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Sisäkorvassa sijaitseva tasapainoelin
on korvaamaton ”puolustusvoimamme”. Aistin merkityksen huomaa
vasta sitten, kun sen menettää. Kun
huimaa. Pyörryttää. Maailma pyörii
silmissä. Jos tasapainoaistin ärsykeja reaktiojärjestelmä lakkaa hetkeksikin toimimasta, maailmasta tulee
vaarallinen paikka.
Maailmanlaajuisesti kaatumiset aiheuttivat vuonna 2017 lähes
kaksi kertaa niin paljon kuolemia ja vakavia loukkaantumisia
Pankkiyhteys:
kuin vuonna 1990. Suomessa kaatumiset ja putoamiset ovat
yleisin kuolemaan tai sairaalahoitoon johtanut tapaturmatyypStockholms finska
pi. Vuosittain noin 600–700 miestä ja 500–600 naista kuolee
adventförsamling
kaatumisen takia (”Kuinka kauan pysyt pystyssä yhdellä jalalla...?” IltaPlusgiro
Sanomat 2.12.2020). – Kaatumiset ja putoamiset ovat todella iso
19 46 61-5
kansanterveysongelma, summaa THL:n kehittämispäällikkö
Tiedonantoihin:
Ulla Korpilahti (ibid).
YLÄSALI-lehti
Tasapainoelin jäsentää koko kehon suhdetta ympäristöön.
Pysymme ”tolpillamme”, vaikka kurkottelemme, kumarteMaksut ulkomailta:
lemme, poukkoilemme sinne tänne kiihdytyksin, äkkipysähIBAN:
dyksin, hurjin piruettikiertein (tennis, jalkapallo, jääkiekko, taitoluistelu,
SE8295000099602601946615 baletti jne). Asento- ja liikeaisti puolestaan viestivät herkeämättä
aivoille, missä asennossa kehon eri osat ovat. Siksi tuntuukin
BIC:
oudolta teksti: ”Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaaNDEASESS
du” (1 Kor. 10:12). Luulee? Kai jokainen tietää, seisooko vai ei.
Ja kaatuminen, aiemman käännöksen (1938) mukaan lankeamiToimituskunta
nen, on todennäköisempää kulkiessa kuin paikallaan seisoesAri Laitinen
sa. Mutta ehkä teksti ei sittenkään ole aivan absurdi?
+358 40 7231754
Niin nerokas kuin tasapainoelimen kaarikäytäväjärjestelmä
Sinikka Mäkivierikko
onkin, sen orientoitumiskyky on riippuvainen painovoimasta.
falcoprofil@gmail.com
Paineettomassa (esim. avaruuskapselissa) tilassa se ei
Aram Mäkivierikko
kerro, ollaanko ylösalaisin
falcoprofil@gmail.com
vai alasylöisin.
Toimitus &Taitto:
Hengellisessä kuplasSinikka Mäkivierikko
sa, dogmien kapselissa,
samanmielisten paineet
Kansikuva:
tomassa kammiossa jo
Sinikka Mäkivierikko
kainen voi luulla olevansa
Teksti:
vertikaalissa asennossa.
Matt. 2:2
Kukaan ei silti tiedä, mikä
suunta on ylös, mikä alas,
ellei ole painovoimaa, johon asentonsa suhteuttaa.
Raamattu kehottaa tutStora gatan, Sigtuna. Kupla näyt- kimaan ja koettelemaan
tää yhden kuvan, todellisuus on niin itseä kuin maailmassa
toinen. Kummassa kuljemme Ju- vaikuttavia henkiä. TesteKotisivu:
malan suhteen – toisten heijasta- rinä on sen tunnustaminen,
että Kristus tuli ihmiseksi
www.ylasali.se
massa vai itse tutkitussa?
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Luin miehestä, jota työpaikalla kutsuttiin
”esteiden mieheksi”. Mitä ikinä uusia
ehdotuksia tai suunnitelmia esitettiinkin,
”esteiden mies” kiirehti heti sanomaan:
– Hetkinen, ensinnäkin on meidän huomioitava esteet ja vaikeudet, jotka voivat
kaataa nämä suunnitelmat...
Samassa firmassa työskenteli eräs
toinen mies, joka kyllä heti huomioi
ongelmat, mutta ne selvitettiin nopeasti
ilman negatiivisuutta. ”Esteiden mies”
päätti ottaa selvää, mikä oli tuon miehen
vaikeuksien selvittämiskyvyn salaisuus.
Tämä otti taskustaan lompakon ja pyysi
”esteiden miestä” lukemaan ääneen sieltä löytyvän tekstin: ”Kaikki minä voin
hänessä joka minua vahvistaa” (Fil. 4: 13).
Sitten hän laittoi lompakon takaisin taskuunsa ja sanoi:
– Olen elänyt pitkän elämän ja monesti
kohdannut esteitä ja vaikeuksia. Mutta
tuossa raamatunlauseessa on todellista
voimaa, jonka avulla monet esteet ja vaikeudet voidaan raivata pois. Minun ei ole
tarvinnut pelätä eikä olla huolissani, sillä
tiedän Jumalan olevan kanssani. Teksti
muutti tyystin myös ”esteiden miehen”
suhtautumisen ongelmiin.
Eräs vanha, viisas filosofi kertoi oman
tapansa kohdata vaikeudet:
– Ensin yritän ne kiertää. Jos se ei onnistu, yritän alittaa ne. Jos se ei onnistu,
yritän ylittää. Jos sekään ei onnistu, kynnän niiden läpi. Tai oikeastaan Jumala ja
minä yhdessä kynnämme niiden läpi.
Erään pienen firman johtaja taas osti
työpöydälleen korin, johon kiinnitti
seuraavalla tekstillä varustetun kortin:

”Jumalalle ei ole mikään
mahdotonta.” Kun työssä ilmeni vaikeuksia, hän
Fil.
kirjoitti ne paperille ja
4: 13
laittoi koriin. Kun hän
muutaman päivän kuluttua
otti lapun esille, hänen ihmeekseen ongelmat eivät
enää vaikuttaneetkaan niin
suurilta. Hän selvisi niistä
melko nopeasti.
Mitä suurenmoista apua löytyykään,
jos jätämme vaikeudet ja suunnitelmat
Jumalalle! Voimme vaikkapa tuon firman
johtajan esimerkkiä seuraten kirjoittaa
paperiliuskalle ongelman, jonka kanssa
kulloinkin painiskelemme, ja laittaa sen
koriin, jossa lukee: ”Jumalalle ei ole mikään mahdotonta.” Saamme huomata,
etteivät asiat ehkä olekaan niin vaikeita. Voimme myös tuon tuosta palauttaa
mieliimme tekstin: ”Kaikki minä voin
hänessä, joka minua vahvistaa.” Yhdessä
Jumalan kanssa voimme ”kyntää” vai
keuksien läpi.
Ja vielä lopuksi: On aika jälleen mietiskellä taivaan lahjaa koko ihmiskunnalle. Rakkautensa takeeksi Jumala antoi
ainokaisen Poikansa – ensin seimen lapsena, sitten Golgatan ristin Vapahtajana.
”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan”
(Room. 8:32).
Mitä tuo ”kaikki muu” voisi olla –
muuta kuin että hän lahjoittaa apunsa
vaikeuksissa? Hänen runsas siunauksensa vuotakoon kaikkien ylle.
– Eeva-Liisa Vihermö

KUVA: S.MÄKIVIERIKKO

Mahdollisuuksien mies

ja oli Jumalan Poika (2 Kor. 13:5; Room. 8:9; 1 Joh. 3:22, 4:1-3, 15; 5:5, 11, 12). ”Ellette usko,
että minä olen se joka olen, te kuolette synteihinne” (Joh. 8:24). ”Jos minä en olisi tullut
ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella
syntiään. -- Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei
ole tehnyt, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet” (Joh. 15:22, 24). ”Synti on
siinä, että ihmiset eivät usko minuun” (16:9).
”Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä” (Joh. 7:42), tiesivät Jeesuksen aikalaiset. Että oli tullut, jäi monelta ennakko-odotusten kuplassa huomaamatta.
Pietarille ”painovoimaisinta” hänessä oli ”ikuisen elämän sanat” (Joh. 6:68). Siihen
ankkuroituneena ei tarvitse kenenkään kieppua ihmisoppien, salaliittoteorioiden tai
Harmageddon-skenarioiden tuulissa. Ei tarvitse hetkeäkään elää katastrofitunnelmissa, vaikka ollaan katastrofien keskellä. Hän on sanonut: ”Minä tulen...” Pian. – SM
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Surun ja kaipauksen hetkellä
Menetin rakkaan ihmisen. Ystävät ja
naapurit muistivat kukkatervehdyksin ja
osanoton ilmauksin. Miten se lämmittikään. Jaettu kaipaus tuntui helpommalta
kantaa. Yksinäisyyden hetkellä tunsi kiitollisuutta myötätunnosta, jota sai kokea
lähimmäisten taholta.
Entinen työtoverini kertoi, miten hänelle oli lapsuudesta jäänyt mieleen afrikkalainen kansanperinne. Jo kaukaa
tiesi, missä oli menetetty omainen. Surutaloon kokoontui itkijänaisten joukko, ja
surun sävelet kiirivät ympäristöön. Hän
oli ymmärtääkseni kokenut tilanteen lohdullisena ja kauniina.
Suomessakin on, varsinkin Itä-Karjalassa ja Inkerinmaalla, elänyt itkijänaisten traditio. Runonlaulajat kokoontuivat
niin suru- kuin häätaloonkin, ja näin jaettiin yhdessä kylän tärkeät tapahtumat.
Mielestäni vanhoissa tavoissa oli tiettyä kansanviisautta. Ehkä me nykyihmiset olemme kadottamassa jotain olennaista ihmisyydestämme halutessamme

Joutuessamme
kosketuksiin
ihmisten
kanssa meidän on muistettava, että heidän elämässään on lukuja, joita
kukaan ihminen ei tunne.
Muistissa on surullisia
kertomuksia, jotka pidetään visusti salassa uteliailta silmiltä. Sinne on tallennettu pitkiä ja vaikeita
taisteluja, jotka on käyty
koettelevissa oloissa.-Osoita heille myötätuntoa
heidän vastoinkäymisissään, ahdistuksissaan ja
pettymyksissään.”
– Ellen White: Suuren Lääkärin
seuraajana, s. 121.

”Rohkaisemisen lahjan
saanut rohkaiskoon.”
– Room. 12:8.
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”Iloitkaa
iloitsevien
kanssa, itkekää itkevien
kanssa”
(Room. 12:15)
KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

monesti työntää menetyksen ja surun
pois elämästämme. Todelliseen lähimmäisyyteen kuuluu parhaimmillaan niin
ilon hetkien kuin suruajan myötäeläminen ja jakaminen. Surun hetkellä usko
Jumalaan antaa voimaa. Hänen kädessään ovat elämämme päivät. Rakkaat,
jotka olemme menettäneet, saamme lupauksen mukaan kohdata siinä maassa,
jossa ei tunneta surua eikä murhetta tai
kipua. Johanneksen evankeliumissa Jeesus vakuuttaa: ”Minä olen ylösnousemus
ja elämä” (Joh. 11:25). Päällimmäisena
mieleen nousee kiitollisuus elämän onnellisista hetkistä. Hyvien muistojen, Jumalan armon ja lähimmäisten tuen avulla
tietä on helpompi jatkaa.
– Airi Helle

Mannerheim-ristin 191:stä rita
rista viimeinen, Tuomas Gerdt kuoli
1.11.2020. Hautajaispäivänä koko maassa oli suruliputus.Taistelulähettinä hän
vei viestejä läpi ankaran vihol
listulen,
samoissa oloissa kantoi vaikeasti haavoittuneen hoitoon, meni etunenässä vaarallisimpiin paikkoihin kannustaen esimerkillään muita rohkeisiin tekoihin.
Tuomas Gerdt
”Ritarinkannukset” ansaitessaan Gerdt
(1922-2020) kan oli vain 20-vuotias, kuten monet muutkin
sallisessa vete asetoverit. Se unohtuu monelta. Veteraaraanijuhlassa nithan on totuttu näkemään vanhoina seti2015. Se juhla nä linnan juhlissa.
jäi v. 2020
Menivätköhän muuten nekin juhlat hauviettämättä. taan viimeisen ritarin myötä? Ainakin tänä
Pian ei ole
vuonna oli toiset tavat. Kulisseissa hääri
veteraaneja- korona. Vain yksi mekko, rouva Jenni
kaan päivään- Haukion Disney-filmeistä lainatuksi arsä (27.4) juh- veltu, oli muotitietoisten ihasteltavana/
vihasteltavana. Terveydeksi?
– SM
limassa.

KUVA: ELISABET ALMQVIST

Paavo Palmhem
s. 14.1.1935
k. 9.12.2020

Kiitos, Paavo!
Ovi Tukholman suomalaisen seura-

kunnan kirkon eteiseen avautuu. Sisään
astuu hivenen kumarainen, pienehkö
mies. Tapansa mukaan hän ojentaa kätensä tervehdykseen ja lausuu tutut, hänelle ominaiset tervehdyssanat: ”Rauhaa,
sisko!” Hän istuutuu paikalleen kirkon
vasemmalla laidalla, ei ihan peräpenkille, mutta sinne ikkunan viereen.
Nyt tuo ”Paavon paikka” tulee olemaan tyhjä. Viikolla 50 Paavo Palmhem
ummisti silmänsä ikuiseen uneen, kunnes Jeesuksen ääni kutsuu: ”Herää Paavo, Mestarisi kutsuu sinua!”
Paavo oli oikeastaan ruotsalaisen seurakunnan jäsen, mutta ilmestyi suomalaiselle puolelle, jos oli joko vierailija
Suomesta tai jotain muuta erikoista ohjelmaa.
Paavo oli todella Jumalan mies, joka
eli uskonsa todeksi. Hän oli oikea työmuurahainen, aina antamassa apua.
Kun tiistaisin Havetissa kirpputoriväki kokoontui ensin maukkaalle aterialle ja kirpputori sen jälkeen avattiin ja
toiminnasta vastaava Yvonne Berling

huomasi tiloissamme jotain pikaista apua
vaativaa vikaa, miten usein joku sanoikaan: ”Soitetaan Paavolle!” Niin tehtiin,
Paavo tuli, ja asiat korjaantuivat. Hän oli
aina valmis auttamaan, eikä halunnut mitään korvausta palveluistaan.
Kun sitten tukholmalaiset saivat vastaanottaa Alpo Ståhlbergin suurenmoisen
kirjajäämistön, päätimme kysyä Paavolta, olisiko noiden kirjojen joukossa jokin
Ellen G Whiten teos (niitähän hän rakasti
lukea), jollaista hänellä ei vielä ollut. Innoissaan ja iloissaan Paavo valitsi muutamia. Me vuorostamme iloitsimme, että
voimme antaa jotakin vastalahjaksi hänelle hänen suuresta avuliaisuudestaan.
Sain äskettäin kuulla muutamilta henkilöiltä, miten Paavo oli monille, jotka
eivät enää jaksaneet käydä metsässä marjastamassa, poiminut monia, monia litroja marjoja.
Muistan myös ne monet kerrat, kun
Paavo soitti minulle. Hän sanoi ensin nuo
tutut tervehdyssanat: ”Rauhaa, sisar!”, ja
sitten syvennyttiin keskustelemaan ikuisista asioista Raamatun valossa. Monet
ovat ne viisaat sanat, jotka olen opastuksena Paavolta saanut. Ne siunasivat aina.
Nyt on rauhan mies ja ahkera työmuurahainen saanut laskea matkasauvansa ja
päässyt lepoon odottamaan Vapahtajan
saapumista.
Vaikean keuhkokuumeen kanssa hän
lopussa taisteli, ja meillä suomalaisilla
oli myös etuoikeus kantaa häntä esirukouksin Suuren Lääkärin vastaanotolle.
Hän tervehtyikin hetkeksi ja pääsi jopa
kotiin. Mutta keuhkokuume ja sen lisäksi verenmyrkytys mursi lopulta voimat.
Paavo ei itse ole enää kuulemassa, mutta tahdomme kiittää häntä ahertajana ja
Jumalan rauhan miehenä. Rauha Paavon
muistolle. Ylösnousemuksen aamuna tavataan!
Tukholman Suomalaisen Adventtiseurakunnan ja kirpputoritehtävien parissa
toimivien puolesta:
– Eeva-Liisa Vihermö
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KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Vanhan loppu, uuden alku

Vuonna 1962 pidettiin Yhdysvalloissa
Seattlen suuri maailmannäyttely. Sen yhteydessä esitettiin miljoonille näyttelyvieraille tekniikan valtavia saavutuksia.
Samalla ennustettiin, kuinka tämän vuosisadan aikana ihmiskuntaa odottaisivat
miltei paratiisimaiset olot.
Suunnitelman mukaan ilmasto-olot
voitaisiin luoda sellaisiksi, jossa marjat,
hedelmät ja vihannekset kasvaisivat jokaisen omassa puutarhassa. Uusia ravintolähteitä löydettäisiin merestä, ja ruokaa
olisi riittävästi kaikille.
Tekniikan avulla koko ihmiskunnan
elämä ja toimeentulo luvattiin tehdä äärimmäisen helpoksi. Työtä olisi vain
nimeksi, mutta rahaa olisi sitäkin enemmän. Näin elintaso nousisi huimaavin askelin, eikä ihmistä vaivaisi mikään muu
kuin vapaa-ajan ongelma.
Ennustusten mukaan myös lääketiede
saavuttaisi tason, jossa bakteeri- ja virussairauksilta voitaisiin suojautua täydellisesti.
Näin ennustetiin 1960-luvulla. Mutta
mistä löydämme tämän paratiisin? Missä ovat muuttuneet ilmasto-olosuhteet?
Missä viheriöivät puutarhamme? Missä
korkea elintasomme? Missä ihmelääkkeet yhä lisääntyviin sairauksiimme?
Tässä meille kysymysluettelo, johon
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ei tarvinne vastata. Sillä sen sijaan, että
me näkisimme ympärillämme paratiisimaisia oloja, me näemmekin tuskaa, syntiä ja veritekoja enemmän kuin koskaan
ennen. Ahdistus, pelko ja kyyneleet täyttävät maanpiiriin, eikä huominen näytä
yhtään paremmalta.
Näin ennustukset uudesta ja paremmasta maailmasta ovat täysin sortuneet.
Toki tiede ja tekniikka ovat saaneet aikaan suuriakin muutoksia ihmiskunnan
elämään, mutta paratiisimaisia olosuhteita ne eivät ole pystyneet luomaan, eivätkä ne olekaan ihmisten luotavissa.
Mutta kiitos Herran: siinä, missä ihminen on epäonnistunut, siinä Jumala ei
tule epäonnistumaan. Ilmestyskirjassa
meille sanotaan: ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan --. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä
murhetta eikä parkua, eikä kipua ole enää
oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja
valtaistuimella istuva sanoi: Katso, uudeksi minä teen kaikki” (Ilm. 21:1-5). Näin
tämän vanhan maailman loppu on uuden
ja paremman maailman alku.
– Veikko Heikkinen

Otteet edesmenneen adventistipastorin,Veikko Heikkisen, käsikirjoituksesta (1997) teokseen Elävän veden lähteellä. Julk. perikunnan luvalla. Toim. lyh.

KUVA: S. M.

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Tulevaisuuskuvia

Raamatussa on yli 700 viittausta taivaaseen. Ottakaamme nyt esille eräitä
niistä.

Toim lyh.

Rauhallista Kotijoulua

&

Siunattua Vuotta

2021!

****
Sydämelliset kiitokset
kaikille avustajille,
tukijoille ja muille
lehden toteutumisen
mahdollistaneille!
Olette timanttia –
vaikka hankea ei näy..
Etäinen muisto
menneiden talvien lumista.
KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Siellä ei ole mitään kirousta.
Täällä sitä on! -Siellä ei ole kyyneleitä.
Paljon olet kenties sinäkin, ystäväni, itkenyt ja samalla kysellyt kovien
kohtaloittesi syitä. -Siellä ei ole kukaan kivunalainen.
Kuka voisi mitata sen kärsimyksen määrän, joka tällä hetkellä koskettaa
miljoonia ja jälleen miljoonia kaikkialla
maailmassamme. -Siellä ei ole rikkoutuneita ihmissuhteita.
Täällä niitä on! Tilastot osoittavat, että juuri tässä kohden maailmamme
on kovasti sairas. -Siellä ei ole kuolemaa.
Täällä kuolema -- on lyönyt
sydämiimme syviä haavoja, jotka eivät
koskaan täysin parane tässä ajassa. Mutta näin ei ole Jumalan luomassa uudessa
maailmassa. Siellä ei kukaan kanna suruvaatteita eikä itke rakkaittensa poismenoa.
Kaikki tämä on totta kerran. -- Tähän
valtakuntaan Jumala etsii kansalaisia
vielä tänään.
– Veikko Heikkinen

Ennen sanottiin talvisin:
”Älä jätä ystävän polkua lumettumaan.” Nyt voi talvellakin sanoa ”ruohottumaan”.
Paitsi Japanissa, missä sitä
on tullut yli ”kotitarpeen”.
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Vaihtokauppa

Alkuasukkaat väittävät apinan pyydystämisen olevan helppoa. Tarvitsee vain
rakentaa häkki, jossa on kalterit, ja sulkea tiukasti. Häkkiin pannaan kasa pähkinöitä. Kun apinat haistavat pähkinät,
ne ojentavat kätensä kaltereiden välistä
kahmaistakseen pähkinöitä. Apinan käsi
ei kuitenkaan mahdu enää takaisin kaltereiden läpi, vaan se jää kiinni. Koska
apina on ahne, se ei ole valmis avaamaan
kättään.
Olisi helppoa osoittaa apinaa sormella ja sanoa: ”Hyi, miten apinamaista!”
Kenties kuitenkin olisi rehellisempää
sanoa: ”Voi, miten inhimillistä!” Ihminen haluaisi luonnostaan pitää kaiken
saamansa ja kahmii vielä lisää. Jumalan
sana varoittaa: ”Sillä mitä se hyödyttää
ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa
koko maailman, mutta saisi sielullensa
vahingon?” -”Jos joku tahtoo minun perässäni kukea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka
tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen” (Matt. 16:24, 25).
Eikö riitä, että annoin kerran itseni
Jumalalle? Miksi Jumala pyytää minulta
lisää? Vastaus löytyy Jeesuksen sanoista: ”Niin ei myös teistä yksikään, joka ei
luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla
minun opetuslapseni” (Luuk. 14:33). Onko
Jumalan lapseudesta ja iankaikkisesta
elämästä maksettava näin kova hinta? -Kun Jumala pyytää meitä luopumaan
jostakin, meistä saattaa tuntua, että menetämme kaiken, mitä olemme arvostaneet.
-- Ajatus luopumisesta on aina raskas.
Kuitenkin, kun Jumala pyytää jotakin,

hän itse asiassa ehdottaa vaihtokauppaa.
Hän ottaisi jotain sinulta pois, mutta hän
on valmis antamaan jotain kallisarvoisempaa tilalle!
Se, mitä hän pyytää, on joskus itsessään hyvä asia, mutta Jumala viisaudessaan näkee, että juuri se on tullut hänen
ja sinun väliin. Se saattaa olla este, joka
tekee maaliin pääsyn mahdottomaksi.
Itsekieltäymys ei ole sama kuin itsensä uhraaminen. Itsekeskeisen elämän
hylkääminen on itsekieltäymystä. Se on
asioiden katsomista Jumalan kaikkitietävästä näkökulmasta ja luottamusta siihen, että hän tietää, mikä on parhaaksi.-Jumala ei pyydä meiltä uhria. Uhri on
jo annettu. Jumalan Karitsa tuli maailmaan antamaan henkensä ihmisten edestä. Siihen on mahdotonta lisätä mitään.
Itse asiassa Kristuksen uhri on täydellinen. Koko taivas on tyhjennetty hänessä.
Isä rakasti syntistä ihmistä niin paljon,
että hän lähetti Poikansa kuolemaan heidän edestään. Miten valtavan riskin Isä
ottikaan lähettäessään Jeesuksen raakojen ihmisten keskuuteen. Jokaisella
askeleellaan Vapahtaja oli hyökkäysten
kohteena.
Jeesus otti meidän paikkamme. Häntä kohdeltiin, niin kuin meitä olisi tullut
kohdella sen tähden, että me saisimme
sen kohtelun, mikä kuuluisi hänelle.
Jumala uhrasi itsensä pelastaakseen
hukkuvan maailman. Tuo uhri ei pääty
joulukertomukseen eikä edes ristille, sillä
Vapahtaja lupasi lähettää Pyhän Henkensä valmistamaan ihmisiä pian palaavan
Kunnian Kuninkaan tuloa varten. Koko
taivas on kiinnostunut kotiinpaluustamme.
– Markku Heinänen
Lähde: Nykyaika 12/1991.

Toim. lyh. Julk. luvalla.

Niin kuin hänelle Suuret ihmisjoukot taistelevat köyhyyttä vastaan.--Raadanta,
puute ja ankeat tulevaisuudennäkymät tekevät heidän elämänsä erittäin raskaaksi.
Kivut ja sairaudet muuttavat taakan sietämättömäksi.-- Sairaille ja pelokkaille sieluille lausuttuihin lohdun ja rohkaisun sanoihin Vapahtaja suhtautuu aivan kuin ne
olisi lausuttu hänelle itselleen.
– Ellen White: Suuren Lääkärin seuraajana, s. 121, 122

8

Käskynjako

”Minä näin saatanan käskevän enkeleitään panemaan ansoja
etenkin niiden tielle, jotka ikävöivät ja odottavat
Kristuksen toista ilmestystä pitäen kaikki Jumalan käskyt. ”
1§
7§
”Menkää ja juovuttakaa tämän maailman ”Jos voitte, niin pitäkää raha-asiat hallinhuolilla ne, joilla on maita ja rahaa. Jos tonne alaisina ja saattakaa heidän saarte saatte heidät kiinnittämään sydämen- naajansa puuteeseen ja ahdinkoon. Tämä
sä tämän maailman rikkauksiin, niin me heikentää heidän rohkeuttaan ja lamautvoimme vielä voittaa heidät. He voivat taa heidän innostustaan.”
tunnustaa, mitä haluavat, kunhan te vain
saatte heidät huolehtimaan enemmän ra8§
hasta kuin Kristuksen valtakunnan me- ”Toimikaa niin, että ahneus ja rakkaus
nestyksestä ja niiden totuuksien levittä- maallisiin rikkauksiin mudostaisi heidän
misestä, joita me vihaamme.”
luonteittensa johtavat piirteet. Sillä niin
kauan kuin nämä luonteenominaisuudet
2§
saavat hallita, pysyvät pelastus ja armo
”Esittäkää maailma heille viehättävim- syrjäytettynä.”
mässä valossaan, jotta he rupeaisivat sitä
rakastamaan ja jumaloimaan.”
9§
3§
”Ympäröikää heidät kaikilla houkutuk”Meidän täytyy pitää hallussamme kaik- silla, ja he joutuvat varmasti omiksemki varat, jotka voimme saada käsiimme.” me. Emmekä me silloin ole saaneet ainoastaan heitä haltuumme, vaan he eivät
4§
enää kykene vihattavalla vaikutuksellaan
”Koettakaa riistää keskinäinen rakkaus.” johtamaan muita taivaaseen.”
5§
”Masentakaa ja saattakaa alakuloisiksi
10 §
heidän saarnaajansa, sillä me vihaamme ”Jos joku tuntee kehotusta antamaan,
heitä. ”
niin herättäkää hänessä vastenmielisyyt6§
tä ja haluttomuutta, jotta hän antaisi vain
”Esittäkää kaikkia mahdollisia verukkei- vähän. ”
– Ellen White
ta niille, joilla on varoja, jotteivät niitä Lähde: Ellen G. White:
luovuttaisi Jumalan työhön.”
Hengellisiä kokemuksia, s. 295, 296. – Koonnut: SM

Miten hyvin näiden 10 käskyn toimeenpano lienee onnistunut seurakunnissamme? Onko kenties tullut yksi pykälä lisää?
11 §
Käyttäkää maksimaalisesti hyväksi koronatilannetta, niin että kolehdit, erityis
uhrilahjat ja kymmenykset ”unohtuvat”. Riittää, kun saatte heidät pitämään tilillemaksua liian monimutkaisena. Saakaa heidät ajattelemaan, että maksetaan sitten,
kun pandemia on ohi. Älkää sanallakaan vihjaisko, että juuri nyt on erinomainen
tilaisuus panostaa uusiin viestintämenetelmiin, kehittää ja kouluttaa tekijöitä niihin.
Se olisi katastrofi! He tavoittaisivat useampia kuin koskaan ennen pandemiaa! – SM
9

Hingerryksestä
herkutteluun

Kolmasosa Hengen hedelmästä
(Gal. 5:22, 23) koostuu kärsivällisyydestä, ystävällisyydestä ja itsehillinnästä. Ylivoimainen lisäkuorma, vai
tie ihmisarvoon ja itsekunnioitukseen? Kysymyksiin vastaa (kirjoituksillaan) Ellen G. White (EGW).

EGW: – Ihmisluonto on niin heikko, niin
tietämätön, niin taipuvainen väärinkäsityksiin, että jokaisen tulisi olla erittäin
varovainen arvostellessaan muita.
– Paremmassa asemassa olevien tulisi muistaa, että he itsekin yhä erehtyvät
monissa asioissa ja että heistäkin tuntuu
tuskalliselta, kun joku muistuttaa heitä
heidän virheistään ja kertoo, minkälaisia heidän tulisi olla. Muista siksi, että
ystävällisyys saa aikaan enemmän kuin
arvostelu.

Mihin ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä ja itse- Eikö velvollisuutemme ole sanoa synti synhillintää tarvitaan?
niksi, osoittaa, miten asiat ovat Raamatussa?

EGW: – Niin kauan kuin olemme maailmassa, tulemme kohtaamaan vastoinkäymisiä. Joudumme ärsyttäviin tilanteisiin,
joissa luonnettamme koetellaan. Osoittamalla silloin oikeaa henkeä kehitämme
kristillisiä hyveitä.
Seurakunnassa sentään olemme yhtä?

EGW: – Kaikki ihmissuhteet vaativat
itsehillintää kärsivällisyyttä ja myötätuntoa. Me eroamme toisistamme niin paljon luonteen, tapojen ja kasvatuksen suhteen, että se vaikuttaa näkemyksiimme
asioista. -- Näkemyksemme totuudesta ja
käsityksemme elintavoista eivät ole joka
suhteessa yhtäläiset. Ei ole kahta ihmistä,
joiden kokemukset olisivat yksityiskohtiaan myöten samanlaiset. Yhden koettelemukset eivät ole toisen koettelemuksia.
Tehtävät, joita joku pitää helppoina, ovat
jonkun toisen mielestä vaikeita ja monimutkaisia.

– Voit seisoa selkä suorana ja ajatella olevasi pyhempi kuin muut, mutta vaikka
todistelusi olisi miten terävää tahansa ja
sanasi miten tosia hyvänsä, ne eivät kosketa sydämiä. Sanoissa ja teoissa ilmenevä Kristusen rakkaus sen sijaan saavuttaa
sielun silloinkin, kun käskyjen ja väitteiden toistaminen ei saa mitään aikaan.
– Jumalan tarkoitus on ensin saavuttaa
sydän. Meidän on esitettävä totuus rakkaudessa. --Ihmisiä on käsiteltävä hellävaraisesti. Vain hän, joka tuntee sydämen, osaa johtaa ihmiset parannukseen.
Vallanpitäjiä ja johtajia sentään kuuluukin
arvostella?

EGW: – Jumala sallii ihmisten joutua
vastuunalaisiin tehtäviin. Kun he erehtyvät, hänellä on valta ojentaa heitä tai
siirtää muualle.
Mutta jos ei ojenna eikä siirrä?

EGW: – Daavidin käytös Saulia kohtaan

KUVA: ARAM MÄKIVIERIKKO

Siis hitaita pitää odottaa ja toisinajattelijoita
tarjoaa opetuksen. Jumalan käskystä Saul
suvaita? Mutta entä jos on jotain arvosteltaoli voideltu Israelin kuninkaaksi. Hänen
vaa?
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tottelemattomuutensa vuoksi Herra julisti, että valtakunta otettaisiin häneltä
pois, mutta miten lempeästi, kohteliaasti
ja kärsivällisesti Daavid siitä huolimatta
häntä kohteli!
Daavid ei tilaisuuden tullen, ei edes toisten
yllytyksestä, surmannut Saulia, koska Saul
oli ”Herran voideltu”. Entä jos joku ei ole?

EGW: – Meidän on varottava ottamasta
omiin käsiimme tuomiota, joka kuuluu
Jumalalle. -- Jos tunnemme Jumalan kär-

sivällisyyden meitä kohtaan, emme mil- niille tuleva arvo ja sitten tuoda esille totuuden valoa ja voimaa antaen sen voitloinkaan tuomitse tai syytä muita.
Daavidin ja Saulin tapauksessa oli kyse taa ja poistaa erehdykset. Näin menetelmaallisesta vallasta. Miten on Jumalan asian len saadaan aikaan hyvä vaikutus.
edustajien kohdalla?

EGW: – Luther oli tulinen, innokas,
arkailematon ja rohkea nuhdellessaan
syntiä ja tehdessään totuutta tunnetuksi.
-- Melanchton oli arka, pelokas ja varovainen, ja hän omasi suuren kärsivällisyyden. -- Hän tunsi hyvin kirjoitukset,
ja hänellä oli erinomainen arvostelukyky
ja ymmärrys. --Lutherilla oli intoa ja rohkeutta, ja joskus hän oli vaarassa mennä
äärimmäisyyksiin. --Melanchtonin kaukonäköinen varovaisuus torjui usein häiriön, mikä olisi kohdannut uskonpuhdistustyötä, jos se olisi jäänyt yksinomaan
Lutherin haltuun; ja toisaalta työ ei olisi
monastikaan edistynyt, jos se olisi jäänyt
vain Melanchtonin huostaan. (Hengellisiä
kokemuksia, s. 249).
Täydellistä ihmistä ei siis ole puhtaan uskon
puolustajissakaan?

EGW: – Uskonpuhdistajien tulisi olla
muita ihmisiä epäitsekkäämpiä, ystävällisempia ja kohteliaampia. -- Jumalan
palvelijain, jotka opettavat hänen totuuttaan, tulisi olla arvostelukykyisiä. Heidän
tulee olla sellaisia, jotka kestävät vastustusta kiihtymättä.-- Työntekijä voi sulkea
sydänten ovet niin peruuttamattomasti,
ettei enää koskaan pysty niitä avaamaan,
jos hän ei ole kohtelias, ja suhtautuu kärsimättömästi muiden tietämättömyyteen
tai oikullisuuteen, puhuu harkitsemattomasti tai toimii ajattelemattomasti.
Jos sanomamme on muiden uskonkäsityksistä poikkeava, miten kohdata vastustajat?

EGW: – Meidän täytyy valmistautua vastaväitteiden varalta voidaksemme kärsivällisyydellä, sävyisyydellä ja oikeamielisyydellä antaa vastaväitteille niiden
ansaitseman arvon. Meidän ei tule hylätä
tai syrjäyttää niitä itsepintaisin vastauksin, eikä painaa alas vastaväitteen tekijää
ilmaisten tylyä henkeä häntä kohtaan,
vaan meidän tulee antaa vastaväitteille

Entä jos joku tahallaan provosoi tai käyttäytyy aggressiivisesti?

EGW: – Jos sinulle puhutaan kärsimättömiä sanoja, älä koskaan vastaa samassa
hengessä. Vihaiselle ihmiselle lausutut
sanat saattavat joskus vain ärsyttää. Mutta kun vihaan vastataan vaikenemalla,
lempeässä ja kärsivällisessä hengessä, se
haihtuu pian.
Entä jos ei haihdu?

EGW: – Loukkaavan ja moittivan sanaryöpyn keskellä ankkuroi ajatuksesi Jumalan sanaan. Täytä mielesi ja sydämesi
Jumalan lupauksilla. Jos sinua kohdellaan väärin tai syytetään epäoikeudenmukaisesti, älä vastaa vihaisesti, vaan
toista mielessäsi näitä kallisarvoisia lupauksia:
• Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan
voita sinä paha hyvällä (Room. 12:21).
• Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee (Ps. 37:5, 6).
• Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen.
Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen
(Ps. 66:12). -– Tartu mielikuvituksellasi näkymättömiin asioihin. Suuntaa ajatuksesi todistuksiin Jumalan suuresta rakkaudesta sinua kohtaan. -- Hän on selvillä suruista,
jotka kalvavat sydäntämme.-- Me olemme taipuvaisia odottamaan myötätuntoa
ja rohkaisua lähimmäisiltämme sen sijaan että katsoisimme Jeesukseen. --Älä
ajattele vaikeuksiasi vaan voimaa, jonka
voit saada Kristuksen nimessä.
Voiman ei tarvitse löytyäkään itsestämme?
Eikä pidä vain pidätellä kiukkuaan, vaan
täyttää mieli jollakin paremmalla?

EGW: – Inhimilliset esteet luonnollisia
ja hankittuja taipumuksia vastaan ovat
kuin hiekkasärkkä vuolaassa virrassa. -Emme selviä siitä ilman Jeesuksen apua,
Jatk. s. 12
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Selman sylissä istunut

Helsingin Bulevardilla sijainneeseen
Svenska Fruntimmerskolaniin (sittemmin ruotsinkielinen tyttölyseo) tuli kuuluisa vieras: ruotsalainen kirjailija Selma
Lagerlöf. Alaluokkien parhaimmat laulajat valittiin esiintymään hänelle hotellissa.
Heti ensimmäisen säkeistön jälkeen
Selma kaappasi yhden tytöistä syliinsä.
Siinä pieni Karin saikin istua koko esityksen loppuajan. Isänsä ja äitinsä menettänyt orpotyttö sai korkea-arvoista,
suorastaan Nobel-tason* syliaikaa.
Sitä ei ollut muutenkaan liikaa, sillä
* Lagerlöf sai kirjallisuuden Nobelin palk. 1909.

sukulaistäti, jonka luona Karin sisarensa
kanssa oli asunut, kuoli muutama vuosi
vanhempien kuoleman jälkeen. Kolme
vuotta myöhemmin (1918) rakas sisarkin
menehtyi aiemmin sairastamansa tulirokon jälkiseurauksiin. Karin jäi yksin sisällissodan runtelemaan maahan.
Hän halusi jatkaa koulunkäyntiään
Helsingissä, mutta raju inflaation nielaisi
muutamassa kuukaudessa valtaosan kotitalon myynnistä saaduista rahoista, joilla
koulutus oli tarkoitus rahoittaa.
Varaton teinityttö ei jäänyt toimettomaksi. 16-vuotiaana hän laittoi lehteen
ilmoituksen, jossa haki työtä kouluttautuakseen konttoriapulaiseksi. Karin
laski, mitä eläminen pääkaupungissa

HINGERRYKSESTÄ.., jatk. sivulta 11

vain olemme...” ”Erehtyminen on inhimillistä...” Jos itselle sattuu ”huono päivä”, miten
lujaa päättäväisyyttä, horjumatonta pää- välttää koettelemasta toisten kärsivällisyytmäärätietoisuutta, jatkuvaa valppautta ja tä?

lakkaamatonta rukousta.

EGW: – Poista mahdollisuuksiesi mukaan kaikki, mikä saattaisi aiheut
taa
EGW: – Jokainen joutuu käymään oman väärinkäsityksiä. Vältä kaikkea pahalta
taistelunsa. Ei edes Jumala voi tehdä näyttävää. Pyri kaikin keinoin elämään
luonnettamme jaloksi ja elämäämme sovinnossa muiden kanssa.
hyödylliseksi, mikäli me emme toimi yh- Mitä muuta kärsivällisyyteen kuuluu?
teistyössä hänen kanssaan.
-- Me emme saa loukkaantua helposti.
Kuka jaksaa aina olla valppaana?

Mitä hyötyä yhteistyöstä on?

– Alistuminen Kristuksen tahtoon mer- Nämä Hengen hedelmän lohkot vaikuttavat
kitsee täyden ihmisarvon saamista takai- kaiken kanssakäymisen öljyltä ja hunajalta.
sin.
Kuka ei haluaisi tulla kohdelluksi ystävälliTarkoitatko, että vain tästä ”täyden ihmisarvon” kokemisesta versoo halu ja kyky
osoittaa ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä ja
itsehillintää ”omana” reaktiotapana, ei velvollisuutena? Onko se velvollisuus?

EGW: – Herra Jeesus vaatii meitä tunnustamaan jokaisen ihmisen oikeudet.-Kaikkia on kohdeltava hienotunteisesti ja
tahdikkaasti Jumalan poikina ja tyttärinä.
Sitä motiivia YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa (1948) ei mainita, puhutaan vain
ihmisen ”luonnollisesta arvosta”, pelkän
syntymän perusteella. Nurinkurista on, että
toisten oikeuksien loukkaamista puolustellaan samalla argumentilla: ”Ihmisiähän me
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sesti ja kärsivällisesti. Ja mikään ei vahvista
itsekunnioitusta niin kuin itsehillintäkyky.
Luulisi jokaisen ahmivan näitä herkkuja
luonnostaan. Kuitenkin sanotaan, että nämä
ovat Hengen hedelmä?

EGW: – Me olemme luonnostamme itsekeskeisiä ja jyrkkiä, mutta kun opimme,
mitä Kristus haluaa meille opettaa, alamme saada hänen luonteenpiirteitään.
Kysymykset: SM
Vastaukset (yhtä lukuunottamatta, ks. s. 11):
Ellen G White: Suuren Lääkärin seuraajana.
Sitaatit suoria lainauksia, lyh. – Koonnut: SM

FOTO: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Paremmin militäärinä tunnettu Man
nerheim oli ahkera
musiikin kuluttaja.
Hänelle Karinin
piti aina ilmoittaa, milloin jokin
kuuluisa solisti tai
Osa Russarön soti- orkesteri oli tuloslaskodissa olleesta sa Suomeen esiintymään.
maalauksesta.
maksaa, ja mitotti palkkavaatimuksensa
sen mukaan. Monet pitivät summaa liian korkeana. Fazerin konserttitoimiston
johtaja ei kuitenkaan sitä säikähtänyt.
Niin neiti Karin Wikströmistä tuli
Fazerin konserttitoimiston kaikki-kaikessa. Kiitetysti ja kehutusti hän palveli satoja ulkomaisia taiteilijoita näiden
Suomen vierailujen aikana. Myös kotimaan musiikkieliitti (Sibeliusta myöten)
tuli tutuksi. Mannerheimille piti aina ilmoittaa, milloin jokin tunnettu muusikko
tai orkesteri tulisi Suomeen esiintymään.
Musiikkimies oli Karinin ensimmäinen puolisokin, Yrjö Saramo. Erinomaisena laulajana hän esiintyi usein
vuonna 1926 perustetussa Yleisradiossa.
Yhteistä oli lisäksi uskonnollinen vakaumus ja kaksi poikaa. Kieli oli eri: Karinilla ruotsi, Saramolla suomi.
Talvisodan aikana 1940 Saramo oli
suorittamassa sotapalvelusta pääkaupungissa. Hänen kävellessään ystävänsä
kanssa kadulla tuntematon humalainen
tunkeutui heidän seuraansa. Kun hänen
seurastaan ei oltu kiinnostuneita, mies
suutuspäissään ampui pistoolillaan ja
haavoitti Saramoa kuolettavasti.
Karinista tuli kahden pojan yksinhuoltaja ja sotaleski – ilman lesken eläkettä:
miehen kuolema kun ei ollut tapahtunut
sotatoimissa eikä rintamalla. Väliinputoaja hän oli siinäkin, että kun lapsilisiä
vuonna 1948 alettiin maksaa, pojat olivat
jo yli-ikäisiä.

Seurasi vaikeita, työntäyteisiä vuosia. Miehen sisar oli kuitenkin suureksi
avuksi lastenhoidossa, joten Karin saattoi jatkaa mm. oman konserttitoimiston
pitämistä, kunnes siirtyi valtion palvelukseen kanslistiksi, josta virasta jäi
eläkkeelle 70-vuotiaana.
Varsinainen Elämä – isolla E:llä – oli
vielä edessäpäin, mikäli mittarina pidetään onnellisuuden astetta. Lähes 40
vuoden leskeyden jälkeen, 76-vuotiaana, Karinista tuli rouva Gidlund, pastori
Carl Gidlundin vaimo, Gidlundin, joka
yli puoli vuosisataa aiemmin oli kastanut
hänet. Yhteisestä ajastaan Carlin kanssa
hän sanoo:
– Ne olivat elämäni onnellisimpia
vuosia!
Koskaan ei voi tietää, milloin elämä vasta alkaa. Ihmiselämän arvoa ei
siis saa määritellä menneitten vuosien
perusteella. Se on vain kronologista aikaa. Elämyksellistä aikaa voi olla vielä
viimeinen minuuttikin, kuten ryövärillä
ristillä. Lupaus paratiisista oli odottanut
häntä kauan, mutta ei myöhästynyt.
Nuorena, totuutta etsivänä neitosena
Karin oli vakuuttunut Gidlundin julistamasta adventtisanomasta havaitessaan
sen yhtäpitäväksi Raamatun kanssa.
Tärkein ”oppikysymys”, joka ei menetä ajankohtaisuuttaan ikuisuudessakaan, on kuitenkin kiitollisuus. Tärkeä se
on siksi, että sen hylkääminen on kaiken
pakanuuden alku ja juuri: ”Vaikka he
ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana”
(Room. 1:21).
Sen opin Karin omaksui omia aikojaan elämän koulussa. Kuinka hyvin, se
ilmenee siitä, kun hän vielä toisen kerran
leskeksi jäätyään ilolla todisti:
– Jumala on pitänyt minusta huolta
elämäni vaikeimmissakin kokemuksissa.
En voi kiittää häntä siitä tarpeeksi. – SM
Tiedot koottu Aune Greggaksen artikkelista ”Kiitollisena kaikissa elämänvaiheissa”, Nykyaika 12/1991.
Käyttölupa saatu kirjoittajalta.
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Kolme pientä sanaa
Jumalan suuressa
suunnitelmassa

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Kun Selma Lagerlöf oli 10-vuotias, hänen isänsä oli hyvin sairas. Selma ajatteli, että jos hän lukisi Raamatun kannesta
kanteen, Jumala ehkä parantaisi isän. Isä
eli tämän jälkeen vielä 17 vuotta.
Mitä jos isä olisi kuollut, vaikka Selma täytti ”ehdot”? Entä miten Jaakobin
uskolle olisi käynyt, jos Jumala ei olisi
täyttänyt hänen ehtojaan pakomatkalla?
• Jos Herra on minun kanssani
• Jos hän varjelee matkallani
• Jos hän antaa minulle leipää ja vaatteita
• Jos saan turvallisesti palata...
... niin silloin ”on Herra oleva minun Jumalani” (1 Moos. 28:21, 22).
Vaikka Jaakob sai kaiken pyytämänsä, hän saattoi silti myöhemmin kokea:
”Minun elämäni on pelkkää surkeutta!”
(1 Moos. 42:36). Yhtäältä ”Herra on ollut
minun paimeneni syntymästäni tähän
päivään saakka” (1 Moos. 48:15). Toisaalta

Tässä talossa 10-vuotias Selma luki
Raamattua isän parantumisen puolesta. Jumala ei sitä tarvinnut voidakseen
parantaa, mutta Selma tarvitsi sitä elämäntyössään? Mårbacka on nyt museona. Museoon on passitettu Raamattukin,
vaikka se tarjoaa immuniteetin ahdistusta vastaan. Sen ”rokotteen” torjuntakampanja on kenties vielä intensiivisempää
kuin propaganda
sota lääketieteellisiä
rokotteita vastaan. Niitä vastustetaan
osatotuuksilla ja täysvalheilla. Samoin
pyritään ”avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan” (Sak. 13:1) tukkimaan
”valheen kaikella voimalla” (2 Tess. 2:9).
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yksi uusi isku voi saada tuntumaan siltä,
että koko elämä on yhtä surkeutta.
Toki surkeuttakin oli ollut. Omissa
häissään häntä huijattiin avioon väärän
naisen kanssa. Appi käytti vielä senkin
jälkeen häntä taloudellisesti hyväkseen
vuosikymmeniä. Raakel-puoliso, johon
hän alunperin rakastui ja jonka vuoksi
hän raatoi kaksinkertaisen ajan, kuoli
synnytykseen. Toinen heidän yhteisistä
lapsistaan katosi teini-iässä jäljettömiin.
Suhde muihin poikiin oli tulehtunut. Lisäksi maahan tuli ankara nälänhätä. Vielä
130-vuotiaana ”vaeltajan”, joksi hän itsensä esitteli faraolle, oli muutettava vieraaseen maahan.
Miltei sokeana ja niin sairaana, että
tuskin pystyi nousemaan istumaan vuoteessaan, Jaakob jaksoi puhua hyvää
”enkelistä”, joka oli hänet ”pelastanut
kaikesta onnettomuudesta” (1 Moos. 48:15,
16) – enkelistä, joka oli iskenyt häntä nivusiin niin, että hän ontui lopun ikäänsä.
Jaakobin painista Jabbok-virralla sanotaan, että hän voitti. Mutta se oli vain

Oman aikansa, aikamme
ja ajattoman ajan lapset

Selma Lagerlöfin (1858-1940) aikana
hengellinen ulottuvuus oli selviö myös
lapsille. (Saadaan kenties kiittää isän
sairautta Selman syvällisestä Raamatun kielen ja aihepiirien tuntemuksesta
kirjailijana!). Idea ei kuitenkan ole mekaanisessa lukemisessa, ei edes ulkoa
opettelussa, kuten pyhiä tekstejä joissain kulttuureissa käytetään, vaan vuorovaikutussuhteessa itseä suurempaan
”toiseen todellisuuteen”. Se konkretisoitui Selmalle omassa kokemuksessa.
Hän pyysi Jumalalta jotakin, täytti oman
osansa ja sai vastauksen.

Kenen puoleen aikamme lapsi kääntyy ahdistuksessaan? Ahdistusta on:
vuosina 2006-2016 lasten (10-17-v) ahdistussyndroomat Ruotsissa lisääntyivät
yli 100 %:lla (internetmedicin.se; Aftonbladet
17.4.2019). Lasten ja nuorten psyykkisen

yksi erävoitto. Myöhemmin käyty finaaliottelu kesti pidempään kuin yhden yön.
Siinä ajassa olisi Juudan mukaan ehtinyt käydä kahdestikin Egyptissä (1 Moos.
43:10), jonne oli määrä mennä taas viljaa
ostamaan. Jaakob vitkasteli, koska hän
ei halunnut päästää Benjaminia mukaan,
vaikka juuri sitä Egyptin herra oli ehdottomasti vaatinut.
”Te olette vieneet minulta lapseni!
Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää
ole, ja nyt aiotte vielä viedä Benjaminin!” hän vaikeroi (1 Moos. 42:36).
Benjamin oli Jaakobille ”hyvin rakas”, hän oli tähän ”koko sydämestään
kiintynyt” (1 Moos. 44:20, 30). Jabbok-virran voitosta ei ollut apua tähän tilanteeseen. Mikään ennen koettu ei pätenyt.
”Harvoin me joudumme joka suhteessa samanlaiseen tilanteeseen kahta kertaa. Kohtaamme jatkuvasti -- uusia koetuksia, joista emme selviä aikaisempien
kokemusten varassa” (E.G. White: Suuren
Lääkärin seuraajana, s. 426).
Kun ihminen on menettämässä aino-

an, mikä vielä antaa tarkoitusta elämään,
kaikki kilpistyy tuohon yhteen. Riippumatta siitä, mitä hyvää on ollut, on nyt,
tai tulee olemaan, koko olemassaolon
mielekkyys kytkeytyy siihen, miten tuon
yhden asian kanssa käy.
”Minun poikani ei lähde teidän mukaanne. Hänen oma veljensä on kuollut,
ja vain hän on enää jäljellä. Jos hänen käy
huonosti matkalla, suru murtaa minut, ja
niin te syöksette harmaapään isänne tuonelaan” (1 Moos. 42:38). Veljekset tiesivät:
isä todella saattaisi kuolla suruun, jos
Benjamin lähtisi (1 Moos. 44:22). Mutta jos
tämä ei lähtisi, he kaikki kuolisivat. Tässä Jaakobin painissa vastakkain olivat:
• henkilökohtainen mieltymys/yhteisön
kriisitilanne
• yksityinen etu/kollektiivinen välttämättömyys
• hetkellinen onni/Jumalan suunnitelma.
Jaakobin tajunnassa todennäköisin
vaihtoehto oli Benjaminin menettäminen. Aiemmat traumat olivat ilmeisesti murentaneet hänen uskoaan hyvään

pahoinvoinnin kasvu on Ruotsissa Pohjoismaiden suurin (SCB, 9.6.2017). Noin
joka viides aikuisista on jossain vaiheessa saanut diagnoosin depressio (Ängsla,
oro, ångest 2020, folkhälsomyndigheten.se). Mielenterveysongelmat olivat jo siis ennen
koronaa mittasuhteiltaan hälyttävät. Saksassa se on yleisin työkyvyttömyyden
syy, nuoret yliedustettuina.

globaalit vaikutukset lapsiin uhkaavat
muodostua pandemian katastrofaalisimmiksi ja pitkäaikaisimmiksi vaikutuksiksi. Pahimmillaan tämä voi johtaa epävakauden lisääntymiseen ja kokonaisten
valtioiden kehityksen taantumiseen, tai
jopa yhteiskuntien romahtamiseen.” Samaa pelkää Nobelin rauhanpalkinnon
äskettäin saaneen YK:n World Food Programme -järjestön johtaja, David Beasley, jonka mukaan Covi-19:n vanavedessä on odotettavissa ennennäkemätön
nälkäpandemia (SvD, 10.12.2020).
Millään aikakaudella ei ole varaa tinkiä
yhdestäkään keinosta lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksi keino on antaa
lapselle aikaa. Selma anoi isä-aikaa ”Iankaikkiselta Isältä” (Jes. 9:5). Emme käsitä
iankaikkisuutta, mutta lapsikin osaa kaivata hyvän ja rakkaan pysyvyyttä. Olemme alunperin ajattoman ajan lapsia, ikuisesti olemaan ajateltuja (Saarn. 3:11). – SM

Poikkeusolot – yhteiskunnan tulikoe
Noin 1,2 -1,5 miljardia oppilasta koskenut koulujen ja oppilaitosten sulkeminen
torppasi globaalisti myös 368 miljoonan lapsen kouluaterian. Riskinä lasten
kasvua ja henkistä kehitystä estävä aliravitsemus. Perheiden köyhtyminen lisää lasten kaltoinkohtelua, seksuaalista
väkivaltaa, lapsityötä, lapsiavioliittoja,
teiniraskauksia. Muiden rokotusohjelmien keskeytymisen Covid-19:n vuoksi
arvellaan johtavan noin miljoonan lapsen ”turhaan” kuolemaan.”Koronakriisin

Lähde: ”Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa. Lapsistrategian koronatyöryhmän raportti
lapsen oikeuksien toteutumisesta.” Valtioneuvoston julkaisuja 2020: 21
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kohdallaan. Ehkä pessimismi oli myös
perinnöllistä. Olihan hänen äitinsä, huomatessaan odottavansa kaksosia, parahtanut: ”Miksi minulle pitää sattua tällaista?” (1 Moos. 25:22). Miniöihinsä Rebekka
oli ”kuollakseen kyllästynyt”. Jos vielä
Jakobkin ottaisi vaimon heettiläisistä,
hän tuskaili: ”Mitä minun enää kannattaa elää?” (1 Moos. 27:46).
Perimä ja olosuhteet ovat se kehä,
jossa itse kukin jaakobinpainiaan käy.
Kuitenkin niin, että geenejä vahvemmin
vaikuttaa ympäristö. Uskon esikuvista
sanotaan: ”He olivat heikkoja, mutta he
voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita” (Hepr. 11:34). Heistä tuli. He eivät
sitä alunperin olleet.
Vielä lohdullisempaa on se, että vaikka kaikki – perimä, ympäristö ja kokemukset – olisivat vastaan, se ei estä jumalasuhteessa saavuttamasta ehdoitta
antautumisen, varauksettoman luottamuksen ja kohtalonsa hyväksymisen tilaa. Jaakob saavutti huikean voiton tässä
lajissa: ”Jos minun täytyy menettää lapseni, käyköön sitten niin” (1 Moos. 43:14).
Hän voitti, vaikka ei tiettävästi saanut
tässä kriisissä mitään rohkaisevaa unta
tai erillistä ilmestystä, kuten usein ennen. Vai saiko sittenkin?
Heprealaiskirjeen luku 11 luettelee uskon kautta koetuksia kestäneitä.
Jaakob on yksi heistä. Mutta oliko kyse
pelkästään uskosta? Mooses ”pysyi lujana, kuten pysyy lujana se joka ikään
kuin näkee Näkymättömän” (Hepr. 11:27).
He olivat ”etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten” (Hepr. 11:13). Abraham
”näki sen ja riemuitsi”. Näki – minkä?
”Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä
minun päiväni” (Joh. 8:56). Messiaan.
Kun Egyptiin menevä Benjamin loittoni horisontin taakse, näkikö Jaakob
samalla sen ”tulevan”, ”jolla on valta”,
sen, josta hän myöhemmin kertoi pojilleen (1Moos. 49:10)? Sen, josta Bileam
ennusti: ”Tähti nousee Jaakobin keskeltä. -- Jaakobista polveutuu hallitsija” ( 4
Moos. 24:17, 19)?
”Surkean elämän” miehen nimi on
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ikuistettu maailmanhistorian käänteentekevään tapahtumaan! Hän on yksi niistä,
joita ”Jumala ei häpeä”, vaan ”sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen”
(Hepr. 11:16).
Sen sijaan, että lähettäisi legioonittain
enkeleitä toteuttamaan tahtoaan, Jumala ottaa näennäisen toivotonta ainesta ja
tekee siitä osatekijän suunnitelmassaan.
Tiettynä historian hetkenä se (1 Moos.28:1315; 35:10-12) oli kolmen sanan varassa:
”Käyköön sitten niin.” Se pelasti 70
ihmisen hengen ja loi sillä kertaa jatkoedellytykset ”Abrahamin siemenelle”.
Samaa asennetta – ”tuhoudun jos tuhoudun” – osoitti Ester eräässä toisessa tilanteessa ja pelasti koko kansan (Ester 4:16).
Niin Messias saattoi syntyä juuri siinä
maassa ja kaupungissa, juuri sen kansan
keskuudessa, juuri silloin kuin pitikin.
Jaakobin kävi lopulta hyvin, yli odotusten. Paradoksaalista on, että kun hartain toive toteutuu, ihminen on valmis –
kuolemaan. Näin kävi Jaakobille hänen
tavatessaan Joosefin elossa (1 Moos. 46:30).
Näin kävi Simeonille temppelissä Jeesus-lasta sylissä pitäessään (Luuk. 2:27-32).
Näin käy usein ihmisille heidän kokiessaan jotakin ”liian” kaunista, onnellista,
ihanaa. Senkö vuoksi, ettei vain mikään
tulisi väliin ja riistäisi, kumoaisi, tekisi
tyhjäksi koettua täyttymystä?
Jumalalla on sama tarve. Jeesus sanoo, ettei kukaan voi riistää hänen omiaan hänen kädestään. Paavali vakuuttaa:
ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen
rakkaudesta. Jeesus ei häpeä vanhoja
ystäviään: taivasten valtakunnassa aterioidaan yhdessä ”Abrahamin, Iisakin ja
Jaakobin kanssa” (Matt. 8:11). He olivat
kristittyjä ennen meitä: He näkivät Messiaan etäältä – ja iloitsivat. Paimenet näkivät läheltä – ja iloitsivat. Simeon piti
häntä sylissään – ja iloitsi.
Kaikkien silmät näkevät hänet kerran.
Iloitsevatko kaikki?
– SM

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Martta-syndrooma
Martta ja Maria, siskokset,
saivat Jeesuksen vieraakseen.
Talossa paljon väkeä,
monta suuta nälkäistä.
Martta hääri ja hyöri tohkeissaan
kattilan kannet kolisten.
Missä Maria-siskoni lie,
ehkä kaivolle tiensä vie
tai pöytää kattaa kiireinen.
Mutta työt eivät joutuneet ollenkaan,
meni Martta siskoaan hakemaan.
Oi, ei! Tämä istuu autuaana
Mestarin jalkain juuressa.
– Mestari, käske jo siskoni
apuun kuorimaan sipuli,
näännyn kaiken touhun alle,
perunatkin kaatuivat lattialle.
Maria istuu, istuu ja kuuntelee.
Martta puhisten ruokaa valmistelee.

– Ei ole oikein! En jaksa! Uuvun!
Pian jätän kaikki työt ja suutun!
Jeesus antaa neuvoja.
Olisi Martankin viisaampaa istua,
levätä hiljaa – kuunnella
ikuisen elämän sanoja.
Kun kattilan kannet paukkuvat
ja perunat lentelevät,
niin tajuatko missä hengessä
ne Martat puuhailevat?
Ken rakkaudella ei työtä tee,
sillä Martta-syndrooma.
Vain Jeesuksen jalkain juuressa
tulee Martasta Maria.
Ken Jeesuksen hoivissa vahvistuu,
jaksaa palvella toisia.
Ja rakkauden ruoka – taivaallinen –
antaa kaikille voimia.
– Riitta-Liisa Peltonen

Riitta-Liisan kokoelmasta Tällä rannalla armon varassa

KUVA: S. M.
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KUVA: ARI LAITINEN

Adventisteina korostamme sairauden ennaltehkäisyä.
Se on rokotuksenkin tarkoitus: ehkäistä vaarallisten,
tarttuvien tautien leviämistä. Joku voi sanoa: Paras
saada luonnollinen immuniteetti sairastamalla tauti. Entä ne, jotka saavat näistä ”urheista” tartunnan,
mutta eivät tautia kestä? Jos se olisi rokotusella voitu
välttää, eikö tietoinen rokotuksen laiminlyöminen tee
taposta tahallisen? Tällaista ”lauma
immuniteettia”
White ei suosittele edes kotipiirissä: ”Jos ryhdytään
tarpeellisiin varokeinoihin, ei muiden tarvitse sairastua” (Suuren Lääkärin seuraajana, 178).

Luulo vastaan tieto: Rokotus
– ottaako vai eikö ottaa?

Olin palaamassa Kangas
alan Prismasta pysäköintipaikalle, jolle olin jättänyt punaisen Toyotamme.
Näin auton jo kaukaa ja
avasin sen ovet virta-avaimen kaukolaukaisimella.
Kun tulin autolle, huomasin heti istahdettuani, että
autossa oli käyty. Tavaraa
oli viety, mutta tilalle oli
jätetty muuta roinaa. Mutta kun rattikin oli vaihdettu, totesin, ettei auto ollut
minun. Poistuin kiireen
vilkkaa tuosta lukitsematta jätetystä autosta. Oma
Toyota löytyi viereen pysäköidyn suuren pakettiauton takaa.
Erehtyminen on inhimillistä. Onneksi kuitenkin ehdin ulos autosta, en18

nen kuin sen omistaja tuli
paikalle.
Ei ollut muuten ensimmäinen kerta, kun löysin
itseni vieraasta autosta...
Vuosikymmeniä sitten
pysäköintipaikalla Tukholman Söderissä avasin
omalla avaimellani samanmerkkisen ja -värisen
auton. Hämmästyin silloinkin, että autossamme
oli joku käynyt luvatta.
Pian totesin, ettei se ollutkaan meidän Peugeot 504,
vaan jonkun muun. Kokeilin myöhemmin oman autoni avaamista eri avaimilla, ja auto avautui kaikilla,
jopa 10-äyrisellä.
Lukon tehtävä on toki
pysäyttää asiattomat tunkeilijat. Mutta kaikki ei

ole sitä, miltä näyttää.
Somessa kampanjoidaan parhaillaan koronarokotuksen
ottamista
vastaan. Rokotusvastaisuus lisääntyy ennen muuta nuorten keskuudessa.
Moni uskoo enemmän tarinoihin kuin tosiasioihin.
Liikkeellä olevien salaliittoteorioiden joukossa
on sellainenkin, että koronarokote pitäisi sisällään
ihmiseen laitettavan mikrosirun. Sillä voitaisiin
sitten manipuloida meidän DNA:tamme. Kaiken
takana olisi Bill Gates tai
joku muu suuren rahan
vartija.
USA:n väestöstä koronarokotteen ottamista
epäröi lähes 40 %. THL:n
tuoreen tutkimuksen mukaan vain kaksi kolmesta
suomalaisesta ottaisi koronarokotteen. Ruotsissa tilanne on suunnilleen
sama: joka kolmas empii,
joka neljäs ilmoittaa kieltäytyvänsä rokotuksesta.
Edes korkea koulutustaso
tai seurakuntaan kuuluminen eivät näytä suojaavan
konspiraatioteorioilta. Rokotusvastaisuus osoittaa
leviämisen merkkejä eri
puolilla maailmaa, Pohjoismaissakin. Fakta vastaan fiktio päättyy liian
usein jälkimmäisen voittoon.
Tieteellisesti osoitettu
tosiasia on, että rokottaminen on turvallinen tapa
suojautua koronalta. Se
suojaa paitsi rokotettua
itseään, myös epäsuorasti muita. Tavoitteena
on pysäyttää epidemian

Kevään 2021 vierailut: ei tiedossa – vielä

Seuraamme pandemiatilannetta. Seuraa ilmoittelua!
Ilmoituksemme: Ruotsinsuomalainen-lehti, s. 3
Kotisivu: www.ylasali.se

Framtidshoppet-keräykseen voi aina osallistua!

Bankgiro: 900-7212 Plusgiro: 900 721-2
Swish: 1239007212 Tiedonantoihin: 350 tai Finska
leviäminen. Siihen päästään, kun tautia ei esiinny
lähiympäristössä ja tarttumiselle alttiita ihmisiä on
vain vähän. Jos rokotuksesta kieltäytyjiä on paljon, koronasta eroon pääsy
vie pitempään. Uskotellut
salaliittoteoriat eivät suojaa, vaan saattavat vaarantaa monien terveyden ja
jopa hengen.
Ei voi kieltää, etteikö
rokotteilla olisi myös haittavaikutuksia. Paikallisesti
saattaa esiintyä punoitusta
ja kuumotusta, kipuakin. Joillakin voi esiintyä
huonovointisuutta, ärtyneisyyttä tai kuumetta.
Vakavammat oireet, esimerkiksi allergiset reaktiot, ovat harvinaisia. Rokottamisen edut painavat
silti vaakakupissa reilusti
haittoja enemmän. Luulo
ei ole milloinkaan ollut
tiedon väärti – eikä ole sitä
tänäänkään. Koronankin
edessä vain tutkittu tieto
on valtaa. – Ari Laitinen

Mitä sanoo Sana?
Raamatun strategia tarttu
via tauteja vastaan: hygienia, eristäminen, saneeraus (ks. 3 Moos. 15:4-12;
13:46-52; 14:45-47). Radikaalein lienee ohje taloista
tartuntalähteenä: ne piti
purkaa ja viedä kaikki materiaali kaatopaikalle...
White valistaa:
”Meillä on Jumalan sanan
velvoitus
parannuskeinojen käyttämiseen.” ”Ei
merkitse uskon kieltämistä, jos hyödyntää sellaisia
parannuskeinoja,
jotka
Jumala on antanut käyttöömme.” Entä rukous?
”Niiden, jotka etsivät parannusta rukouksen kaut
ta, ei tule lyödä laimin
käytettävissään olevia hoitokeinoja.” ”Kun olemme
rukoilleet sairaan paranemisen puolesta, voimme työskennellä entistä
tarmokkaammin ja kiittää
Jumalaa etuoikeudesta toimia yhdessä hänen kanssaan pyytäen siunausta

Samoalla luultiin kahden lapsen kuolleen MPR-rokotukseen,
mutta he olivat rokotteen sijasta saaneetkin lihastoimintaa
lamauttavan ruiskeen. Ennen kuin se selvisi, monet ehtivät
jättää lapsensa rokottamatta. Saarella puhkesi tuhkarokkoepidemia. 5000 sai tartunnan, 82 kuoli, valtaosa lapsia. – En
ajatellut, että oli muitakin tappavia tauteja, suri yksi pienokaisensa menettänyt äiti. (Lähde: SVT-Play: Vaccinkrigarna, del 3).
Vilpitön usko luuloon ei pelastanut samoalaisia.
– SM

YLÄSALI on Tukholman suomalaisen adventtiseurakunnan
yhteyslehti, johon kuka tahansa voi lähettää kirjoituksia.
Kunkin jutun sisällöstä vastaa
kirjoittaja. Toimituksella on
oikeus muokata tekstiä.
Srk:n vastaava: Eeva-Liisa
Vihermö 070-215 50 21
Sihteeri: Tuulikki Hagström
08-500 81 907, 070-255 86 76

keinoille, jotka hän on itse
on antanut käyttöömme.”
”Meidän on hyödynnettävä kaikkia mahdollisuuksia terveyden palauttamiseksi.” Mutta: ”Vaikka
ihmiset eivät tulisikaan
terveiksi, heitä ei sen perusteella tule syyttää uskon puutteesta.”
White:Suuren Lääkärin seuraajana, s. 186, 187). – Koonnut SM

KORJAUS

Yläsali 3/2020, sivu 8,
Kai Arasola: ”Mikä parasta
adventismin perimässä?”

Virheellinen teksti:
”Kun pari vuosikymmentä sitten Suomessa oli 70
adventtiseurakuntaa, nyt
on vain puoli tusinaa plus
muutama ryhmä.”
Tämä ei pidä paikkaansa.
Seurakuntalaisten ikärakenteeseen viitaten kirjoittaja pohti tulevaisuutta:
Oikea teksti tässä:
”Pelkästään kirkossa kä
vijöitä katsomalla voi päätellä, että parissa vuo
si
kymmenessä Suomen 70
adventtiseurakunnasta on
jäljellä puoli tusinaa plus
muutama ryhmä.”
Toimitus yksin on syyllinen. Pahoittelut virheestä!
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Avsändare: Stockholms Finska
Adventkyrka YLÄSALI-lehti
Olof Palmes g. 25, 1 tr, 111 22 Stockholm

Jouluiloa!

HORISONTTI

KUVA: ARI LAITINEN

– Jouluiloa!
– Älä yritä vitsailla! Mistä muka löydät iloa tänä synkkänä korona-aikana, tämähän tuntuu pitkältä kuin nälkävuosi.
Ja nälkävuosihan siitä tulikin. Meitä koettelevat valon ja ilon nälkä, kohtaamisen ja halaamisen nälkä, ihon ja kosketuksen nälkä, katseen ja hymyn nälkä,
yhdessä aterioinnin ja vapaasti matkustamisen nälkä, raamattutunnille ja jumalanpalvelukseen osallistumisen nälkä.
Nämä vuodet jäävät kirjoihin nälkävuosina. Useimmat meistä koronan sairastaneista selviävät, toiset entiselleen, toiset joten kuten. Eivätkä kaikki selviä, vaan
hoidosta huolimatta osa päätyy kiven alle. Tämä on synkkää aikaa. Kaikki tosin
eivät sairastu koronaan, mutta pelko ahdistaa melkein jokaista.
Mutta jossakin tunnelin toisessa
päässä näkyy jo pieni valonpilkahdus. Rokotteita kehitellään vinhaa
vauhtia ja otetaan näinä päivinä jo
käyttöönkin. Toivon mukaan valemediassa parhaillaan leviävä rokotevastaisuus laantuu ja tautikin aikanaan talttuu. Nälkä ja pelko vaihtuvat
iloksi. Maistellaanpa sanoja: kohtaamisen ilo, halaamisen ilo, jumalanpalvelukseen osallistumisen ilo,
maskista luopumisen ilo ...
Valo tunnelin päässä kirkastuu kirkastumistaan. Toivoa on, sittenkin. Kirkkauden
keskellä on saapumassa Hän jonka kautta kaikki luotiin. Ilokin.
Nostetaan päämme poterosta ja iloitaan: Jeesus-lapsesta tuli Vapahtaja ja Kunnian Kuningas. Meidän vapautuksemme hetki on lähellä!
– Ari Laitinen

