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YLÄSALI

Ylenpalttinen kiitos
lahjoistanne YLÄSALI-lehdelle. Kiitos myös muusta 
tuesta ja kannustuksesta. Kirjoittajille kiitos lahjois-
taan teksteinä. Saakoon jokainen korvauksen Valke-
uksien Isältä, kaikkien hyvien lahjojen antajalta, sel-
laisessa muodossa, mitä itse kukin  eniten arvostaa.                              
Tämä YLÄSALI tulee nyt vain niille, jotka ovat aktii-
visesti ilmaisseet haluavansa lehden. Jos pyynnöstäsi 
huolimatta et ole lehteä saanut, ota yhteys toimituk-
seen. Tärkeää: Oikea nimi, oikea osoite! 

Onnittelut voittajalle
Viime numerossa olleen KILPAILU YS-2007-1:n 
voittaja on Helena Tanttari, Sollentuna.  Helena löy-
si Pietarin kirjeistä tekstit, joiden mukaan hengellinen 
elämämme on täysin riippuvaista Jumalasta. 
  1. Jumala on kutsunut. 1. Piet. 1:13, 2:9, 21, 5:10; 2 Piet. 1:3 
  2. Synnyttänyt uuteen elämään. 1.Piet. 1:3 
  3. Hengellään pyhittänyt. 1. Piet. 1:2 
  4. Lahjoittanut lupaukset. 2. Piet. 1:4
  5. Antanut elävän toivon. 1. Piet. 1:3
  6. Hän varjelee uskossa. 1. Piet. 1:5 
  7. Hän varustaa, voimistaa, vahvistaa,
      lujittaa.  1. Piet. 5:10
  8. Häneltä saamme perinnön. 1. Piet. 1:4
  9. Palvelemme saaduilla armolahjoilla. 1. Piet. 4:10 
10. Puhumme saaduin sanoin. 1. Piet. 4:11
11. Toimimme voimalla, jonka hän antaa. 1. Piet. 4:11
12. Hän kantaa murheet ja pitää huolen. 1. Piet. 5:7
Uusi kilpailu sivulla 2! 

Nyt ”Nyttaan”!
Suomalaisten kesätapahtuma Nyhyttanissa 26-29/7.
OHJELMA s. 10-11.
Ilmoittaudu Eilalle (yhteystiedot s. 19).
Tästä seminaarista et halua menettää minuuttiakaan! 
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Kun kirjoitan tätä on juuri takapäin kesän en-
simmäinen (toivottavasti ei viimeinen) hel-
leviikko.Takana on myös pitkä talvikausi, ja 
nyt kesä koputtelee ovelle.

Helluntaisapattina 26/5 saimme täällä 
Tukholman suomalaisessa ja ruotsalaisessa 
seurakunnassa pitää vieraanamme “mega-
tähteä” sieltä koti-Suomesta.Viktor Klimen-
ko ohjasi meidät suuremmoisella tavalla niin 
sanoin kuin laulullaan hengellisen musiikin 
siunattuun maailmaan. Koettuaan 80-luvulla 
syvän kriisin ja sen seurauksena kohtaamisen 
Kristuksen kanssa, Viktor Klimenkon laulun-
aiheet muuttuivat täysin. Esiintymiskenttänä 
ovat tänään kirkot niin Euroopan eri maissa 
kuin muuallakin.

 Konsertissaan hän toi esille jotakin joka 
on puhutellut minua syvästi. Hän sanoi: 
“Kristinusko ei ole uskonto, vaan suhde, liit-
tosuhde, Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen 
kanssa.”

Hyvä Lukija! Haluaisinkin kehottaa sinua 
tämän kesän aikana todella tarkastamaan että 
onko sinulla tällainen suhde, liittosuhde, Va-
pahtajan kanssa. Itse olen ainakin päättänyt 
tehdä näin ja haastan sinut tähän samaan tar-
kistukseen mukaan.

Sinusta riippuu, miten otat haasteen vas-
taan, mutta kaikesta huolimatta haluan toi-
vottaa sinulle siunaus- ja kokemusrikasta 
kesää!

Liittosuhdeterveisin
– Eeva-Liisa Vihermö

Kristinusko ei ole uskonto, vaan suhde,
liittosuhde, Kristuksen kanssa.

– Viktor Klimenko, Tukholma 26/5 2007
 
Pelastava usko on sopimus, jonka kautta ne, 
jotka ottavat vastaan Kristuksen, solmivat 
liiton Jumalan kanssa.              

 – Ellen White, 1905 
    (Suuren lääkärin seuraajana, s. 40)

Haaste

Mitä yhteistä?

KILPAILU YS 2007-2
Sefanjan isoisän isoisä oli ku-
ningas Hiskia (profeetta Jesajan 
aikana). Sefanja vaikutti Juu-
dan kuninkaan Josian, Amonin 
pojan (640-609 eKr) aikana, 
jolloin myös Jeremia aloitteli 
toimintaansa. Sefanja joutui vä-
littämään ankaria sanomia, mut-
ta myös Raamatun kauneimpia 
rohkaisun sanoja:

Sinulle, joka syystä tai toi-
sesta et pääse aina seurakunnan 
yhteyteen: ”Minä, Herra, tuon 
takaisin ne, jotka murehtivat 
kaukana sieltä, missä kansani 
kokoontuu”  (Sef. 3:18). 

Sinulle, joka koet vaelluksesi 
puutteelliseksi ja itsesi vieraak-
si: ”Minä pelastan sinut, tuon 
ontuvat ja karkotetut kotiin” 
(Sef. 3:19). 

Sinulle, joka koet, ettet ole 
kenellekään mitään ja jolla ei 
ole ketään: ”Sinä olet hänen 
ilonsa, rakkaudessaan hän tekee 
sinut uudeksi, hän iloitsee, hän 
riemuitsee sinusta” (Sef. 3:17).
Kesän kunniaksi keskitymme 
nyt kuitenkin luontoon.
Tämänkertainen kilpailuteh-
tävämme kuuluu:
MITÄ ELÄIMIÄ LÖYDÄT 
SEFANJAN  KIRJASTA?
Kirjoita eläimen nimi ja teksti 
postikortille, ja lähetä 15/8-07 
mennessä osoitteeseen:
YLÄSALI-lehti
Tukholman Suomalainen
Adventtiseurakunta,
Olof Palmes gata 25, 3 tr
111 22 Tukholma
tai sähköpostina:
falcoprofil@bredband.net. 
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Vehkeilyjä palatsissa
Kuningas Daavid hallitsi koko heprea-
laisvaltiota neljäkymmentä vuotta. En-
sin hänet oli voideltu Juudan heimon 
kuninkaaksi Hebronissa. Kun sotapääl-
likkö Abner myöhemmin neuvotellut Is-
raelin ja Benjaminin heimojen kanssa ja 
välitysmatkallaan oli joutunut salamur-
han uhriksi, pohjoiset heimot taipuivat 
hyväksymään Daavidin kuninkaakseen. 
Näin kaikki heimot oli koottu yhteisen 
valtikan alle.

Kuningas valloitti nyt Jerusalemin ja 
teki siitä oman kaupunkinsa sekä laajen-
si valtakuntaansa lyömällä vihamieliset 
filistealaiset usealla sotaretkellä. Lisäksi 
hän kukisti muut vihamieliset naapuri-
valtiot sekä alisti toisia valtioita verovel-
vollisiksi vasalleiksi.

Jumala oli aikoinaan luvannut Abra-
hamille suuren kotimaan: ”Sinun jälke-
läisillesi minä annan tämän maan Egyp-
tin rajapurosta Eufratin suureen virtaan 
saakka” (1.Moos.15:18).  Tämän katsoi 
Daavid nyt toteutuneen. Hänen impe-
riuminsa ulottui etelästä Akabanlahdel-
ta ja Egyptin rajalta yli koko  Kanaanin 
maan pohjoiseen läpi Syyrian aina Euf-
ratille asti. Idässä se rajoittui Arabian au-
tiomaahan ja lännessä Välimereen. Israel 
oli yhtenäinen ja filistealaiset ja kanaa-
nilaiset heimot olivat alistettuja. Suurilla 
naapurivaltioilla, Assyrialla pohjoisessa 
ja Egyptillä etelässä, oli molemmilla 
heikot hallitsijat, joiden ongelmana oli 
valtakuntien sisäinen hajanaisuus. 

Kuninkaaksi tullessaan Daavid oli 
kolmenkymmenen ikäinen. Hänellä oli 
ollut menestystä sotaretkillään, mutta  ei 
hän perheasioissakaan jäänyt huonom-
maksi. Daavidilla oli kahdeksan nimeltä 
mainittua vaimoa, sen lisäksi muita vai-
moja sekä lukuisia n.s. sivuvaimoja. Ei 
ollut varmaankaan helppoa hallita näin 

suurta perhettä. Eri vaimojen kanssa saa-
tujen perillisten kesken syntyi kahinaa 
mm. siitä, kuka perisi valtaistuimen.

Aviosuhde Batseban kanssa lienee ol-
lut oikea rakkausliitto; voisi olettaa, että 
Daavid oli luvannut Batseballe, että hä-
nen pojastaan tulisi seuraava kuningas. 
Tätä eivät muut pojista tienneet. Yleensä 
oletettiin että lapsijoukon vanhin, tässä 
tapauksessa Haggitin kanssa saatu poika 
Amnon, olisi kruununperillinen. Amnon 
kuitenkin raiskasi sisarpuolensa Tama-
rin, jonka Daavid oli saanut kanaanilai-
sen Gesurin kaupungin prinsessan kans-
sa. Tamarin täysi veli, Absalom, hautoi 
kostoa kaksi vuotta ja surmasi sitten 
Amnonin.

Oltuaan karkumatkalla isoisänsä ho-
vissa Absalom ryhtyi  kotimaahansa 
palattuaan salaa ja taitavasti vakuuttele-
maan israelilaisia siitä, että hän olisi heil-
le parempi kuningas kuin isänsä Daavid. 
Absalom sai paljon kannattajia ja syntyi 
kapina, jossa Daavidin oli paettava Jor-
danin toiselle puolelle. Kun sitten mo-
lemmat osapuolet kohtasivat taistelussa, 
niin Absalom sai siinä surmansa.

Perheen sisäiset kiistat olivat kuin 
koston henki, joka vainosi Daavidia hä-
nen kuolinpäiväänsä saakka. Daavidin 
ollessa iäkäs hänen vanhin elossa ole-
va poikansa Adonia valmistautui nou-
semaan valtaistuimelle. Hän neuvotteli 
sotapäällikö Joabin ja pappi Abjatarin 
kanssa hallituksen muodostamisesta. 
Profeetta Naatan kuitenkin piti parem-
pana, että Salomosta tulisi Daavidin seu-
raaja. 

Naatan vei Batseban kuninkaan luo 
varoittamaan, että Adonia valmistautui 
kaappaamaan vallan. Samalla Batseban 
tuli muistuttaa, että Daavid oli salaisesti 
luvannut valtakunnan Batseban pojalle. 
Daavid toimi päättäväisesti ja voiteli 

Luvattu maa, osa  5
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Salomon heti Israelin kuninkaaksi. Kai-
kista kokemistaan vaivoista huolimatta 
Daavid iloitsi siitä, että Jumala salli hä-
nen nähdä yhden pojistaan istuvan val-
taistuimellaan. 

Monien neuvojensa ohella Daavid 
antoi yksityiskohtaisia ohjeita Salomolle 
myös temppelin rakentamisesta Jerusa-
lemiin ja sen papiston järjestämisestä. 
Daavid oli koonnut temppelin rakennus-
työtä varten runsaasti tarveaineita sekä 
varoja peräti 100 000 talenttia kultaa. 

Noin vuonna 961 eKr, 70 vuoden iäs-
sä ”Daavid meni lepoon isiensä luo, ja 
hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin” 
(1. Kun. 2:10)
Nuori kuningas Salomo
Astuessaan isänsä ”saappaisiin” kunin-
gas Salomon kerrotaan olleen alle 20 
vuotias. Sen vuoksi, tuntiessaan päi-
vänsä olevan lopuillaan, Daavid neuvoi 
poikaansa,  että hänen tulee olla luja ja 
täyttää miehen mitat. Hän lisäsi: ”Muis-
ta, mihin Herra, sinun Jumalasi sinua 
velvoittaa. Kulje hänen teitään ja nouda-
ta hänen säädöksiään …Silloin menestyt 
kaikessa mitä teet ja kaikkialla minne 
käännyt” (1.Kun. 2:3).

Mutta Jumala itse ilmestyi Salomol-
le unessa.Vastaten Salomon rukoukseen  
saada ymmärtäväinen sydän, jotta osaisi 
hallita kansaansa ja erottaisi hyvän pa-
hasta, Jumala lupasi täyttää Salomon 
pyynnön ja sen lisäksi antaa hänelle rik-
kautta ja kunniaa sekä vielä pitkän iän.

Salomon hallitusaika, noin 40 vuot-
ta, oli rauhan aikaa. Valtakunta oli laa-
jimmillaan. Pääkaupunki Jerusalem oli 
komeampi ja rikkaampi kuin koskaan. 
Sinne rakennettiin temppeli, josta tuli 
uskonnollisen elämän keskus. Temppe-
liä rakennettiin seitsemän vuotta. Ra-
kennusaineksina oli kalkkikivi Jerusale-
min ympäriltä, seetripuu Libanonista ja 

monet muut ainekset ulkomailta.
Kuningas Daavid oli aikanaan solmi-

nut ystävälliset kauppasuhteet Tyroksen 
kuninkaan Hiramin kanssa. Kun tämä oli 
kuullut, että Salomo oli tullut Daavidin 
jälkeen kuninkaaksi, Hiram tarjoutui 
jatkamaan kauppasuhdetta hänen kans-
saan. Ja niin Hiramin setrit ja sypressit 
vaihtuivat Salomon vuosittain toimitta-
miin ruoka-tarvikkeisiin. Myös työmie-
hiä lähetettiin Libanoniin tuhansittain 
puutöihin.

Kuningas Salomo löysi Tyroksesta 
Naftalin heimoa olevan miehen, jonka 
nimi oli myöskin Hiram. Hänen isänsä 
oli ollut vaskiseppä, ja poika oli perinyt 
taitonsa isältään. Tälle miehelle Salomo 
antoi tehtäväksi temppeliin kuuluvien 
esineiden valmistamisen. Hänen tuli 
tehdä koristeelliset, pronssiset pylväät 
temppelin eteiseen. Lisäksi hänen tuli 
valaa pyöreä, pronssinen allas. Sitä kut-
suttiin nimellä Meri. Allas oli runsaat 
kaksi metriä korkea, ja sen halkaisija oli 
yli neljä metriä. Mereksi kutsuttu allas ei 
ollut vain itsessään mestariteos. Sellai-
nen oli myös sen alusta. Altaan reunan 
alla oli ympäriinsä kurpitsakoristeita ja 
se lepäsi kahdentoista härkäpatsaan va-
rassa. Näin suuri allas oli tilavuudeltaan 

Libanonilainen metsuri. Tältä saattoivat 
foinikialaiset setrien hakkaajat näyttää. LÄ
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kaksituhatta bat-mittaa, joka on noin 60 
- 80 000 litraa!
Kuparikuningas Salomo
Mistä Salomo sai tämän kuparimäärän, 
joka tarvittiin tällaisiin suuriin prons-
sivaloksiin? Meidän täytyy palata ta-
kaisin historian lehdiltä nykyaikaan. 
1930-luvulla muutamat arkeologit teki-
vät yllättävän löydön. He tutkivat nimit-
täin Negevin autiomaassa laaksomais-
ta maanhalkeaman aluetta, joka alkaa 
Vähästä Aasiasta ja päättyy Afrikassa. 
Kaikkialla tässä pitkänomaisessa laak-
sossa tutkijat löytävät rautamalmia ja 
malakiittia eli kuparimalmia. Eräs tut-
kijoista avaa sattumalta Raamattunsa ja 
löytää tekstin: ”Kuningas Salomo raken-
si myös laivaston Esjon-Geberissä, joka 
on Edomin maassa Kaislameren rannalla 
lähellä Eilatia.”  

Tutkiessaan lähemmin tätä Eilatin 
aluetta he löytävät muurien raunioita 
ja saviastioiden palasia, jotka antavat 
vihjeen tällä paikalla Salomon aikana 
olleista aktiviteeteista. Myöhemmin tut-
kimukset jatkuvat. Löydetään valumuot-
teja ja suuria määriä kuparikuonaa. Ym-
päristössä olevasta Arabian autiomaan 
laaksoista löydetään lukuisia kupari- ja 
rautakaivoksia. 

Salomon hallituskauden aikana käy-
tettiin kupari- ja rautalöydöksiä suuri-
suuntaisesti. Ei ihme, että arkeologit 
kutsuivat Salomoa nimellä ”Suuri Ku-
parikuningas” ja arvelivat hänen olleen 
antiikin merkittävin kuparintuottaja. Jo 

Mooses lupasi Israelin kansalle: ”Siinä 
maassa teidän ei tarvitse elää puutteessa, 
vaan teillä on kaikkea, mitä tarvitsette. 
Sen maan kivet ovat rautaa, ja sen vuo-
rista voitte louhia kuparia” (5.Mos. 8:9). 
(Lähde: Werner Keller: Men Bibeln hade 
rätt).

Mutta takaisin Salomon aikaan. 
Pronssin lisäksi temppelin koristuksiin 
käytettiin myös runsaasti kultaa. 1. Kun 
7:48-50 kertoo, miten runsaasti kultaisia 
esineitä sijoitettiin temppelin sisäpuo-
lelle: alttari, uhrileipäpöytä, kymmenen 
lampunjalkaa ynnä muita kultaisia ko-
risteita. 

Kun temppeli vihdoin seitsemän vuo-
den kuluttua oli valmis, oli aika tuo-
da kaikkein tärkein esine, liiton arkku, 
paikalleen. Tämä tapahtui vuoden seit-
semännen kuun juhlien aikaan. Papit 
ja leeviläiset kantoivat Herran arkun ja 
pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet 
pyhät esineet temppeliin. Sen jälkeen 
Salomon johdolla toimitettiin eläinten 
uhraus. Kun liitonarkku oli viety pai-
koilleen, kirkas pilvi* täytti temppelin. 
Salomo – heprealaisten
suuri kuningas
Salomolta meni kaksikymmentä vuotta 
kahteen suureen rakennustyöhön, Her-
ran temppelin ja oman palatsinsa ra-
kentamiseen. Salomonin oli lisäksi jär-
jestettävä sekä sisä- että ulkopoliittinen 
hallintonsa. 

Pääkaupunkiin keskittyi paljon virka-
miehiä. Ylipappi vastasi temppelipalve-

*) pilvi = Jumalan läsnäolon tunnusmerkki 

Salomomaista loistoa? 
Tätä Abu Dhabissa si-
jaitsevaa hotellipalatsia 
rakensi 12000 henkeä. Pa-
kistanilainen siirtotyöläi-
nen Dubaissa: Herätys klo 
4, työmatka 2 t, työtä kuin 
kone klo 7-16; 10 min.  eh-
tiä ainoalle bussille kotiin 
(= 4-h huone). 6 pv/viikko.
Palkka 130 €/kk. LÄhDE: GEO SPECIAL 2007-1
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luksesta. Lisäksi oli kirjureita, jotka vas-
tasivat käytännön hallintotyöstä. Näiden 
johdossa oli kansleri. Pääministeri toimi 
linnanpäällikkönä, joka hoiti kuninkaan 
eli valtion omaisuuden hallintaa ja orga-
nisoi kaupankäyntiä. Sotaväen ylipääl-
likkö hoiti myös henkivartioston pääl-
likkyyttä.

Verotusta varten maa jaettiin 12 pii-
rikuntaan, josta kunkin alueen maaherra 
toimitti kuukausittain elintarvikkeet ho-
ville. Lisäksi tätä elintarvikeveroa suo-
ritettiin sotaväen tarpeisiin sekä hätä-
varaksi erityisiin varastokaupunkeihin. 
Verotöitä teetettiin paljon. Kuninkaan 
palatsi ja Jerusalemin temppeli kuuluivat 
näihin merkittäviin rakennuskohteisiin.
Ulkopolitiikka
Salomon ulkopolitiikka perustui liit-
toihin ja kaupankäyntiin sekä maan 
”hyvään” sijaintiin Egyptin ja Aasian 
välissä, toisaalta myös Välimeren ja In-
tian valtameren yhdysalueena. Salomo 
valvoi suuria etelän ja pohjoisen välisiä 
karavaaniteitä ja vaati tullimaksuja. 

Suhteita ulkovaltoihin luotiin mm. ot-
tamalla vaimoiksi naapurimaiden prin-

sessoja. Salomon vaimoihin kuului mm. 
Egyptin faraon tytär. Muita vaimoja oli 
useita satoja
Talouselämä
Pohjoisen Tyroksen valtioon Salomolla 
oli erityisen hyvät kauppasuhteet. Hän 
rakensi Tyroksen kuninkaan Hiramin 
avulla laivoja Punaisen meren rannalla, 
pestasi niihin foinikiaisia merimiehiä, ja 
kävi kauppaa kauempanakin.

Israelin vientitavarat olivat kuparia, 
öljyä ja vehnää, joiden vastineeksi tuo-
tiin mm. setripuuta, kultaa sekä työvoi-
maa rakennuksille ja aluksiin.

Vaikuttaa loistavalta! Mutta sitten al-
koi alamäki. Veroja kerättiin yhä enem-
män, talous horjui, vauraus keskittyi 
harvojen käsiin, syntyi laajaa tyytymät-
tömyyttä, joka myöhemmin purkautui 
kapinaan. Kansa hajosi kahtia, eikä enää 
saavuttanut entistä loistoa.
Moraalinen rappio
Miellyttääkseen ulkomaisia vaimojaan 
Salomo rakennutti kullekin palvontapai-
kan heidän jumalilleen. Tämä merkitsi 
luopumista siitä liitosta, jonka Israel oli 
Jumalan kanssa tehnyt. 

Näennäisesti varsin mitätön, poliit-
tisesti ajateltuna järkevä ja hyödyllinen 
toimintatapa aiheutti ennen pitkää todel-
lisen katastrofin, joka johti lopulta Poh-
joisvaltion tuhoon ja Juudan pakkosiir-
tolaisuuteen. 

Liitto oli rikottu. ”Tässä on lopputu-
los kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää 
Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä 
koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii 
tuomiolle kaikista salatuistakin teois-
ta, niin hyvistä kuin pahoista” (Saarn. 
12:13, 14).                    – Eero Toivonen
Ensi kerralla: 
Israelin konkurssipesällä

”Katsokaan kedon kukkia... edes Salomo 
kaikessa loistossaan ei ollut niin vaate-
tettu kuin mikä tahansa niistä...” 
(Matt. 6:28,29)
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Piinasta pankkiin
– Onhan siinä oma viehätyksensä ansaita rahaa 
sillä, mikä yleensä katsotaan piinaksi, sanoo bio-
logi Emma Åhlén, joka viljelee aggressiivista 
verenimijää, metsähyttystä. Lajin naaraiden syl-
kirauhanen sisältää proteiinia, josta tehdään roko-
tetta allergikkoja varten. (Ny Teknik, 13.6.2007).

Ei siis mitään niin pahaa, edes hyttystä, ettei 
jotain hyvääkin! Muistapa tämä kesäiltana, kun 
inisevien itikoiden lauma käy kimppuusi...  – SM 

Rukous
Auta, Herra, meitä taistelemaan
kaikkia vikojamme vastaan. 
Anna jumalallisen armon voiman
muuttaa meistä jokainen,
että pääsisimme lähemmäksi Sinua, 
että tajuaisimme Sinun luonteesi puhtauden,
että näkisimme oman syntisyytemme. 
Auta, että nöyryyttäisimme sydämemme, 
jotta voisimme ottaa vastaan
rakkauden lahjan.

– Sigrid Klamas

Mikä sinut herättää?
Haluaisit herätä varhain. He-
räätkin. Mutta miten jaksaa  
nousta ylös kokonaan? Toivot, 
että ilmaantuisi jokin asia, joka 
virkistäisi täysin hereille...

15/6-07 aamulla klo 6.50 
sankka savu naapuritalon takaa 
tulee tällaiseksi asiaksi. Paloau-
tot, palomiehet ja huolestuneet 
ihmiset savua tulvivan rivitalon 
ulkopuolella romuttavat toiveen, 
että kyse olisi roskien poltosta. 

Kun sammutustyö on ohitse 
ja palokunta keräilee välineis-
töään, tapahtuu jotakin odot-
tamatonta. Yksi palomiehistä 
menee ja kietoo käsivartensa ta-
loa vastapäätä kadulla seisovan 
henkilön hartioiden ympärille, 
pitää tätä lujasti kiinni kotvan ja 
silittää vielä hoivaavasti tämän 
selkää lähtiessään.  

Yhtäkkiä sanat ”lohduttakaa, 
lohduttakaa minun kansaani” 
kokretisoituvat silmieni edessä.
Näinkö se on? Niin kuin palo-
mies kääntyy kotinsa menet-
täneen puoleen, niinkö Jumala 
kääntyy niiden puoleen, jotka 
ovat kaikkensa menettäneet? 

Kun katoa vaisuuden todel-
lisuus iskee äkkiarvaamatta 
sairauden, kuoleman, onnetto-
muuden tai jonkin muun suuren 
menetyksen muodossa, on vain 
ihmisen hätä ja Jumalan käsi-
varret. ”Sinä tulet luokseni... 
ja sanot: ’Älä pelkää.’” (Val.v. 
3:57).

Katastrofi karisti unet silmis-
täni, mutta sen keskellä nähty 
myötätunto pitää hereillä. Niin 
väkevä on Sanan todeksi tulo.

Mikä sinut herättää? Maa-
ilman uhkakuvat, vai Jumalan 
huolenpito – varma rakkaus?

– Sinikka Mäkivierikko

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Tulee päivä, ”joka saa taivaat liekehtien hajoa-
maan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuu-
desta...” (2. Piet. 3:11,12). ”Kun siis te, rakkaat 
ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin 
olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien 
johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omal-
ta varmalta pohjaltanne. Kasvakaa... Kristuksen 
armossa ja tuntemisessa” (2. Piet.3:17-18). 
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Nyhyttanissa kaikki paras 
on vielä jäljellä: luonnon-
rauha, hyvä ruoka, seura-
kunta, Rastaälv, metsät, 
niityt, Noran idyllinen kult-
tuurikaupunki matkan var-
rella...
Kannattaa tulla kaukaakin!

Kaksi parantunutta riivattua olivat ensimmäiset 
lähetyssaarnaajat, jotka Kristus lähetti opettamaan 
evankeliumia Dekapoliin alueelle. Vain lyhy-
en hetken nämä miehet olivat kuunnelleet hänen 
sanojaan. He eivät olleet kuulleet yhtään ainoata 
saarnaa hänen huuliltaan. He eivät voineet opet-
taa ihmisiä samalla tavalla kuin opetuslapset, jotka 
olivat päivittäin olleet Jeesuksen seurassa. Mutta 
he saattoivat kertoa, mitä he tiesivät, mitä he itse 
olivat nähneet ja kuulleet ja miten he olivat koke-
neet Vapahtajan voiman.
Saman voi tehdä jokainen, jonka sydäntä Ju-
malan armo on koskettanut.
Tämä on se todistustuö, johon Vapahtaja kutsuu 
meitä ja jonka puutteeseen maailma on menehty-
mäisillään. 

– Suuren Lääkärin seuraajana, s. 67

Elävän veden virrat

Jokaisen ihmisen elämä 
eroaa muiden elämästä, jo-
kaisen kokemus poikkeaa 
olennaisesti muiden koke-
muksesta. Jumala haluaa 
kuulla ylistystä, jossa on 
meidän oma yksilöllinen 
leimamme. – SLS s.  68-69
 

SUOMALAISTEN   KESÄTAPAhTUMA    NYhYTTANISSA  26 - 29/7 2007

Hän 
antaa Hengen 

ilmetä itsekussakin 
erityisellä tavalla. 

yhteiseksi
hyödyksi 

(1. Kor. 12:7)

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKORastaälv. Nyhyttan.

O H J E L M A
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Torstai:  Tämä on tilanne

19.00-19.30 Täällä ollaan – millä mielellä ja miksi
  (tutustumista ja ajatuksien avaamista)
19.40-20.15 Seisova vesi on sameaa
20.30-21.00 Millainen on uusavuton usko (pienryhmätyötä)

Perjantai.  Onko minulla uskonasiat kunnossa?

08.30  Aamupala

09.15-09.40 Kiitos – etsin ja kysyn (rukousta yhdessä)
09.40-10.20 Siedän – hyväksyn – rakastan (sujuvuutta ihmissuhteisiin)
11.50-12.45 Oikeasti herännyt (ryhmätyötä)
  – Mikä herättää
  – Minun herätykseni
  – Herännyt seurakunta

13.00-16.00  Lounastauko – nautitaan kesästä (vapaata yksin tai yhdessä)

16.00-16.45 Elävän uskon yllättävä este
17.00-18.00 Matka sinun luoksesi (kahdenkeskisiä keskusteluja)

18.00   Päivällinen

19.00-19.30 Haistele ilmaa (ajatuksia ajasta, jossa elämme)
19.45-21.00 Minun vuoroni (todistuksia ja muuta...)

Elävän veden virrat

Suomalaisten kesätapahtuma          Nyhyttanissa   26-29.7.2007
Pääpuhujana Joel Saarinen Suomesta. Hänen mielestään evankeliumi kuluu myös 
nykyajan ihmisille. Mutta miten kohdata heidät?  Joelin johtamat seminaarit ai-
heesta ovat kysyttyjä  Suomessa. Pitkän varausajan jälkeen on tullut tilaisuus kuul-
la häntä myös Ruotsissa.

TÄYSIHOITO (omin lakanoin) : vAIN 450 KR!
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Sapatti:  Sydämen kyllyydestä

08.30  Aamupala

09.30-09.40 Kiitos – etsin ja kysyn (rukousta yhdessä)
10.00-10.30 Laulan ylistystä herralle
10.30-11.15 Raamattua ryhmissä
11.30-12.15 Valmis! (jumalanpalvelus, saarna)

13.00-16.00 Lounastauko – nautitaan sapatista (vapaata yksin tai yhdessä)

16.00-18.00 Evankeliointia
  Etsitään erilaisia tapoja voittaa nykyajan ihminen Kristukselle

18.00  Päivällinen

19.00-21.00 Mitä – miten – keille?
  Etsitään yhdessä, miten voin olla Kristuksen todistaja

Sunnuntai:  Mikä sanoma!

08.30  Aamupala

09.15-09.45 Kaksittain keskustelua ja rukousta
10.00-11.00 Mikä adventismissa on adventismia?
11.00.-13.00 Johdatus uskoon ja adventtiseurakuntaan

13.00  Lounas

14.00-16.00 Näin voin tavoittaa ihmisiä – viisautta viestiin
  Palautekeskustelua
  Päivien päätös

16.00  Teetä ja pientä purtavaa

Suomalaisten kesätapahtuma          Nyhyttanissa   26-29.7.2007
Majoitumme* alueella asuviin perheisiin. Keittiössä palvelee ammattikokki, mut-
ta joissain käytännön järjestelyissä tarvitaan vapaaehtoista apua. Vuorottelemme, 
niin että kuorma on kevyt ja että jokainen voi osallistua täysipainoisesti ohjel-
maan. Jos soitat jotain instrumenttia, ota se mukaasi – yhteiseksi iloksemme! 

TÄYSIHOITO (omin lakanoin) : vAIN 450 KR! *) Asuntovaunut tai muut omat ratkaisut: Kysy Eilalta ( ks, s. 19)   
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Opetustaidosta 
Hän, opettajien ruhtinas, pyrki lähesty-
mään ihmisiä heille tutuimpien asioiden 
kautta. -- Hän opetti tavalla, joka sai hei-
dät tuntemaan, miten täydellisesti hän 
ajatteli heidän etuaan ja onneaan. s. 14
Ihmisten kohtaamisesta
Hän etsi keinoja myös rikkaiden saa-
vuttamiseksi. Hän hakeutui rikkaan ja 
sivistyneen fariseuksen, juutalaisen aa-
telismiehen ja roomalaisen hallitusmie-
hen seuraan. Hän otti vastaan heidän 
kutsunsa, osallistui heidän juhliinsa, pe-
rehtyi heidän harrastuksiinsa ja työhön-
sä löytääkseen tien heidän sydämeensä 
ja paljastaakseen heille katoamattomat 
rikkaudet. s. 15

Uskonnosta lapsille ja nuorille
Älä anna heille sitä väärää käsitystä, että 
Kristuksen uskonto on synkkä uskonto 
ja että tullessaan Vapahtajan luo heidän 
on luovuttava kaikesta, mikä tekee elä-
män riemukkaaksi. s 28
Työstä ja levosta
Kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että 
eloa oli paljon mutta työmiehiä vähän, 
hän ei korostanut heille taukoamattoman 
uurastuksen merkitystä, vaan kehotti 
heitä: ”Rukoilkaa siis elon Herraa, että 
hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen-
sa” (Matt. 9:38).  s. 36
Kasvusta
Kaikki, joita Jumala kasvattaa, tarvit-
sevat hiljaisia hetkiä, jolloin he voivat 
tutkia sydäntään ja viipyä luonnon ja Ju-
malan yhteydessä. s. 37
Kuntouttamisesta
Kun työskentelet paheiden uhrien hyväk-
si, älä kiinnitä heidän katsettaan siihen 
kurjuuteen ja perikatoon, johon he ovat 
menossa, vaan suuntaa heidän silmänsä 
Jeesukseen. Kiinnitä ne taivaan loistoon. 
Tämä tulee edistämään ruumiin ja sielun 
pelastusta enemmän kuin kaikki ne kuo-
leman kauhut, joista näitä avuttomia ja 
näennäisesti toivottomia olentoja muis-
tutetaan. s. 41
Anteeksiannosta
Kukaan ei ole langennut niin syvälle, 
kukaan ei ole niin kurja, ettei voisi löy-
tää vapautusta Kristuksessa. s. 62
Rukouksesta
Rukouksen sijaan riivattu pystyi lausu-
maan vain saatanan sanoja, mutta sydä-
men sanaton pyyntö kuultiin. Hädässä 
olevan sielun huuto, vaikka sitä ei il-
maistaisikaan sanoin, ei milloinkaan jää 
kuulematta. s. 63
(Ks. myös  s. 9)

Matkustaville
Olosuhteet voivat erottaa ystävät toisistaan; aavan meren 
rauhattomat aallot voivat vyöryä välillämme. Mitkään olo-
suhteet, mikään välimatka ei kuitenkaan voi erottaa meitä 
Vapahtajasta. Olimmepa missä tahansa, hän on oikealla puo-
lellamme tukemassa, ylläpitämässä ja rohkaisemassa meitä. 
s. 48

Lukijataholta on toivottu, että hyö-
dyntäisimme Ellen Whiten tuotantoa 
lehdessämme. Tälle KIRJAKIIKARI-
palstalle voit ehdottaa muitakin mie-
likirjailijoitasi. Tämänkertaiset otteet 
ovat  teoksesta Suuren lääkärin seu-
raajana (Kirjatoimi  1989. Alku teos 
Ministry of Healing,  julk. v. 1905). Yl-
lättävän moderni 102-vuotias... 

Kirja-
kiikari



13

Laulu ei ole laannut
Kesäpäivan seisauksena aikaan, jos elän, on 
syntymäni 75-vuotismuistopäivä. Siinä ei ole 
mitään ihmeellistä. Onhan tälläkin hetkellä mil-
joonia muita samanikäisiä ja paljon iäkkääm-
piäkin. Mutta silloin saan kiittää Jumalaa kai-
kista vuosista ja hetkistä, joita hän on minulle 
antanut.

Niihin on sisältynyt sekä valoisia että pi-
meimpiä hetkiä, mutta olen saanut avun kor-
keudesta ja siitä kiitän Luojaani.

 Kun vaimoni nukkui pois viime syksynä, 
tuntui kaikki pimeältä ja epätodelliselta. 52 
vuotta hän oli rinnallani uskollisena ja anteeksi-
antavana puolisona. Nyt lastemme kanssa muis-
telen häntä ja odotan sitä hetkeä jolloin saamme 
tavata koskaan eroamatta.

Siunausta kaikille niille, joilla nyt on elä-
mässä pimeää. Valo loistaa edessäpäin, kulke-
kaamme sitä kohti. Se ei koskaan johda meitä 
harhaan. Jeesus on maailman valo. Joka häntä 
seuraa, saa kulkea turvallisena.    

– Teuvo Pärlesten

Teuvo on usein avustanut lehteämme runoin ja 
artikkelein. Jokin vuosi sitten hän julkaisi vih-
kollisen sanoittamiaan ja säveltämiään hengel-
lisiä lauluja : ”Laulun aika on tullut” (sovituk-
set Boris Källman).
Laulu ei ole laannut. Aivan äskettäin Teuvol-
ta on tullut useitakin runoja. Viimeksi oheinen 
”Elämän koulussa”.

Elämä murhetta joskus jos antaa,
hilpeenä kohta se taas hymyää.

Alas jos painaa,
kohta taas kantaa,

toisinaan leikiten lymyää.
Elää täynnä on seikkailumieltä,

vuoria laaksoja kohdata saa.
Joku jos eksyy kaidalta tieltä,

Paimen käy heikkoa auttamaan.
Kiitosta paljon on,

ja kyyneleitä.
Sydämen tuskaa,
ja autuuttaa vaan.

Koskaan ei Herramme
 unohda meitä.

Ilo, kun kanssansa kulkea saan.
Elämä joskus jos repii ja raastaa,
kahleita katkoo se syntisen maan.

Elämän tielle
ei tulla saa saastaa.
Herramme luona
on pyhyyttä vaan.
– Teuvo Pärlesten

Elämän koulussa
KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO
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Teuvo Pärlesten

Onnittelut 
merkkipäivän 
johdosta!
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Viikolla 23-2007 pidettiin G8-kokous 
Saksan Heiligendammissa, Ros-
tockin lähellä. Kahdeksan maailman 
johtavaa teollisuusmaata pohti glo-
baaleja talousongelmia. 
Viimeisen 40 vuoden aikana länsimaat 
ovat antaneet kehitysapua 15 biljoonaa kr 
(biljoona = miljoona miljoonaa). Nykyis-
ten avustusten lisäksi aiotaan panostaa 
pelkästään Afrikkaan 700 miljardia kr/v 
tulevan seitsemän vuoden aikana (siis 4,9 
biljoonaa kr ”extraa” vuoteen 2015 men-
nessä).Korvamerkittyä koulutustukea va-
rataan 80 miljardia kr.1

Kannattaako enää osallistua Sympa-
tiaan/Hjälpaktioniin, joka on kuin pisa-
ra meressä tähän verrattuna?
Journalisti Bengt Nilsson väittää, että hal-
lituksille suoraan menevällä kehitysavul-
la ylläpidetään diktatuureja, harjoitetaan 
vaalivilppiä, vainotaan ja surmataan oppo-
sition edustajia.2 Monissa maissa vallitsee 
pikemminkin kleptokratia* kuin demokra-
tia: valtaapitävä eliitti kahmii kansalle tar-
koitetut tuet omiin taskuihinsa.3

Korruptio on luultavasti suurin yksit-
täinen tekijä, jonka vuoksi kansainvälinen 
apu ei tavoita kohteitaan. Vastikkeeton tuki 
näyttää sitäpaitsi passivoivan ja tekevän 
ihmiset siitä riippuvaiseksi, kuten Svante 
Weyler vihjaisee: ”Valtaosa maailman yhä 
köyhtyvästä miljardista asukkaasta elää 
Afrikassa Saharan eteläpuolella maissa, 

jotka ovat saaneet suuria summia avustuk-
sina. Harvat tunnustavat vieläkään tukien 
osuutta taantumaan, mutta monet – myös 
Afrikassa – toteavat, ettei avustus ole sitä 
estänyt.”4 

Voi vain ihmetellä, mihin suomalai-
silta ja ruotsalaisiltakin veronmaksajilta 
tiettynä prosenttina bruttokansantuottees-
ta lahjoitetut miljardit ovat joutuneet, jos 
vieläkin ”kolmasosa afrikkalaisista elää 
maissa, joiden talouskasvu asukasta kohti 
on negatiivinen”.5 

Rakennemuutokset ja demokratia ovat 
välttämättömiä, mutta niiden tuloksia jou-
tuu odottamaan kauan. Nykyisellä kasvu-
vauhdilla esim. Kongo-Kinsha sa tavoittaa 
1960-luvun taloudellisen tason vasta n. 50 
vuoden kuluttua.6 

vastaanottajan kannalta pienikin pe-
rille tullut lahja on arvokkaampi kuin mil-
jardiavustus, joka hupenee matkalla tai ei 
tule ajoissa. Siksi Sympatia/Hjälpaktion 
todella kannattaa!

Aliarvioimatta muita kanavia yksi 
argumentti Sympatian/Hjälpaktionin 
rahoittaman toiminnan puolesta on 
avun hyötysuhde.
Esimerkki 1: 500 kr:n alkupääoma tekee 
yhden kenialaisperheen itsensä ylläpitä-
väksi.7 Mainitut 15 biljoonaa kr riittäisi 30 
miljardille kenialaisperheelle aktivoimaan 
heidät elättämään itsensä. 40 vuodelle ja-
ettuna se merkitsee sitä, että 750 miljoonaa 
perhettä vuodessa saisi pysyvän toimeen-
tulon. 
Esimerkki 2: Liberialainen orpolapsi saa 
oppikirjat ja koulutarvikkeet koko vuo-
deksi 50 €:lla8 (n. 450 kr).  Afrikalle suun-
niteltu 80 miljardin kr:n koulutustuki riit-
täisi hänelle yli 177 miljoonaksi vuodeksi. 
Vaihtoehtoisesti kaikki 105 miljoonaa 
afrikkalaista lasta, jotka eivät  nyt pääse 
kouluun,9 saisivat noin 1,5 vuoden oppi-
materiaalin heti.

YK:n tavoite koulu kaikille vuoteen 
2015 mennessä ei  toteudu Afrikassa, arvi-
oi Gordon Brown (Englannin pääministeri 
Tony Blairin jälkeen). Siihen menee aina-
kin 115 vuotta. Köyhyyden puolittamiseen 
135 vuotta. Lapsikuolleisuus saataneen 

*) vrt. kleptomania = vietinomainen tarve varastaa

Kristillisen kehitysavun hyötysuhde kunniaan

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO 
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kuriin vuoteen 2165 mennessä (n. 150 
vuoden kuluttua).10

 SIDA:n entinen osastopäällikkö Paul 
Rimmefors toteaa kuitenkin: ”On myös 
hyviä esimerkkejä kestävästä kehitysavus-
ta. Varmasti kaikkein parhaiten onnistu-
neita ovat SIDA:n tukemat vapaaehtois-
järjestöjen työpanokset, joka saavuttavat 
köyhät suoraan.”11 

ADRA, jonka toimintaa Sympatia/Hjäl-
paktion tukee, on yksi tällainen kestävän 
kehitysavun järjestö. 

Antajan kannalta Sympatia/Hjälpak-
tion on siis ”onnistunut” tapa auttaa.Mitä 
hyötyä on kristillisyydestä? Eikö pelkkä 
humanitäärisyys riitä? 
Monet uskontoon ja kulttuuriin liittyvät 
asiat tuottavat turhaa kärsimystä. Elämän-
tyyli, asenteet, naisen asema, jopa kirkon 
tabut (katolisen kirkon ehkäisykielteisyys) 
ovat osasyynä esim. hiv-tartuntojen laa-
jaan leviämiseen. 

Eräässä afrikkalaisessa maassa lihavuus 
on tyttöjen kauneusihanne. Se johtaa usein 
brutaaliin kidutukseen. Jo lapsena heitä 
ylensyötetään väkisin. Jos tyttö vastus-
telee, äiti puristaa puukepeistä tehdyillä 
pihdeillä tämän jalkoja, kunnes määrätty 
annos on syöty loppuun. Jos tulee oksen-
nus, lapsi joutuu syömään senkin. Kun 
nykyään ei ole enää varaa lihottaa ruoal-
la, tytöille syötetään eläimille tarkoitettuja 
hormoneja. Ne tappavat nopeammin kuin 
ylipainosta johtuvat sairaudet ennen. 

Tällaisia identiteettiin liittyviä traditi-
oita on vaikea muuttaa, ellei saada tilalle 
korvaavaa uutta ihannetta. Kristinusko on 
monelle tie uusiin arvoihin, asenteisiin ja 
ihantesiin. Samalla yhteiskuntarauha vah-
vistuu, rikollisuus vähenee ja monet elä-
mäntavoista johtuvat haitat eliminoituvat 
tai rajoittuvat pysyvästi. 

Tämä kristillisen kehitysavun monin-
kertainen ja pitkävaikutteinen hyötysuhde 
ansaitsee tulla nostetuksi kunniaan.   

Miksi adventistien oma Sympatia/
Hjälpaktion-keräys? Eikö varoja voi 
ohjata muiden tahojen kautta?   
Jokaisella on vapaus valita, miten resurs-
sejaan jakaa. Kyse on siitä, kuinka suuren 
hukkaprosentin hyväksyy. Miksi emme 
hyödyntäisi maksimaalisesti kanavaa, jota 

voimme parhaiten valvoa? Keräyksiäm-
me valvoo sekä luvan myöntäjä, valtion 
yhteistyöelimet että kansainvälinen ad-
venttikirkko. Myös toteutusta kohteissa 
valvotaan tarkasti. Laatu- ja hyötysuhde 
kulkevat käsi kädessä.     

 – Sinikka Mäkivierikko 

1, 2, 3, 9, 10)  Bengt Nilsson: ”Sverige göder Afrikas 
diktaturer”, Svenska Dagbladet 5.6.2007
4,  6)  Svante Weyler, kustantaja, kirjoittaja: 
”Groteskt PR-inlägg av Maria Leissner om bis-
tånd”, Svenska Dagbladet 14/6-07
5)  Göran Holmqvist, SIDA:n pääjohtaja: 
”Sverige satsar på demokratibistånd”, Svenska 
Dagbladet,10/6-07 
7) Hjälp som når fram , Ruotsin adventtikirkon 
Hjälpaktion-keräysesite 2007
8) Vi hjälper tillsammans, suomenruotsalainen 
Sympatiakeräysesite 2006
11) Paul Rimmefors, SIDA:n osastopäällikkö 
1969-1994: ”Glöm inte kolonialmakternas ut-
sugning”, Svenska Dagbladet, 10/6-07. 

 Hotelli Burj Al Arab 
Arabiemiraatti Dubaissa. 
Kork. 321 m.  Pohjustuk-
seen: 70000 m3 betonia, 
9000 t terästä.  Pintoihin: 
24000 m2 marmoria, 8000 
m2  22-karaatin lehtikultaa. 
Hinta: 982 - 10000 €/yö
Mietittäväksi:
Onko kehitysapu vain 
länsimaiden asia?
Onko oikein pitää kiinni 
yhteiskuntajärjestelmistä, 
jotka jumiuttavat maan 
köyhyyteen ja epätasa-
arvoon?
 (LÄhDE:  GEO SPECIAL,  2007-1) 

Ruotsissa:
Styrelsen för internationellt utvecklingsar-
bete SIDA:n tukee keräystä suhteessa: 
Hjälpaktion        1 kr
SIDA         9 kr 
kehitysapuun yht.          = 10 kr 

Suomessa:
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyö-
osaston tuki suhteessa keräykseen:
Sympatia omavastuu     15 % 
Ulkominist.                    85 % 
kehitysapuun yht.       100 %
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– Jonkun pitää herättää minut... Usko-
matonta! Siltä tuntui suomalaisesta jää-
kiekkoilijasta Stanley Cup -voiton jäl-
keen1. Mutta... 
– Niin paljon työtä, niin monta vuotta!
Tarkkaan ottaen 1127 ottelua. Tämä 
”Finnish Flash” (”Suomen Salama”), 
NHL:n paras tulokas 1993, kolminker-
tainen maalikuningas, kautta aikojen 
toiseksi nopeimmin 100 maalin rajan 
ylittänyt pelaaja2 on ensimmäinen eu-
rooppalainen, joka koskaan on nimetty 
All star -otteluiden  arvokkaimmaksi pe-
laajaksi.3 
– Henkilökohtaista menestystä on ollut, 
mutta en tiedä, kuinka paljon se minulle 
merkitsee.4  Stanley Cup -voitto, jokai-
sen kiekkoilijan unelma, on se, mihin 
hän on 15 vuotta tähdännyt.5 Se toteu-
tui  6/6-07 Anaheim Ducksin* paidassa.  
Monet ”ankat” sanoivat halunneensa 
voittaa juuri hänen tähtensä.6   
– Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut 
merkittävä osa tätä joukkuetta. Jokainen 
näkee, kuinka paljon hän tekee töitä jääl-
lä ja auttaa joukkuetta...
– Mahtava joukkuekaveri...
– Tukee jokaista pukuhuoneessa...
– Uskomaton persoona, joka auttaa ja 
opettaa nuorempiaan paljon...
– Hän on opettanut luovuutta ja paljon 
muutakin...
– Hän on tehnyt minusta paremman ih-
misen...
– Hän on hyvä ihminen...7 
vuonna 1998  häntä kommentoi kiekko-
kollega Jere Lehtinen:
– Ehdottomasti Suomen pidetyin jää-
kiekkoilija, josta on vaikea kuvitella, 
että hän olisi ilkeä kenellekään.
– Jos pitäisi antaa todistus siitä, millai-
nen hän on, ja paras arvosana olisi 10, 
hän saisi 11.
– Kun toiset pelaajat ovat kesävapaalla, 

hän kiertää ympäri Suomea keräämässä 
rahaa lasten hyväksi tai johonkin muu-
hun tarkoitukseen...8

vuonna 2007 ruotsalainen joukkuetove-
ri Samuel Påhlsson:
– Hän on paras suomalainen, jonka tie-
dän.9

”Paras suomalainen” on syntynyt 
3.7.1970 Helsingissä. Pituus 183 cm, 
paino 93 kg.10 Entiseltä ammatiltaan las-
tentarhanopettaja.11 Kukapa ei Tee  mu 
Selännettä tuntisi. 

Tunnetko erään toisen, joka myös on 
antanut kaikkensa joukkueensa hyväksi? 
Hänen seurassaan et ehkä jää legendaksi 
kiekkohistoriaan, mutta toteutat Stanley 
Cupia suuremman unelman: pelastut. 
Sillä niin pelastuu jokainen, jonka nimi 
on kirjoitettu kirjaan (Dan. 12:1).

Paras suomalainen
JR

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO 1998

Harrastuksena hyväntekeväisyys. Tee-
mu Selänne on lahjoittanut hoitolaittei-
ta mm. Helsingin Lastenklinikalle.  

Tiesitkö muuten, että..
• Sinutkin on aateloitu – olet valittu suku, 
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Ju-

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

Ilman huipputeknii-
kan apua tämä Las-
ten klinikan potilas 
vuosimallia 1983 ei
olisi selvinnyt.

*) = ent. Anaheim Mighty Ducks (yes, Walt Disney -filmin mukaan!)  
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JR
Huomio voittoon, katse eteenpäin
Oliko Monacon virhe pahin koko F1-urallasi?
 – Kuka niitä muistaa... 
Analysoitko virheitäsi?
– Mitä se auttaisi?
Formula1-kuljettaja Kimi Räikkönen,  jolla on 
viime aikoina ollut vastoinkäymisiä omalla 
urallaan, kieltäytyi kieriskelemästä omissa epä-
onnistumisissaan. Hän halusi mieluummin pu-
hua ystävänsä Teemun Stan ley Cup -voitosta.1

Paavali: Ajatelkaa kaikkea... mikä vain on 
hyvää ja ansaitsee kiitoksen (Fil. 4:8).
Kiinnittäkää katseenne Jeesukseen (Hepr. 
3:1).
Katse suunnattuna Jeesukseen, uskom-
me perustajaan ja täydelliseksi tekijään” 
(Hepr 12:2).
Salt Lake City, olympialaiset 2002. Ruotsin 
”kaikkien aikojen suurin urheilufiasko” (3-4 
tappio Valkovenäjää vastaan). Syntipukiksi 
julistettu maalivahti Tommy Salo pari vuotta 
myöhemmin häviöstä: 
– Tottakai se kirvelee. Mutta se meni niin kuin 
meni, ei sille mitään voi. Vastoinkäymisiinkin 
pitää oppia suhtautumaan niin, että suuntaa kat-
seensa eteenpäin.
Häneen kohdistuneesta media ryöpytyksestä:
 – Olen jättänyt sen taakseni. Turha sitä on enää 
vatvoa.2 
Johannes: Me voimme hänen edessään 
rauhoittaa sydämemme, jos se meitä josta-
kin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme 
suurempi ja tietää kaiken (1 Joh. 3:19-20).
Paavali: Vain tämän voin sanoa: jättäen 
mielestäni sen, mikä on takanapäin, pon-
nistelen sitä kohti, mikä on edessä. -- on 
vain jatkettava siitä, mihin olemme pääs-
seet (Fil. 3:13, 16).                    
Otetaanpa onkeemme!                      – Sinikka

LÄHTEET (HS ja TS nettiversiot):
1, 2, 4, 5, 10 Helsingin Sanomat  7.6.2007.  
3           Pro Hockey 1999-3, s. 21
6, 7,  9      Turun Sanomat  8.6.2007
8                   Pro Hockey 1998-1, s. 11
11          Pro Hockey 1999-3, s. 25

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO 1998

Esa Tikkanen, viisinkertainen 
Stanley Cup-voittaja, on myös 
aateloitu. Hän on Suomen Jää-
kiekkoleijona n:o 143.  

Paavali viittasi usein vertausku-
vallisesti oman aikansa urheili-
joihin. Voimmeko tämän päivän 
urheilijoilta oppia jotakin?

1) Ferrarin tiedotustilaisuus 6/6-07, Montreal Grand 
Prix 2007. Turun Sanomat nettiversio 8.6.2007)
2) Sportmagasinet, syyskuu 2004, s. 52

Jääkiekon arvostetuinta palkintoa, 
Stanley Cup -pokaalia, ei kukaan saa 
omakseen, vaan voittajien nimet kai-
verretaan sen jalustaan. Kukin voit-
tajajoukkueessa mukana ollut saa 
kuitenkin vuorollaan tuoda pokaalin 
nähtäväksi ja juhlittavaksi omaan 
maahansa. 

malan oma kansa (1. Piet. 2:9).
• Olet tärkeä All Stars- pelaaja: 
Ne, jotka ovat opastaneet monia 
vanhurskauteen, loistavat kuin 
tähdet, aina ja ikuisesti (Dan. 
12:3).
• Nimesi on kaiverrettu paljon 
kunniakkaampaan kuin Stanley 
Cup -pokaaliin: Teidän nimen-
ne on merkitty taivaan kirjaan 
(Luuk. 10:20).
• Sinun ei tarvitse pärjätä omilla 
suorituksillasi – Sinua kuljetetaan 
jo voittaneen Kristuksen voitto-
saatossa (2 Kor. 2:12). 
Uskomatonta uskottavaa totta!                   
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erilaisia, mutta kun päähuomio keskittyy 
Jumalaan, raja-aidat kaatuvat. Yleisössä 
vallitsi käsinkosketeltava yksimielisyys 
Klimenkon laulaessa ”On suuri vain 
mun Jumalain” ja muita ylistystä  ja pal-
vontaa henkiviä lauluja. 

– Tämä oli elämys, sanoi eräs kuulija 
konsertin jälkeen. 

Korostukset kohdallaan
Klimenkon kommentti: uskonnot voivat 
tappaa Jumalan jäi askarruttamaan miel-
tä. Missä vika? Painopisteessäkö? ”Saa-
tana on mielissään, kun liioittelemme 
hänen voimaansa. Miksi emme puhuisi 
Jeesuksesta? Miksi emme ylistäisi hänen 
voimaansa ja rakkauttaan?” (E.G. Whi-
te: Suuren Lääkärin seuraajana, s. 63).

Klimenkoa ei voi syyttää siitä, että 
hän puhuisi liian vähän Jumalan voimas-
ta ja rakkaudesta. Onko meillä korostuk-
set kohdallaan?

– Sinikka Mäkivierikko

VIKTOR KLIMENKO TUKhOLMASSA 26/5 2007

”On suuri vain mun Jumalain”
viktor Klimenko ei esittelyjä kaivanne.
Mutta niille, jotka tuntevat hänet vain 
viihdetaiteilijana, mainittakoon, että hän 
on myös kristitty, jonka kautta Sana saa-
vuttaa monia uskonnosta vieraantuneita-
kin. Vuonna 1980 kunniasta ja maineesta 
huolimatta itsemurhan partaalle ajautu-
neesta tähdestä tuli antaumuksellinen 
evankelista. ”Kuin tulesta temmattu ke-
käle” (Sak. 3:2) havainnollistaa Viktorin 
ja ehkä meidän kaikkien kokemustam-
me. Jumala poimii meidät talteen ”jyvä 
jyvältä” (Jes.27:12). 

Ennen klo 15:n konserttia Klimenko 
lauloi ja todisti suomalaiselle advent-
tiseurakunnalle, jonka kutsusta hän oli 
tullut. Äitienpäivän (27/5) johdosta hän 
oli varannut muutaman ohjelmanumeron 
myös äideille. Rukoilevaa omaa äitiään 
muistellen hän pohti äidin merkitystä 
lapselle:
– Voiko sitä kaksikaan isää korvata?  

Konsertti Tukholman ruotsa lai-
sessa adventtikirkossa 26/5-07 
Täydessä salissa oli tiettävästi sellaisia, 
jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet 
astuneet jalallaan adventtikirkkoon. 
Ehkä tulisi useammin pyrkiä madalta-
maan kynnystä tuntemattomaan tunne-
tun kautta?

Valmiiden orkesteriäänitteiden säes-
tämä Klimenko (65 v) muuttui mikrofo-
niin tartuttuaan kuin ikuisen nuoruuden 
saavuttaneeksi energiapak kaukseksi. Il-
mestyskirjan tulisista ratsastajista ”yllä 
maan, päällä pilvien usvain” olevaan 
kaupunkiin ääni kesti loppuun asti. Kon-
sertti-ilmoituksen teema ”Yli kaikkien 
rajojen” toteutui myös kielimielessä: 
suomesta siirryttiin sujuvasti ruotsiin, 
venäjään, hepreaan. 

Uskonnolliset näkemykset voivat olla 
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Kahdella kevään 2007 vierailijalla on 
ollut Tukholman suomalaiselle seura-
kunnalle tuliaisinaan monen vuoden 
tutkimustulokset Ilmestyskirjasta.
31/3: Ossi Turunen kartoitti vihollisen 
pää strategioita Ilmestyskirjan pasuuna-
vertauskuvien avulla. Hänen tulkintan-
sa niistä ja analyysinsä Ilmestyskirjan 
rakenteesta vahvisti: hirviöistään huo-
limatta se on viesti huolehtivalta Isältä 
ahdistuksessa eläville lapsilleen. 

Esitys oli tiivistelmä Ossin laajem-
masta tutkielmasta The seven trumpets. 
An introduction to the key stages in the 
prophetic history. Fil. tri Ossi Turunen 
työskentelee tutkijana Helsingin Teknil-
lisen korkeakoulussa.

Musiikkikevät
21/4: saimme nauttia 17-vuotiaan Niklas Norrmanin ilmeikkäistä, 
puhtaista Bach-tulkinnoista sellolla. Niklas on esiintynyt kirkos-
samme pikku pojasta lähtien. Edistyminen on ollut huikeaa. 
19/5  meitä rikastutti laulajatar-musiikinopettaja Kaisu Helminen 
lauluillaan Aimo-puolison vierailun yhteydessä.  

Täysihoito omin lakanoin: 450 kr.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ensi tilassa (miel. 2/7 mennessä)
Puh. 0587-600 46
Eila Jutila-Jansson
Nyhyttan 528
713 94 Nora
Ohjelma sivulla 10-11 
 

valveutunutta palavuutta
21/4: Timo Flink, teo-
logi ja tutkija,   sovelsi  
seitsemälle seurakunnal-
le lähetettyjä sanomia 
jokaisen kristityn hen-
gelliseen kokemukseen. 

Suomalaisten 
kesätapahtuma
Nyhyttanissa

26 - 29.7. 2007

26/5 konsertoi Viktor Klimenko (ks. erillinen artikkeli s. 18). 
Kiitos teille kaikille, jotka olette nähneet vaivaa kehittäessänne  taitojanne. Me 
saamme vastaanottaa valmiin tuloksen. Tervetuloa uudelleen!                        – SM 

Otsikolla ”Toiviomatka Babylonista 
Jerusalemiin – näkökulma Ilmestyskir-
jaan” hän valotti niiden merkitystä myös 
antamisajankohtana sekä vertauskuvana 
seurakunnan historiasta. Timo Flink on 
vaikuttanut mm. Nykyaika-lehden ko-
lumnistina. Tällä hetkellä hän on opinto-
vapaalla tutkimustyötään varten.

Molemmista esityksistä kristallisoitui 
Ilmestyskirjan perussanomaksi Kristuk-
sen voitto. Tässä ajassa meitä on kuiten-
kin kehotettu valvomaan. Esim. uskon-
nonvapaus on asia, jota on syytä tarkata. 
Ateismi ei ole laskenut aseitaan, eikä 
suvaitsevaisuus uskonnollisessa maail-
massa ole itsestäänselvyys.           – SM

Toisin kuin Ilmestyskir-
jan lohikäärme tämä on 
kiltti ja vaaraton Sigtu-
nan matkailutoimiston 
vartija...KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Elävän veden virrat

Ilmoittaudu
jo tänään!
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FöRENINGS-
BREV

Avsändare
YLÄSALI
Olof Palmes
gata 25  3 tr
111 22 Stockholm

B
h O R I S O N T T I

Luojan lykky
Aamunkostea pihanurmi hyväilee varpaitani. Onni yksillä, kesä kaikilla, kenkiin 
kyllästyneillä jaloillanikin. On suuri onni saada astua uudelle nurmelle, uuteen ke-
sään.

Apiloiden vieressä rehottaa riemunkeltainen voikukka, sen takana kyyhöttää tuu-
len harventamia harmaapäitä. Metsikössä kaikuvat kilpaa mustarastaan hopeinen 
huilu ja heikkolahjaisemman serkun ärräpäät.

Mutta äänellään se räkättikin laulaa. 
Silmäilen isoa opusta Preussin taiteesta. Luen kuningas Fredrik II:n keräilyin-

nosta. Kuollessaan kuninkaalla oli noin 300 jalokivin koristeltua nuuskarasiaa. 
Hänen äidillään Sophie Dorothealla rasioita oli 372 … Muistuvat mieleen Gustaf 
Frödingin sanat: ”Snus är snus, om än i gyllne dosor”, millä hän kaiketikin tarkoitti, 
ettei mikään asia ulkonaisesti kaunistelemalla parane. Mietin hetken tätä, kunnes 
ajatukseni vie muualle kesätuulen mukanaan tuoma syreenin tuoksu.
Kultaisia nuuskarasioita on tänään vain yksillä, mutta kesä on kaikilla, jotka tun-
tevat syreenin tuoksun. Luojan lykky, etten oppinut käyttämään tupakkaa, vaikka 
poikasena sitä harjoittelinkin!

Katsahdan nurmikon reunaan ja silloin sen ha-
vaitsen: neliapilan. Löysin neliapilan! Onko onni 
sittenkin yksillä, vain meillä neliapilan löytäneil-
lä?

Onniko löytyisi neliapilasta?
Senhän tuo kolmiapila vasta:
rakastaa, ei rakasta, rakastaa!
Pihanurmella siis kaikkialla
Onnea on joka varpaan alla!

Tämähän se vasta oli Luojan lykky, kun löysin 
kolmiapilan. Isä rakastaa!                                                                      

– Ari Laitinen

KUVA: ARI LAITINEN

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO 1998


