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YLÄSALI – avoin foorumi kysyjille, etsijöille. Toimituksella on oikeus tarkistaa kieliasu ja tarvittaessa
muokata/lyhentää tekstiä. Julkaistu aineisto ei välttämättä edusta toimituksen tai seurakunnan virallista
kantaa. Kirjoitukset voi lähettää postitse tai sähköpostina. Osoitteenmuutokset, tilaukset, peruutukset
kirjallisesti tai kotisivulla olevalla kaavakkeella.

Edellinen KILPAILU

KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

YS 2009-4

Kysyimme: a) Kuka oli Raamatun ilmastoprofeetta?
Elia; antoi 3,5 vuoden ennusteen b) Mitä hän sai aikaan? Kuivuuden ja sateen ((1 Kun. 17:1); 1 Kun.
18:41-45) c) Miten? Rukouksella (Jaak. 5:17).
Onnittelut Vieno Piiroiselle!

Uusi KILPAILU

YS 2010-1

”Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä,
mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!” ”Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään
(Luuk. 22:22, Matt. 26:24). ”Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta”
(Luuk. 22:53).
Kysymys: Juutalaisten ylin papisto ja vanhimmat
halusivat tappaa Jeesuksen, mutta ei juuri sinä ajankohtana kuin se tapahtui. Miksi ei? Matteus, Markus
ja Luukas mainitsevat syyn. Etsi vastaus Raamatustasi ja lähetä osoitteeseen:
YLÄSALI-lehti,
Tukholman Suomalainen Adventtiseurakunta,
Olof Palmes gata 25, 3 tr, 111 22 Stockholm
Sähköposti: falcoprofil@bredband.net

Professorin kyyneleet
K

un kirjoitan tätä, olen ollut Helsingissä jo kohta 12 päivää ja kokenut monenmoista mielenkiintoista. Minulla on
ollut etuoikeus käydä muutamissa tilaisuuksissa, joita Helsingin adventtiseurakunnat, Media 7 sekä Suomen ADRA
ovat järjestäneet teemana ”Elä vahvasti
– luota rohkeasti”.
Puhujana on ollut unkarilainen pastori Janos Kovacs-Biro, tulkkina mm.
pastori Kai Arasola. Olen kuullut sydäntäni siunaavia tarinoita. Yhden niistä
haluaisin jakaa kanssanne. Annan pastori Janoksen itse kertoa:
		

****

Tyttäreni on pienestä pitäen rakastanut

Jeesusta. Viiden vuoden iässä hänellä
todettiin vaikea tyrä ja hän joutui sairaalaan leikattavaksi. Leikkausta edeltävänä iltana löysin hänet kyynelehtimässä
huoneessaan. ”Sydänkäpyseni, mikä
hätänä?” kysyin. ”En voi kertoa”, tyttö
nyyhkytti. Jatkoin kyselemistä. Lupasin koettaa järjestää asian, jos se liittyisi
jotenkin leikkaukseen. Tyttö vain nyyhkytti eikä suostunut sanomaan, mistä oli
kyse. Lopulta hän taipui: ” Isi, en tiedä,
voinko mennä leikkaukseen, koska en
tiedä, tunteeko leikkaava lääkäri Jeesusta, ja jos hän ei tunne, miten Jeesus silloin voi auttaa leikkauksessa?”
Menin ensin aivan sanattomaksi.
Mutta koska olin luvannut auttaa, jos
asia koskisi leikkausta, minun oli mentävä leikkaavan professorin puheille. Ko-
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putin hänen toimistonsa ovelle. ”Onko
jotain hullusti?” professori sanoi. ”Jos
se koskee leikkausta, minulta voi kysyä
mitä vain.”
Selitin hänelle olevani pastori ja että
minä ja perheeni palvelemme Jeesusta
Kristusta ja uskomme Häneen. Sitten
kerroin, miksi tyttäreni itki huolissaan.
Seurasi hetken hiljaisuus. Sitten suuret
kyyneleet alkoivat valua pitkin professorin poskipäitä.
”Kahteenkymmeneenkolmeen vuoteen minulta ei ole kysytty mitään vastavaa, mutta olen todella iloinen voidessani kertoa, että minäkin uskon Jeesukseen
ja rakastan Häntä. Voitte sanoa tyttärellenne, että huomisaamuna ennen leikkausta tulen hänen luokseen ja voimme
yhdessä rukoilla Jeesusta auttamaan.”
Sydän keventyneenä menin takaisin
tyttäreni luo ja kerroin hyvät uutiset.
***

Hyvä Lukija! Sama Jeesus, jota tuo tyt-

tö sydämestään rakasti, rakastaa sinua ja
minua niin paljon, että hän, antamalla
elämänsä Golgatan ristillä, suo meille
mahdollisuuden kerran olla kanssaan
Taivaan valtakunnassa.
Saakoon tämä tietoisuus, josta pääsiäisen tapahtumat todistavat, siunata,
lohduttaa, innoittaa ja rohkaista meitä
jokaista elämään vahvasti Hänen yhtey
dessään ja luottamaan rohkeasti Häneen,
tuli mitä tuli elämässämme.
– Eeva-Liisa Vihermö
3

Mikä on totuus?
Kuulustellessaan Jeesusta Pilatus esit-

tää tunnetun kysymyksensä ”Mikä on
totuus?”. Aikaisemmin olen lukenut
Jeesuksen sanoja tässä yhteydessä ensisijaisesti Pilatuksen ohi puhumiseksi
kohteena koko maailma ja myöhemmät
sukupolvet. Nyt näen, että Jeesuksen
sanat muuttavat kuulustelutilanteen pikemminkin kahdenkeskiseksi sielunhoidolliseksi keskusteluksi Pilatuksen
kanssa.
”Niin Pilatus sanoi hänelle: ’Sinä siis
kuitenkin olet kuningas?’ Jeesus vastasi:
’Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja
sitä varten maailmaan tullut, että minä
todistaisin totuuden puolesta. Jokainen,
joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.’ Pilatus sanoi hänelle: ’Mikä on totuus?’ Ja sen sanottuaan hän taas meni
ulos juutalaisten luo ja sanoi heille:
”Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.
(Joh. 18:37-38).
Aluksi Jeesus lähtee myönteisesti
mukaan Pilatuksen toteamukseen kuninkuudesta: ”Sinäpä sen sanot.” Sitten hän
kertoo tehtävästään maailmassa. Hän
kiinnittää Pilatuksen ajatukset totuuteen.
Se mitä Jeesus sanoo äänensä kuulemisesta on koskettavan henkilökohtaista
Pilatukselle. Jeesus tietää: Pilatus on
varma hänen syyttömyydestä. Hän ei
puutu tähän puoleen, vaan vetoaa hienotunteisesti Pilatuksen totuuden- ja oikeudentuntoon. Jeesus on sanonut tulleensa
todistamaan totuuden puolesta. Kysymyksessä on jumalallinen arvomaailma
– rehellisyys ja oikeamielisyys. Jeesus
näkee, että jotakin tästä on tällä roomalaisella maaherralla. Jeesuksen sanat
”joka on totuudesta, kuulee minun ääneni” ovat tarkoitetut vahvistamaan Pilatusta toimimaan oikein.
Kuuliko Pilatus Jeesuksen tarkoittaman äänen? Kyllä kuuli. Ei hän jäänyt
odottamaan Jeesuksen vastausta kysy4

mykseensä mikä on totuus. Hän tiesi,
mikä tässä tilanteessa oli totuus: Hänen
olisi oltava oikeamielinen! Valitettavasti
häneltä kuitenkin puuttui siveellistä rohkeutta tehdä myös toiminnallinen johtopäätös – vapauttaa Jeesus.
Oppi ja totuus
Kuulenko Jeesuksen äänen kirkkomme 28 perusluonteisessa opinkohdassa?
Kolmella kysymyksellä voidaan punnita suhdettamme niihin. Uskotko? Ymmärrätko? Pidätkö selitystä oikeana?
Viimeisin näistä on ulkokohtaisin, eikä
ymmärtäminenkään vielä riitä elävöittämään niitä. Vasta usko muuttaa opinkohdan hengelliseksi kokemukseksi,
tienviitaksi Jeesuksen luo – edellyttäen,
että opinkohta sisältää elementin Jeesuksesta.
Miten Jeesus näkyy esimerkiksi käskyssä ”Älä tapa”? Jeesus itse avaa tämän opinkohdan vuorisaarnassaan. Hän
pysyy ensin kieltojen alueella: älä vihaa,
älä vähättele toista älyllisesti tai psyykkisesti (Matt. 5:21 -22). Sitten hän siirtyy
myönteisten ohjeitten alueelle: rakastakaa vihamiehiänne, rukoilkaa heidän
puolestaan (Matt. 5:24). Eikä tässä kyllin: juuri ennen viimeistä hengenvetoaan
hän antaa anteeksi surmaajilleen. Lopulta hän kuolee vihamiestensä puolesta.
Käsky sisältää suoran linjan ristille.
Miten totuus eroaa valheesta?
Kuuntelin ja katselin jokin aika sitten
internetin välityksellä yhdysvaltalaista
TV-kanavaamme 3ABN (maallikkojen
ylläpitämä). Nuorehko innokas pastori
David Ascheric esitti vaikuttavan raamatullisen analyysin totuuden ja valheen
vastakohtaisuudesta. Hän kuvasi niitä
viideksi askeleeksi ylöspäin ja viideksi
askeleeksi alaspäin.
Viisi askelta ylöspäin (Jes. 14:12-14)
”Voi, sinä putosit taivaalta, sinä Kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan
sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut:

Viisi askelta alaspäin (Fil. 2:5-8)
”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka
Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli
Jumalan muoto, mutta
1) hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla
Jumalan vertainen, vaan
2) luopui omastaan
3) Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten
kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten
joukossa
4) hän alensi itsensä ja
5) oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.”
– Joel Niininen
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1) Minä tahdon nousta taivaisiin!
2) Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan
tähtiä korkeammalle
3) Minä tahdon istua jumalten vuorella
kaukana pohjoisessa
4) Minä nousen pilviä ylemmäksi
5) olen korottava itseni Korkeimman
vertaiseksi.”

Palvelusväen portaat Mannerheimin
lapsuudenkodissa, Louhisaaren kartanossa.

Mikä on vääryys? Paavali käsittelee ’vääryyttä’ ’totuuden’ vastakohtana (2 Tess.
2:12). Miten vääryys ilmenee? ”Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”
(2 Tess.2:4). Kyse on Jumalan syrjäyttämisestä hengellisenä auktoriteettina. Juuri tästä
Matti Väisänen, Luther-säätiön 20.3.2010 vihitty oma piispa, syyttää luterilaista kirkkoa Suomessa. Arkkipiispa Jukka Paarman kesäkuussa virkaan astuva seuraaja, Kari
Mäkinen, ei hyväksy Luther-säätiön piispahanketta eikä luovuta muissakaan asioissa
(mm. homous, naispappeus) Raamatun tulkintaoikeutta kirkolliskokoukselta Väisäselle. Hänen mielestään Väisäsen säätiöineen pitäisi ymmärtää erota kirkosta. Väisänen
vastaa: – Me emme tästä lähde, jos jonkun pitää lähteä, lähtekööt ne, jotka ovat Raamatusta luopumassa.
Hiippakuntavaltuutettu Vesa Pöyhtäri Oulusta ei tuomitse Luther-säätiön uutta piispaa: – Rukoilemme sen sijaan, että evankeliumi saisi näin entistä vahvemmin jatkaa
työtään suomalaisten keskuudessa. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen
tunnustaa säätion tarjonneen suomalaisille ”hyvän hengellisen yhteisön ja hengellistä
opetusta”.
Raamattu puhuu Babylonista, josta nimenomaan on lähdettävä (Ilm. 18:4). Sillä
”kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden”, saavat
Paavalin mukaan ”tuomion” (2 Tess. 2:12). Vääryyttä ei ehkä aina varta vasten tarkoiteta valita, mutta se ”pettää -- koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut
heidät” (2 Tess. 2:10). ”Jumala on valinnut teidät -- pelastumaan” (2 Tess. 2:13), ”kun te
-- uskotte totuuteen”. Mihin totuuteen? ”Juuri tähän, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden
omistamiseen, hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin” (2 Tess. 2:14). Jumalan näkökulmasta ihmisen ratkaisevin vääryys on torjua evankeliumi omalla kohdallaan. ”Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia” (Room. 11:28). Kaikkien
muiden totuuksien noudattaminen ei koskaan kompensoi tätä tärkeintä.
– SM
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Tähdet kertovat

On kirkas talvi-ilta. Koko
tumma, syvä avaruus laidasta laitaan on täynnä
kirkkaita
valopisteitä.
Suuren Jumalan käsi ohjaa tähtiä radoillaan. Hän
kutsuu niitä nimeltä.
Daavid
huudahtaa
haltioissaan:
”Taivaat
julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo
hänen teoistaan...” (Ps.
19:1-8), ja jatkaa: ”Kun
minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja
tähtiä, jotka olet asettanut
paikoilleen, niin mikä on
ihminen! Kuitenkin pidät hänestä huolen” (Ps.
8:4,5).
Iäkkäälle, lapsettomalle Abrahamille Jumala lupasi jälkeläisiä kuin tähtiä
taivaalla (1 Moos. 15:5).
Lupauksen täyttymys viipyi viipymistään. Mutta
aina tähtitaivaalle katsoessaan Abraham muisti Jumalan lupaukset ja toivoi,
vaikka ei toivoa ollut. Hän
tiesi: Jumalalle ei mikään
ollut mahdotonta.Viimein
lupauksen lapsi syntyi (1
Moos. 18:14) ja alkoi jälkeläisten vyöry.
Jobin ahdistusten yössä Jumala muistutti häntä
luomistöistä:”Taidatko
solmita Otavan siteet, tahi
irrottaa kahleista Kalevanmiekan? Voitko tuoda
esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdattaa Seulaset lapsinensa?” (Job
38:31, 32 VKR).
Tähti johdatti idän tie6

täjät Betlehemiin Jeesuksen seimen luo. Heidän
lahjansa takasi perheen
toimeentulon
Egyptiin
paon aikana (Matt. 2:2,
11).
Danielin kirjassa oikeita opettajia verrataan
tähtiin (Dan. 12:3). Myös
Jeesusta verrataan tähtiin
(Ilm. 22:16; 2 Piet.1:19).
Hän on todellinen toivon
tähti maailman pimeässä
yössä – auttaja, lohduttaja, vierelläkulkija, perilleviejä.
Tähdet kertovat meille
Jumalan suuruudesta, voimasta, huolenpidosta, rakkaudesta ja lupauksista,
kaiken ennalleen saattamisesta, uudeksi luodusta
maasta, johon uusi Jeru-
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maailmankaikkeuden keskus sen suuren uhrin tähden, jonka taivas lahjoitti
Jeesuksessa.
Kun tämä maa luotiin,
”aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan
pojat riemuitsivat” (Job
38:7 VKR). Kuinka paljon nämä lankeamatto
mien maailmojen asuk
kaat
riemuitsevatkaan
silloin, kun kaikki luodaan
uudeksi! Mutta ennen tätä
meidän käsketään loistaa
kuin tähdet pitäessämme
esillä elämän sanaa (Fil.
2:15, 16).
Kun katseemme kohtaa
öisen tähtitaivaan, pysähtykäämme kuuntelemaan
sen kuisketta: Pian uskomme muuttuu näkemi-

”Liian myöhäistä pelastaa Maa”, sanoo brittiprofessori
James Lovelock, joka vielä 1969 uskoi, että maapallo itse
lääkitsee itsensä. Nyt hän ei usko ihmisen pystyvän ratkaisemaan ilmastonmuutosongelmaa. (SvD 1.4.2010)

salem laskeutuu kaikessa
loistossaan. Tähdet kertovat uudesta ihmiskunnasta, joka asuttaa uudistetun
planeetan, josta tulee koko

seksi, toivomme täyttyy
ja saamme nähdä Tähtikuninkaamme, Jeesuksen,
tulevan kaikessa loistossaan.
– Ilmi Viljalehto
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Sitä
järkeä
tarvitsen
itse

Herra, pyydän sinulta anteeksi sanojani, jotka sanoin kirkossa viime sapattina.
Puhuin siellä Teuvosta vastoin tietoani, hänestä, joka on vanhin perheemme pojista.
Pyysin hänelle järkeä, ettei hakkaisi halkoja. Mutta, Herra, sitä järkeä tarvitsen itse,
etten sanoisi kenestäkään vääriä sanoja. Siitä, Herra, minua aina varjele ja kaitse.
Anna minulle vain totuutta puhuvat huulet, poista minun mielestäni kaikenlainen vääryys.
Ajatukseni tiedät ja puheeni kuulet. Syntiset tekoni ovat sinulle kärsimys.
Herra Taivaan, pyydän sinulta: Älä hylkää minua, vaikka olen rikkonut Sinua vastaan paljonkin.
Tällä pyynnölläni minä nyt rukoilen Sinua: Anna anteeksi minulle vielä synti tämäkin.
Anna anteeksi kaikki väärät, herjaavat sanat. Pese puhtaaksi minut vääristä teoistani.
Anna minulle Sinua kunnioittavat tavat, niin ettei enää kukaan olisi pilkkamaalinani.
Sillä mikä olen parempi olevinani, kuin joku toinen kanssaihminen maapallolla.
Jos luulen vain minä yksin Herran tuntevani, niin ei ole järkeä päässäni, minulla raukalla.
							
– Simo Leskisenoja

Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. – 1 Joh. 4:16

Joki
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”Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi
ja hietikon hetteiköksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan
arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he
näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin pyhä
sen luonut.” – Jes. 41:18-20

Joki alkaa jostakin
mitättömän pienestä
muutaman pisaran kimpasta
puropahasesta
Pieni pisara
kerää mukaansa toisia
yksinäisiä pisaroita
kanervien varsilta
ruohon korsilta
sammaleen poimuilta
Yhdessä ne juoksevat
alas vuorenrinnettä
kiihtyvällä vauhdilla
temmaten vetäen imien
innostaen muitakin
unohtuneita pisaroita
kiviltä kävyn kolosta
ruohon juurilta
Matkan määränä
vellova vesi virtaava joki
avara meri.
– Riikka Jääskeläinen
7
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Oli kaunis, talvinen päivä vähän ennen joulua.
Olin lähdössä ostoksille lähikaupunkiin, Norrtäljeen. Menin bussipysäkille.
Kaupunkiin päästyäni tein ostokseni. Katsoin
sitten aikataulua, ja kun seuraava linja-auto lähtisi
runsaan puolen tunnin kuluttua, menin lähellä olevaan pizzeriaan ostamaan pizzan kotiin vietäväksi.
Kotiin tultuani otin tavarat laukustani ja ajattelin katsoa, mikä kaikki oli maksanut. En löytänyt
rahakukkaroani mistään. Hain kaikki mahdolliset
paikat – tuloksetta.
Mitä nyt pitäisi tehdä? Soitin miniälleni Ekebyholmin konttoriin. Yhdessä mietimme asiaa. Yksi
mahdollisuus oli, että olin unohtanut kukkaroni
pizzeriaan. Lähdimme käymään siellä, mutta ei
sitä sieltä löytynyt.
Tulimme kotiin. Rauhoituin. Ajattelin, että Jumala kyllä tietää kaiken. Ei rahallinen menetys
ollut niin suuri (300 kr), mutta tulisi lisää työtä
hankkia uudet henkilö- ym. kortit. Ajattelin, että
ehkä löytäjä tarvitsi juuri tämän summan, kun joulukin oli lähellä.
Jonkin ajan kuluttua puhelin soi. Naisääni kysyi
nimeäni. Saatuaan tietää sen hän sanoi löytäneensä kukkaroni linja-auton penkiltä. Hän toisi sen
minulle noin 15 minuutin kuluttua. Nähtävästi hän
asui tai oli työssä kotini lähellä. Kiittelin tätä noin
40-50-vuotiasta naishenkilöä rehellisyydestä, avasin kukkaroni ja annoin hänelle 100 kr:n palkkion.
Hänestä se oli paljon, mutta rehellisyys ansaitsee
palkkansa.
Olen syvästi kiitollinen tästä kokemuksesta. Jumala, maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, on
myös arjessa mukana, elämämme pienimmissäkin
asioissa. On turvallista jättää kaikki asiat kiitollisin mielin hänen huomaansa.
– Irja Kähkönen
Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
– Ps. 37:5
8
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Enkeleitä,
onko heitä –
ilman siipiä?

Haitin ja Chilen järistykset
ovat jälleen muistuttaneet
maailmaa elämän hauraudesta
– ja siitä, miten toiset käyttävät
tilannetta hyväkseen rikoksiin,
toiset rakkauteen, korjaamaan
sitä, mikä on särkynyt.

Kun kupla puhkeaa

Iloisina, toiveikkaina
kansat elää kuplassaan.
Puuhaten niin touhukkaina
kukin etsii onneaan.
Unelmien kupla loistaa,
silmät aivan sokaisee.
Huolet mielistä se poistaa,
yrittämään rohkaisee.
Rikkaat himoissansa ryntää
lisää kultaa hankkimaan.
Köyhät sahrallaan vain kyntää
kuivunutta pintaa maan.
Aika huomaamatta kiitää,
Jumalakin unohtuu.
Kupla korkealla liitää,
kunnes jotain tapahtuu.
Maa kun jalkain alla järkkyy,
kupla kaunis puhkeaa.
Unelmat ja toiveet särkyy,
kyyneleitä tulvii maa.
Kuplan puhjetessa nääntyy
kansat surun suuruuteen.
Jos he hädässänsä kääntyy
turvautumaan Jeesukseen,
Häneltä he avun saavat,
joka voittaa murheet maan.
Herran parantaissa haavat
kupla haihtuu unholaan.
Teuvo Pärlesten

Raul Wallenberg -koulu Tukholmassa
haluaa kasvattaa koululaisissa vastuuntuntoa ympäristöstä ja samalla opettaa
huolehtimaan lähimmäisistä. Koululaisten lounaalta jäänyt ylimääräinen ruoka
pakataan annoksiin ja jaetaan lähiseudun
tarvitseville. Vastaanottajat ovat hyvin
kiitollisia ateriapalvelusta. Mutta vapaaehtoisesti toimintaan osallistuvat oppilaat todistavat yksimielisesti sen tuottavan iloa myös heille itselleen.
– SM/Dagens Nyheter 25.3.2010
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KORJAUS:
Kerääjäveteraani
Lennart Norlinin
tulos vuonna 2009
ylitti 90 000 kr, eli
oli enemmän kuin
viime numeroon
mennessä saatu tieto 80 000 kr.
”Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien
ihmisten tietoon” (Fil. 4:5).
– SM

KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Kouluaineena
lähimmäisenrakkaus

Vanki numero 7

Kädet

*) Svenska Dagbladet 1.4.2010

Saimme runon Riikka Jääskeläiseltä. Tekijä tuntematon?

Minun käteni olivat täynnä
aarteita, jotka loistivat
kuin helmet kultasormuksessa.
Mutta sitten Herran kädet,
joissa näkyivät naulojen jäljet,
koskettivat käsiäni.
Silloin maailman aarteet putosivat
laulajan käsistä.
Herra sanoi: Tyhjät kädet on sillä,
joka tekee minun työtäni.
Käteni ovat likaiset.
Ne ovat likaantuneet tehtävissä,
joissa olen ahertanut.
Mutta jälleen Herra kosketti veripunaisin käsin
käsiäni ja samassa ne puhdistuivat.
Herra sanoi: Puhtaat kädet tulee sillä olla,
joka tekee työtäni.
Käteni ovat levottomat. Niillä on kiire,
eivätkä ne edes ehdi mennä ristiin rukousta varten.
Herra kosketti rauhaisin käsin käsiäni ja sanoi:
Hiljaiset kädet on sillä,
joka aikoo kulkea minun teitäni.
Käteni ovat voimakkaat
ja niillä tehdään ahkerasti töitä.
Mutta kun Herra käsillään kosketti käsiäni,
putosivat niistä kunnian seppeleet ja Herra sanoi:
Sinun kätesi on oltava minun kädessäni,
siten vain tehdään minun työtäni.
KUVAT: S. MÄKIVIERIKKO

Saksan miehitettyä Unkarin maaliskuussa 1944 Adolf Eichmann
(1906-1962) alkoi myös siellä toteuttaa juutalaisongelman ”lopullista
ratkaisua”. Yhteistyössä maan Nuoliristi-järjestön kanssa n. 450 000 juutalaista toimitettiin keskitysleireille.
Isoisänsä Gustaf Wallenbergin
kasvattama (oma isä kuoli 3 kk ennen
Raoulin syntymää) Raoul Wallenberg (1912-1947?), opiskeli arkkitehdiksi, mutta tunnetaan paremmin
Unkarin juutalaisia pelastaneena
diplomaattina, jonka venäläiset pidättivät 17.1.1945 ja joka kuoli moskovalaisessa vankilassa 17.7.1947.
Nyt kerrotaan tiettyä ”vankia n:o
7” (”mitä todennäköisimmin Raoul
Wallenberg”) kuulustellun senkin jälkeen, 23.7.1947.* Raoulin kohtalo ei
selvinne, ennen kuin päästään käsiksi
kokonaisiin alkuperäisdokumentteihin osittaisten ja peiteltyjen sijasta.
Mihinkähän luokkaan Jeesuksen tyh
jän haudan raportti (Matt. 28:11-15)
sijoittuisi FSB:n (ent. KGB) arkistossa?
– SM
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Jalkineina alttius julistaa rauhan evankeliumia
KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Viimeisen 50 vuoden aikana kenkämalleja on ollut enemmän kuin sitä edeltävinä vuosisatoina yhteensä. Kengät eivät
ole aina olleet yksilöllisten mieltymysten tai maun sanelemat, vaan säädyn tai
yhteiskunnallisen aseman ilmaus.
Antiikin Roomassa laki määräsi orjat
kulkemaan paljain jaloin. Keskiajalla
vapaidenkin kansalaisten pröystäilevät,
liian pitkät kengänkärjet kiellettiin lailla. Punaisista kengistä saattoi aikoinaan
päätellä, että käyttäjä oli kurtisaani.
1600-luvulla korkeilla koroilla keikaroivat miehet, eivät niinkään naiset. Sen
jälkeen korkeat korot ovat piipahtaneet
miesten muodissa vain kerran, nimittäin
1970-luvulla.
Korko, väri ja kärjen muoto – nuo
aikoinaan yhteiskunnallisia merkityksiä
kantaneet elementit – ovat yhä kenkämuodin tärkeimpiä muuttujia. Muoti ei
ole aina ollut orjilleen armollinen. Esimerkiksi Italiasta 1950-luvulla lähtenyt
(Marilyn Monroen naisellisuuden perikuvaksi ylistämä) piikkikorkomuoti on
pilannut miljoonia jalkoja, selkiä, parketteja ja muita kävelypintoja.
Hyvin yleinen ongelma on kenkien
väärä koko. Tutkijoiden mukaan enemmistö Suomen lapsista käyttää nykyään
liian pieniä kenkiä. Kun sellaisiin on totuttu, ei aikuisenakaan havaita epäsopivuutta. Liian isot kengät virhekuormittavat nekin käyttäjäänsä.
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Uskomus, että jäykät kengät takaisivat
lapsen jalkojen luuston, hermoratojen
ja lihasten parhaan kehityksen, on osoittautunut vääräksi. Itse asiassa kenkien
tulisi olla kevyet, joustavat ja jalkaterän
muotoa mukailevat.
Liikunnan nautinto on usein kiinni
jalkineista. Epämukavuutta siedetään
muodin ja esteettisen edustavuuden tähden, mutta vaikeassa maastossa ja vaativissa tehtävissä tärkeintä on turvallisuus
ja tarkoituksenmukaisuus.
Nykyisinkin on olemassa identiteettiä
ja erilaisia arvoja viestiviä kenkämalleja, mutta valinta on vapaa. Kuka tahansa
voi noudattaa mitä tahansa tyyliä pelkän
visuaalisen imagon vuoksi ilman, että
sitoutuu aatteeseen, johon tyyli assosioidaan. Laki ei puutu koron korkeuteen,
niittien määrään tai kärjen kovuuteen.
Kehitys uskonnollisella alueella
muistuttaa kenkien historiaa. Viimeisen
puolen vuosisadan aikana keskusjohtoisuudesta yksilöllisyyteen siirtyminen on
ollut vähintään yhtä ilmeistä kuin kenkämuodissa. Samankaltaista on myös se,
että vaikka ei omaksu vakaumuksenaan
jotain aatetta, voi silti ulkoisesti kantaa
sen tunnuksia (Ilm. 13:16).
Hengellisessä symboliikassa kengät
kuvaavat alttiutta – herkkyyttä, taipumusta ja toimintavalmiutta jonkin asian
edistämiseksi. Varustuksen tarkoitus on,
ettemme uupuisi, turhautuisi tai peräti

KUVAT: S. MÄKIVIERIKKO

kaatuisi rintamalla, vaan kaiken suoritettuamme pysyisimme pystyssä (Ef.
6:10– 18).
Hiertävätkö uskon kengät jostain?
Vaivaavatko valmiit muotit, ahdasmielisyys, itsenäisen ajattelun tukahduttaminen? Vai ovatko kengät liian isot – liikaa vastuuta, velvoitteita, mahdottomia
ihanteita? Siedätkö sisäisen olon ja ulkoisen menon välistä ristiriitaa, koska
todellisuuden tunnustaminen veisi yh-

teisösi sosiaalisen hyväksymisen? Onko
alttius riippuvaista siitä, miltä rauhan
evankeliumin edistäminen kulloinkin
maistuu?
Rauhan evankeliumi on aina ollut
ihmisten alttiuden varassa. Itse Rauhan
Ruhtinaskin rajoitti ajallisen toimintansa
niihin puitteisiin, mitkä ystävien ja asian
kannattajien vapaaehtoinen palvelu hänelle loi. Se osoittaa, miten korkean statuksen Jumala työhönsä osallistumiselle
antaa. Aasikin sai olla mukana, koska
Herra tarvitsi sitä...
Yliluonnollisen tuntuisesti kalan suusta löytynyt temppeliveroraha ei syrjäyttänyt ihmisen uskoa ja toimintaa: Pietari
sen kalan kävi onkimassa. Jumalan Pojan hautajaisia eivät järjestäneet enkelit
taivaasta. Sen tekivät hämmentyneet,
toivonsa menettäneet ihmiset, joilla ei
ollut enää mitään muuta motiivia jäljellä
kuin rakkaus. Vain rakkaus Jeesukseen
henkilönä sai heidät panostamaan maineensa, varansa ja vaivannäkönsä menetetyltä näyttävän asian hyväksi.
Illusioiden särkyminen Kristuksen

Riippuuko alttiu
temme rauhan
evankeliumille
siitä, miltä sen
edistäminen kulloinkin maistuu?
Piparkakkukenkä
olisi ehkä silloin
sopivin...
Vähän toista sataa vuotta sitten Suomessa
kengät tehtiin yleensä käsin. Teollisen valmistuksen aloitti Korkeakoskella 1897 Edward Wallenius (1869-1943). Suomen kenkätehtailijoista tunnetuin lienee Emil Aaltonen
(1869-1949). Hänellä oli alttiutta myös rauhan evankeliumille: hän rakennutti Sääksmäen Metsäkansan kirkon ja tuki Viialan
ja Korkeakosken kirkon rakentamista. Ketaran tila, jolla Adventtikirkon vanhainkoti
ja Kirjatoimi sijaitsevat, hän omisti 1914-18.

nykyisen maanpäällisen ruumiin, seurakunnan, suhteen saattaa joskus tuntua
Golgatalta kalliohaudalle suuntautuvalta
saattomatkalta. Moni Herralle kaikkensa
antanut ehkä kyselee Johannes Kastajan
tavoin: ”Oletko sinä se, jonka on määrä
tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta?” (Luuk. 7:18). Näennäisen
tyhjiinraukeamisen murtamaa Johannesta Jeesus kehotti katsomaan toimintaansa, josta ilmeni välittäminen, rakkaus
ja myötätunto (Luuk. 7:21-23). Jos ette
muuten usko, ”uskokaa minun tekojeni
tähden” (Joh. 14:11). Rakkaus sovittaa
jalkansa Karitsan kenkiin ja seuraa häntä, minne hän meneekin – voittoon tai
tappioon (Ilm. 14:4).
Alttius rauhan evankeliumille ei etsi
omaa kunniaa, ihmisten suosiota, vaikutusvaltaa. Se ei mittaa, mitä tai kuinka
paljon, vaan kysyy, kenen kanssa ja miksi. Lupaus ”Minä olen teidän kanssanne”
koskee kaikkia rauhan evankeliumille
alttiita. Avainkysymys on: Tunnistaako
rauhan ja rakkauden Jumala itsensä toiminnassamme? – Sinikka Mäkivierikko
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la on pölyä. Onneksi Andien vuoristosOsa 2 Esko Mäkivierikon selostuk- ta vettä riittää niin ihmisille, eläimille,
sesta Etelä-Amerikan mantereelle puutarhoille kuin kaikkialla oleville viljelysmaillekin.
suuntautuneesta matkasta.
Rannikon rutikuivilta vuoriseuduilta
Osa 1 julkaistiin joulunumerossa
hakeudutaan
vihreyden pariin sisämaaYLÄSALI 2009-4.
han. Esimerkiksi jokivarren kuntien,
Chosica’n ja Santa Eulalia’n lukuisat
klubit ja ravintolat täyttyvät viikonloppuisin Limasta tulevien perheiden paljoudesta.

Lima –
suurkaupunki
Tyynenmeren
rannalla
Tyynenmeren

ja päiväntasaajan läheisyys antavat kiehtovan kuvan Peruun
matkaa suunnittelevalle. Oletin, että 12.
eteläisellä leveyspiirillä oleva Lima on
kukoistavan vihreä ja että ympäröivät
vuoret kauniita, kasvillisuuden peittämiä
– päiväntasaajan läheisyyshän tietää
sateita. Mutta kaupunkikierroksen oppaan mukaan Limassa ei koskaan sada
– ainakaan kunnolla. Joskus tulee hentoa
tihkusadetta, joka juuri ja juuri kostuttaa kadun pinnan. Lämpötila vaihtelee
12– 28 asteen välillä. Ei koskaan yli eikä
alle. Tästä syystä ovat arkeologiset kohteet täällä säilyneet vuosisatoja erittäin
hyvin. Sateenvarjon unohtaminen kotiin
ei haittaa, eikä aurinkovarjollakaan ole
juuri käyttöä, yleensä taivas on harmaa. Ennakko-odotuksissa ihanteellisen ilKuivuus aiheuttaa sen, että kaikkial- maston lisäksi voi tulla mieleen runsaudesta notkuvat hedelmätiskit. Se mielikuva ylittyi todellisuudessa: hedelmä- ja
vihannesvalikoima toreilla oli valtava.
Näilläkin sunnuntaimarkkinoilla on hedelmissä ja vihanneksissa valinnan varaa. Yleisin punnituskeino on jousivaaka.
Perua voisi luulla kasvissyöjien luvatuksi maaksi, mutta siellä, kuten Argentiinassakin, on suorastaan kuolemansynti, jos ei syö lihaa. Kana näyttää olevan
tärkein proteiininlähde. Kanaravintoloi12

Koska sekoitin kalan nimen ”palometa” jatkuvasti sanaan ”paloma” (kyyhkynen), en voinut olla varma siitä, mitä
minulle tarjotaan...
ta on joka kadun kulmassa. Vegetaarisia ravintoloitakin onneksi löytyy. Itse
maistoin maukasta kalaa (palometa),
mutta sen ruotoisuuden vuoksi kokeilu
loppui pian.
Maitoa voi ostaa monenlaisissa pakkauksissa, muun muassa eri kokoisissa pusseissa. Suosittua on ostaa maitoa
purkitettuna kuuden purkin satseissa aivan kuin täällä olutta. Mitenkähän saisi
Ruotsin 6-pack-oluen muutettua maidoksi? Toisaalta, olisikohan sekään kovin hyvä vaihtoehto purkkimaidon rasvapitoisuuden vuoksi ( n. 7,0 %).
Pikkukauppoja on kaikkialla, monet
avoinna kaikkina viikonpäivinä koko
päivän. Isoihin tavarataloihin (kuten
Plaza Vea ja Metro) pääseminen vaati
matkustamista mototaxilla tai pikkubussilla.
Lamborgini, Artika ja DonoFrio eivät ole huippuhienoja italialaisia tai
etelä-amerikkalaisia urheiluautoja, vaan
paikallisia jäätelömerkkejä. Makeimpia
ja kalleimpia ovat Nestlé-yhtiön Dono
Frio-jäätelöt.
Ylipainoisia henkilöitä ei juuri näe.
Monet tekevät raskasta työtä, palkka on
huono, eikä ruokaa ehkä ole varaa hankkia ylenmäärin. Tupakointi on harvinaista. Jos sellainen kohdalle sattui, kyseessä oli luultavasti turisti.
Keittiössä on käytössä vain kylmä
(lue: haalea) vesi, tasokkaissa kerrosta-

loissa myös kuumavesi. Joissain suihkuissa on kuumavesivaraaja, mutta vain
muutaman kerran onnistuin sellaista
käyttämään. Kylmänhaaleassa aamusuihkussa varmasti herää ja virkistyy.
Juomavesi ostetaan isoissa pulloissa, tai
7-20 litran säiliöissä.
Kodinkoneet käyvät sähköllä, 220
voltin jännitteellä, paitsi hellat ja uunit,
jotka toimivat edullisemmalla nestekaasulla. Pistorasioihin sopivat niin USA:n
kuin Euroopan sähkökoskettimet. Sähkötöiden suhteen ollaan kovin suuripiirteisiä. Jotkut ulkona olevat kytkennät
ovat varsinkin sateella (jos sataisi) hengenvaarallisia.
Puhelinasentaja en haluaisi olla täällä,
en ainakaan näillä kulmilla. Mutta tästäkin vyyhdestä joku ottaa selvän.

Suur-Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima) on 43 kunnan muodostama
metropoli. Perun 28 miljoonasta asukkaasta 8 miljoonaa asuu siellä. Matkustaessa tuntuu, ettei kaupunkialue koskaan lopu. Osa on varakkaiden ihmisten
asuttamia, siistejä, hyvin hoidettuja kuntia. Osa slummeja, jonne turistin ei ole
syytä mennä.
Tyynenmeren (Océano Pacífico) haluaa varmaan jokainen Limaan tulija
nähdä. Toinen veteen liittyvä paikka on
vesipuisto, Parque del Agua. Siellä voi
nähdä lukuisten suihkulähteiden lisäksi
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loisteliaan vesisuihkujen, värivalojen
ja hologrammikuvien muodostaman
shown. Tai voi kulkea vesisuihkuista
muodostetun tunnelin läpi. Siinä kastui
sopivasti. Sen sijaan, kun lopultakin onnistui uintireissu Océano Pacifico’on,
kastui kokonaan.
Julkinen liikenne on oma luku sinänsä. Liman lähialueilla kulkee lukematon
määrä pikkubusseja, joiden kyytiin voi
hypätä lähes missä vain. Bussin oviaukossa roikkuu rahastaja kädessään kohdepaikkakunnan nimi ja huutaa kovalla
äänellä määränpäätä, vaikkapa ”Caraponga, Caraponga, Ñaña, Ñaña”. Istumapaikat ovat vanhoissa malleissa kovin
ahtaat perulaista pitemmälle ulkomaalaiselle. Pienimmissä busseissa ei mahdu seisomaan. Taksat ovat 50 centimosta
2 soleen (1-5 kr).
Busseissa ei kannata pitää liukuikkunaa paljoakaan auki, sillä joku voi
napata ulkoa käsin kassisi, kamerasi tai
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lompakkosi. Joku bussissa oleva matkustajakin voi ryöstää sinut, jos pidät
jotakin arvokasta esillä. Henkilöautoissa
on ovet lukittava sisältäpäin. Katumyyjiä on kaikkialla, missä autot joutuvat
pysähtymään. On varmaankin mukavaa
saada kylmä virvoitusjuomapullo ja jotain pientä purtavaa suoraan käteensä.
Entä miten adventtikirkko voi Perussa? Kaikesta päätellen hyvin. Erään arvion mukaan Perussa on 1-1,5 miljoonaa
adventistia, joten 28 miljoonaisesta väestöstä heitä on 3-5 %. Kiitos Herralle
näistä ja kaikista muistakin kristityistä
tuossa laajassa maassa.
Avustuspalvelutoiminta on näkyvää
ja tärkeää tässä köyhässä maassa. Ennen
joulua olin mukana parissa kolmessa
tapahtumassa. Ñañan alueella ADRA:n
ryhmä teki käynnin lähiseudun köyhään
kylään. Aluksi oli lapsille laululeikkejä,
sitten tarjottiin kaakaota ja pullaa ja lahjaksi makeispussi. Lopuksi vaatejakelu.
Suomalaista
kiinnostaa tieto
lämpötilasta. Mutta
lukuunottamatta
lentokentän isoa
digitaalinäyttöä en
missään nähnyt lämpömittaria käytössä, eikä kaupoista
sellaista löytynyt.
Tarjolla oli vain kalliita säämittareita
(100 soles/250 kr).

Adventtikirkoissa huomio kiinnittyy kastealtaisiin, jot- Perun köyhät seurakuntaka on sijoitettu niin ylös, että varmasti kaikki näkevät laiset auttavat toisia vielä
köyhempiä kansalaisia.
kastetoimituksen.

Tammikuussa kerrottiin asuinpaikkani
viereisessä Inti-kirkossa Galeb-projektista. Etelä-Perun Chiclayo-kaupungissa
tulisi olemaan helmikuussa suuri evankeliointikampanja. Siihen tarvittiin paljon avustajia. Liman alueelta lähti bussilasteittain vapaaehtoisia. Tuloksena
kastettiin 2400 henkilöä. Näistä paljon
opiskelijoita.
Naisvankilan korkeassa muurissa lukee “Máxima calidad, en arte, estudio y
trabajo” (Korkein laatu taiteessa, opiskelussa ja työssä). Taivaallinen Isämme
tarjoaa myös meille korkeaa laatua elämäämme. Se on mahdollista, kun olemme hänen käytettävissään.
– Esko Mäkivierikko

Koirilla on Perussa kissanpäivät. Saavat
tulla ja mennä, eikä kukaan hätistele.

Köyhä perhe pesemässä vaatteitaan likaisessa purovedessä. Kuvan poika sai
ADRA:n pullaa ja karkkipussin.
Seuraavassa numerossa lähdemme
viidakkoretkelle Iquitos-kaupunkiin
ja Amazonin alueelle.
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KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

Yllä: Nuoria ruotsalaisesta seurakunnasta laulamassa Yläsalissa 6.3.2010.
Vas.: Raamattutyöntekijä Krister Pontvik
Alla vas.: Tara Nurminiemi

Kiitos, Krister!

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

6.3.2010 Tukholman ruotsalaisen seurakunnan raamattutyöntekijällä, Krister
Pontvikilla, oli saarnavuoro Yläsalissa.
Hän yllätti meidät iloisesti, sillä sisään
astui suuri joukko nuoria. Saimme kuulla
kuorolaulua. Lisäksi Krister itse esitti musiikkia kitaransa kanssa. Kiitos, Krister!

Kiitos, Tara!
KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Tara Nurminiemi puolestaan yllätti tarjoamalla syntymäpäivänsä kunniaksi lounaan kirkolla.
– Esko Mäkivierikko

KUVA: IRENE HERMANSSON

”Kuuntelua varten”

21. maaliskuuta oli parilla yläsalilaisella matka Ekebyholmiin
hyvin hankalassa lumisateessa. Perillä äänitettiin musiikkia
Ruotsin adventtikirkon tulevaa
130-vuotisjuhla-CD:tä varten.
Kuvassa kakkostenorit tallentamassa omaa stemmaansa lauluun ”Kuuntelua varten kesäilta
on” (sanat: Anna-Mari Kaskinen, musiikki: Ari Laitinen).
– Esko Mäkivierikko
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Kaksi paria isiä ja poikia. Vasemmalta: Esko ja
Eskon poika Mäkivierikko, sekä Ismo ja Ismon
poika Stavdal.

Älä pelkää, sillä et sinä häpeään
joudu; älä ole häpeissäsi, sillä et
sinä ole pettyvä---. Sillä hän joka
sinut teki, on sinun aviomiehesi,
Herra Sebaot on hänen nimensä,
sinun lunastajasi. Sillä niin kuin
hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut...
(Jes. 54:4-6).

Lintuperspektiivi

Ystäväni sai minut kiinnostumaan
vanhoista päiväkirjoistani. Kun
avasin ne, näin elämäni uudesta
näkökulmasta, ikäänkuin lintuperspektiivistä. Ystäväni rakkaus
ja hyväksyntä rauhoitti minua.
Näin, että Jumala on oikeasti kulkenut minun rinnallani, vaikka
minusta ei todellakaan ole tuntunut siltä. Hän on saanut minut kirjoittamaan muistiin asioita, jotka
lohduttavat minua nyt.
Päiväkirjan lehdiltä löytyi rakkaudellisia, isällisiä, ohjaavia,
lohduttavia tekstejä. Se on saanut
minut uskomaan siihen, että vaikka inhimillinen rakkaus ei aina
ole riittänyt minua vakuuttamaan
siitä, että juuri minulla on merkitys ja että juuri minua rakastetaan,
hänen innoittamansa Sana voi
hoitaa minua ihmisenä.
Osa teksteistä on poimintoja
Maija-Liisa Heiskasen Aamun
sana, Jumalan puhetta lapselleen
-kirjasta. Mutta on myös tekstejä,
joiden alkuperää en tunne.
Ohessa yksi, joka puhuttelee
minua vielä 20 vuoden jälkeenkin. Tekijää en tunne, mutta se on
osuva kuvaus siitä, miten minun
elämäni oli siihen saakka kulunut.
– Riikka Jääskeläinen

KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

”Tule kaikkien asioittesi kanssa
aina ensin minun eteeni – tule yhä uudelleen.
Viivy hiljaa edessäni.
Minä katson sinua rakkauteni silmillä.
Minä tahdon ilmaista sinulle rakkauteni.
Pysy minun sanassani.
Olet jättänyt syrjään minun sanani,
siksi sinulla ei ole juurta.
Olet omien vaihtelevien tunnetilojesi
ja hoitamattoman sisimpäsi heiteltävänä.
Sisimpäsi huutaa: Apua, en selviä yksin!
Rupeat levottomana kiukuttelemaan
ja syyttämään muita.
Toisilta vaatiminen salpaa yhteyttä.
Katsot oikealle ja vasemmalle
odottaen huomiota, apua, myötätuntoa.
Mikään yhteys ihmisiin, mikään ihmisapu
ei voi korvata minun yhteyttäni sinuun,
eikä sinun yhteyttäsi minuun.
Anna minun rakastaa sinua.
viivy lähelläni sanan ääressä,
niin kuin syntinen nainen Simonin kodissa.
Anna surusi ja pettymyksesi valua kyynelinä
ulos sisimmästäsi.
Ja katso, sieltä alkaa vuotaa elävän veden virta.
Rakkaudella, Isäsi ”
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KUVAT: ESKO MÄKIVIERIKKO

”Seitsemän seurakuntaa”
Yläsalin vieraana

20. maaliskuuta 2010 tapahtui varsinainen
nuorisoinvaasio Yläsaliin, kun Jyrki Vehkavuori ilmaantui sinne mukanaan tusinan
verran turkulaisia. Oli valtava ilo nähdä ja
kuulla näitä innokkaita nuoria niin johtamassa, esittämässä musiikkia kuin myös esiintymässä draamassa ”Seitsemän seurakuntaa”.
Löytyihän sieltä Yläsalimmekin – seurakunta, jolla on ”kirkko keskellä Tukholmaa” ja
”missä on tuuletin katossa”...
– Esko Mäkivierikko

Millainen on seurakuntasi? Viihteellinen,
jossa kaikilla on kivaa? Turvallinen, kaikkia muutoksia kaihtava unilelu? Pedanttisen puhdas(oppinen)? Kaikkea kosketusta
”maailmaan” tarkoin karttava? Loppuunpalamiseen asti kaikesta huolehtiva? Superhyper-aktiivinen? Edustava menestysteologian mallinäyte? Jyrkillä oli sanoma kaikille
versioille, joita draamassa esiteltiin.

18

Jolla on Poika, sillä on elämä.
Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää.
– 1 Joh. 5:12

Kevätkauden 2010 vierailijoita:
10/4

Esko Mäkivierikko, matkakokemuksia ja
kuvasatoa Perusta ja Boliviasta
17/4
Pirkko Hellman
8/5
Kerttuli Gianzaklidis
Tilaisuudet alkavat klo 10.00, ellei toisin mainita.
Paikka: Tukholman suomalainen adventtikirkko
Olof Palmes gata, 3 kerros.
Seuraa ilmoituksia Ruotsinsuomalaisessa tai nettisivulla

http://www.ylasali.se

tai soita srk:n sihteerille, puh. 08-500 81 907.
HJÄLPAKTION
PlusGiro 900721-2
Bankgiro 900-7212
Tiedonantoihin numero
35, jos haluat lahjasi
suomalaisen seurakunnan keräystulokseen.

Onnittelut!

Toivomme sinulle, Lydia, Jumalan runsasta
siunausta ja hellää huolenpitoa tuleville vuosille!

Jos et päässyt
itse kuulemaan:

CD-tallenteita
5.12.2009
Armo Kuoppakangas
21.11.2009
Simo Perho
10.10.2009
Sakari Vehkavuori
26.9.2009 Saarna
Willy Aronsen
(på svenska!)
22.8.2009 Syysjuhlat
Pekka Tähti
Tilaukset ja tiedustelut:
Helena Tanttari
puh. 08-768 46 87

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

Yksi kaikkein uskollisimpia Hjälpaktion-aktivisteja, Lydia Rajala, täytti
90 jo joulukuussa 2009,
mutta sitä juhlittiin vasta
27. 3. 2010.

Hintaesimerkkejä:
Kunkin sarjan ensimmäinen
CD 30 kr/kpl, sitä seuraavat
20 kr/kpl + postikulut

Kiitämme lämpimästi kaikkia lehtemme avustajia ja tukijoita!

YLÄSALI tehdään talkootyönä, mutta materiaali- ja postikuluja emme voi välttää. Oman
vapaaehtoisen lahjasi voit antaa seuraavan tilin kautta: Stockholms finska Adventistförsamling Plusgiro 19 46 61 - 5. Merkitse tiedonantoihin YLÄSALI-lehti. Voit toimittaa
lahjasi myös adventtikirkolla käydessäsi tai sopia muista tavoista sihteerin kanssa. Kiitos!

Ehtymätön aihe

Mitä omakohtainen suhde Vapahtajaan merkitsee käytännössä yksilö- ja yhteisötasolla?
Aihetta valottaa pastori
Heikki Luukon kirja
HÄNEEN TE USKOTTE.

Tilaukset/tiedustelut:
Helena Tanttari,
puh. 08-768 46 87

OLETKO VALINNUT OIKEIN? -kirjaa suoraan tekijältä:
Vieno Piiroinen, puh. 0171-534 02 tai 070-445 2880

OSOITE:
Tukholman Suomalainen
Adventtiseurakunta
Olof Palmes gata 25, 3 tr
111 22 Stockholm
SRK:N VANHIN
Eeva-Liisa Vihermö
puh. 0176-124 05
SIHTEERI
Tuulikki Hagström
puh. 08-500 81 907
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Föreningsbrev

Avsändare
YLÄSALI
Olof Palmes
gata 25 3 tr
111 22 Stockholm

HORISONTTI

SIGTUNAN MARIAKIRKOSTA

Armollista

KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Jos isä rakastaa vain kuuliaista lastaan, niin lapsi kasvaa silmää palvoen.
Hän Herran armoa ei osaa ottaa vastaan, ei tiedä olevansa syntinen.
		
		
		
		

Ei armoa voi saada kauppahallista,
vaan rahatta sen vastaanottaa saan.
Se kun ei ole halpaa eikä kallista,
vaan ilmaiseksi meille annetaan.

Siis aivan ilmaiseksi? Viattoman veri toi meille lahjan mittaamattoman.
Syntimme peittää unohduksen meri! Sanoma kaikuu halki maailman.
Ari Laitinen
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