 

ymmärrykseni. 

Riemuitsen nyt jo valtakunnassasi, 

saan voiton kruunun kerran taivaassasi. 

Saan kiittää siitä, että astuit vaivaan, 

aukaisit taivaan. (Virsi 71:6-9) 

  
Ystäväkirje 2/2022 

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ TEILLE, YSTÄVÄNI! 

Kukapa olisi uskonut vuoden alussa, mitä Euroopalla olisi edessään armon vuonna 2022? Onneksi me kristi-

tyt saamme uskoa ylösnousemukseen! Kun tämä vanha tellus katoaa atomisodan kurimukseen, tulee Jee-

sus takaisin ja luo uudet taivaat ja uuden maan. Siellä me saamme elää iankaikkisesti uudessa ruumiissam-

me nauttien Jeesuksen ja rakkaittemme seurasta ja ihanasta paratiisista ympärillämme. Meidän ei siis pidä 

tuijottaa siihen kärsimykseen, joka maailmalla on edessään, vaan siihen voittoon, joka meille kristityille on 

tulossa. Jeesus sanoi: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 

teidän vapautuksenne on lähellä.” (Lk.21:28). 

Puhuin muuten Porissa aiheesta ”Ukrainan sota Jeremian ennustusten valossa”. Olihan se sellainen puhe, 

etten siitä itkemättä selvinnyt. Raamattutunnin voi kuunnella podcastina ”Mailiksen raamattukoulusta” 

(Spotifyn kautta). Kokoustoiminta on siis päässyt taas vauhtiin. Olen pitänyt LHPK:n naistenpäivän Porissa, 

toisen Raamattuopistolla ynnä vielä naistenillan Konalan Metrokappelissa. Olihan se sekin johdatusta, mi-

ten meikäläinen Metrokappeliin päätyi. Tupa oli täysi, ja uudelleenkin aikoivat kutsua.  

Hän avasi heidän silmänsä…  

Talven suuri haaste oli raamatunselitys kyrkhelgissä Maunulan kirkossa. Aiheena oli Då öppnades deras 

ögon eli siis Emmauksen tien kulkijat (Luuk.24). ”Me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israe-

lin”, sanoivat miehet Jeesukselle, joka kulki tuntemattomana heidän rinnallaan. He siis ”olivat toivoneet”, 

mutta eivät toivoneet enää. Miesten silmät olivat pimitetyt niin, etteivät he ymmärtäneet, mitä sana lunas-

tus tarkoitti Vanhassa testamentissa. Siksi he odottivat vain sellaista messiasta, joka vapauttaisi heidän 

maansa miehitysvallasta ja palauttaisi Daavidin valtaistuimen Israeliin. Jotain sellaista pelastusta ja pelasta-

jaahan Suomikin nyt etsii ja odottaa.  

Luukas oli jo kertonut kahdesta vanhuksesta, joiden silmät eivät olleet pimitetyt. Simeon oli odottanut Isra-

elin lohdutusta ja Hanna Jerusalemin lunastusta. Vanhukset olivat saaneet odotuksensa sisällön Jesajan 

kirjasta: ”Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunas-

taa Jerusalemin.” ( Jesaja 52:9) 



Hanna ja Simeon olivat tajunneet, että Israel on synnin orja, joka pitää ostaa vapaaksi paholaisen vallasta. 

He tiesivät, että synti on paljon pahempi orjuuttaja kuin roomalaiset konsanaan – se nimittäin vie ihmisen 

eroon Jumalasta ja ikuiseen kadotukseen. Olkoon isänmaa miehitetty, kunhan se on lunastettu, näin Hanna 

ja Simeon varmaan ajattelivat. Ja lisäksi he vielä tiesivät, että lunastusmaksu on maksettava verellä. 

Miten Israelin verivelka oli sitten syntynyt? 3. Moos.20 kertoo, että se syntyy vanhempia kiroamalla, epä-

normaalia seksiä harrastamalla, okkultismia & spiritismiä harjoittamalla ja viatonta verta vuodattamal-

la. ”He vuodattivat viatonta verta, poikiensa ja tyttäriensä verta, uhraten heidät Kanaanin epäjumalille, ja 

maa saastui veriveloista.” (Psalmi 106:38) Mutta eikö Eurooppa ole tehnyt juuri sitä samaa? Eikö se ole 

surmannut äitinsä kohtuun miljoonia lapsiaan, itse asiassa koko maanosansa tulevaisuuden? 

Jeesus sanoi omille aikalaisilleen mutta myös meille näin: ”Teidän päällenne tulee kaikki se vanhurskas veri, 

joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jon-

ka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.” (Matt.23:33-35) Jumala siis muisti Aabelin veren, jonka vuodat-

tamisesta oli sentään kulunut tuhansia vuosia. Se huusi hänelle maasta. Samalla tavalla Herra muistaa jo-

kaisen Euroopassa abortoidun lapsen veren. Verivelka ei unohdu, ennen kuin se on maksettu.  

Herra on nähnyt senkin, miten häntä pilkataan Euroopan medioissa joka ikinen päivä, ja miten raha ja nau-

tinto ovat vieneet ihmissydämistä hänen paikkansa. Hän on nähnyt avioliiton alasajon (avoliitot, avioerot, 

homoliitot, pornon ym.) Hän on seurannut raamattukäräjiä ja sitä, miten Turun tuomiokirkon ovet on avat-

tu sepposen selälleen homovihkimyksille. Hän on nähnyt, miten uskonnon opetuksesta on luovuttu Suomen 

kouluissa. Entä jos koko tämä syntivelka lankeaa nyt Suomen ja koko Euroopan maksettavaksi? 

VT:n profeetat ennustivat ”miekkaa, nälkää ja ruttoa” katumattomalle kansalleen. ”Sillä katso, Herra lähtee 

asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä sur-

mattujansa enää peitä.” (Jes.26:21) Lopulta maa menetetään: se oksentaa ulos asukkaansa. Ja pahinta kai-

kesta on iankaikkinen rangaistus, joka verivelasta lankeaa maksettavaksi kuoleman jälkeen. Jumala odotti 

silloin ja odottaa nytkin kansaltamme ja koko maanosaltamme tällaista rukousta: ”Nimesi tähden, Herra, 

anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri.” (Ps.25:11)   

Juuri nämä asiat Jeesus varmaan selitti Emmauksen tien kulkijoille: että Messiaan piti kärsiä ja kuolla, koska 

verivelka voitiin maksaa vain verellä. Juuri siksi Jeesuksen piti tulla uhrikaritsaksi, että Herra voisi heittää 

hänen päälleen kaikkein meidän syntivelkamme. (Jes.53:6) Jeesuksen veri oli riittävä lunnasraha, ja sitä se 

on vieläkin – myös Euroopan synneistä, Suomen synneistä ja meidän jokaisen synneistämme. 

Lopuksi Jeesus selitti Kleopaalle ja hänen ystävälleen vielä senkin, että Messiaan oli määrä lunastaa kan-

sansa kuoleman vallasta. Myös se oli ennustettu VT:ssa: ”Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuole-

masta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela?” (Hos.13:14). 

Tähän varmaan päättyikin Jeesuksen parituntinen raamatunselitys Emmauksen tiellä.  

Ja tähän minäkin päätän tämänkertaisen ystäväkirjeeni. Sen verran vielä ilmoitusasioita, että 1) kolmas 

painos kirjastani Ihmisen käyttöohjeet ilmestyy piakkoin ja 2) minua on pyydetty pitämään raamatunselitys 

Kansanlähetyspäivillä ensi kesänä. Ehkä tapaammekin siellä!  

Toivoo Mailis 

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

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. 


