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Moodyn eksegetiikkaa*
Dwight. L. Moody tunnetaan Yhdysvaltojen 1800-luvun suurena evankelistana. Kerrotaan, että Moodya lähestyi kerran
hänen kokouksensa jälkeen mieshenkilö avoin Raamattu kädessään ja pyysi evankelistalta selitystä raamatuntekstilleen.
– Pastori, mitä te sanotte tästä jakeesta?
Ennen kuin Moody ehti vastata miehelle mitään, tämä oli etsinyt jo toisen raamatunkohdan ja kyseli siitäkin. Moody silmäili hetken jakeita ja vastasi:
– En sano näistä jakeista yhtään mitään.
– No mitä te sitten teette niille? huudahti mies.
– Minä uskon ne, vastasi evankelista.
Kristillisessä uskossamme ei ole tärkeää ymmärtää kaikkea
Jumalan ilmoitusta, vaan luottaa siihen, mitä hän on asiasta
sanonut. 				
– Pekka Tähti
*) raamatunselitysoppi
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Surffaaja ei itse kannata aaltoa, vaan aalto kannattaa häntä.
Usko on tukeutumista itsensä ulkopuolelta tulevaan voimaan.

Surffaajan aalto

Filmiohjaaja-käsikirjoittaja-runoilija-kirjailija Lukas Moo-
dysson (s. 1969) pitää uskosta juuri siksi, että ei ole pakko
tietää. Ja siksi, että on lupa epäillä.
– Tunnen itseni epäileväksi Tuomaaksi, joka saa pistää sormensa Jeesuksen haavaan, ennen kuin uskoo...
Urallaan kuuluisuutta ja kunniaa saavuttanut Moodysson
kuvaa itseään yhdessä runossaan: ”olen turkasen tyhmäpäinen/ varsinainen idiootti/ kaikki, mitä sanon on väärin/ kaikki
mielipiteeni ovat vääriä/ kaikki mitä teen, on väärin/ häpeän
itseäni...” Silti hän sanoo kokevansa:
– Tunnen, että jokin ulkoinen voima kantaa minua, vähän niin
kuin surffatessa. Tunnen, että minulla on jokin kutsumus, jokin lahja. Se on hyvin vahva ja positiivinen tunne.
Tulevaisuuden utopiassaan hän näkee mielellään, että ihmiset yhä enenevässä määrin kääntyisivät Jumalan puoleen:
– Maailmassa on niin paljon ylipääsemättömiä asioita, etten
näe muuta ratkaisua kuin jumalallisen väliintulon. (Lähde: Månadsjournalen, maj 2002). 				
– SM

Pastorin työhuoneessa istui nuori poliisikonstaapeli. Mitähän asiaa hänellä mahtoi olla?
– Juu, minä haluaisin tulla kristityksi.
Olen näet tullut siihen tulokseen, että te
kristityt omistatte jotakin, mikä meiltä
muilta puuttuu.
– No, mitähän se mahtaisi olla?
– Usko, joka kantaa.
Mitä tällainen kantava usko on? Ehkä on
parasta ensiksi tarkastella, mitä se ehdottomasti ei ole. Voimme olla vakuuttuneita Raamatun opetuksista ja opeista, uskoa, että ne ovat totuus. Mutta kantavan
uskon todellinen olemus ei piile siinä.
Ei se ole myöskään satunnaista tunnetta
tai mielialaa, inspiroivan saarnan kuuntelemista tai pyhän tunnelman kokemista silloin tällöin. Voimme olla hyvinkin
”kirkollisia”, noudattaa tarkkaan kirkon
sääntöjä, jopa toimia seurakunnan tehtävissä, ja silti aito, kristillinen, kantava
usko voi puuttua.
Millaista se sitten on? Eräs maalaismummo kiteytti näin: Se on sitä, että ottaa Jumalan todesta. Kuuntelee ja todella
luottaa Herraan.
Eräässä amerikkalaisessa suurkaupungissa oli sattunut suuri tulipalo. 14-vuotias tyttö oli jäänyt seitsemänteen kerrokseen tulen saartamaksi. Näytti, ettei
mitään pelastusta ollut. Sitten paikalle
haettiin tytön isä. Tätä pyydettiin megafonin avulla kehottamaan tytärtä hyppäämään palomiesten alhaalla pitämään
verkkoon. Kun tytöltä kysyttiin, miten
hän uskalsi hypätä, hän vastasi:
– Koska isi käski. Hän luotti ja uskoi
isän sanaan.Tällaista on kantava usko.
Raamattu kertoo opetuslasten pyytäneen: ”Herra, lisää meille uskoa.” Miten
kantavaa uskoa voi lisätä? Elääkseen ja
kasvaakseen kehomme tarvitsee ravintoa, raitista ilmaa ja liikuntaa. Samoin on
uskon laita.
Jeesus sanoo:”Minä olen elämän leipä.” Uskon tulee joka päivä saada ravintoa Jeesuksen elävästä sanasta. Ellemme
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Kantava usko

Kun elämän myrskyissä lasti tuntuu painavammalta kuin aluksen kantokyky, on
hyvä muistaa: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä
ei nähdä. -- Edessään olleen ilon tähden
hän häpeästä välittämättä kesti ristillä
kärsimykset... Ajatelkaa häntä” (Hepr.
11:1; 12:2).
nauti tätä ravintoa, uskomme jää ikäänkuin nälkäkuurille, eikä se silloin voi
kasvaa.
Uskon raitista ilmaa taas on rukous. Jos
emme päivittäin avaa rukousikkunaamme ja päästä taivaallisen ilman tulvaa
tuulettamaan uskoamme, kristillisyytemme ummehtuu helposti.
Entä liikunta? Usko jota ei harjoiteta
elävässä elämässä, halvaantuu. Mutta
kun se on käytössä arkipäivän keskellä,
kun toimimme toisten ihmisten avuksi ja
hyväksi, se kasvaa.
Pelastusarmeijan perustajan, William
Boothin 17-vuotias tytär lähetettiin
Sveitsiin ja Ranskaan viemään evankeliumia. Kun häneltä vanhempana kysyttiin, miten hänellä jo niin nuorena näytti
olleen niin vahva usko, hän vastasi:
– Minä tunsin Jeesuksen.
Tässä on todellisen kantavan uskon salaisuus. Pyrkikäämme siksi entistä syvempään Jeesuksen tuntemiseen, jotta
voisimme yhä enemmän omistaa sitä
kantavaa uskoa, jota poliisikonstaapeli
pastorin luona etsintäkuulutti. Ottakaamme vaarin kehotuksesta: ”Juoskaamme
sinnikkäästi -- katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään” (Hepr. 12:1,2).
– Eeva-Liisa Vihermö
3

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

MUISTOISSAMME

Simo Leskisenoja
5.8.1936 – 6.3.2021
Simo Kalevi Leskisenoja syntyi 5. elokuuta 1936 Porissa. Nuorukaisena Simo
pestautui merimieheksi kaukomailla liikkuville aluksille. Hän on kertonut monia
mielenkiintoisia ja jännittäviä kokemuksia tuolta ajalta. Kerrankin hän putosi
laivan mastosta, mutta eräs laivalla ollut
kaveri pelasti hänet.
1960-luvun alussa Simo muutti Ruotsiin. Hän toimi aluksi putkimiehenä,
kunnes myöhemmin opiskeli VSS-insinööriksi. Simo piti laulamisesta, hänellä
oli hyvä laulunääni. Suomessa ollessaan
hän kävi myös ”soitto-oppilaskoulun”.
Lauluharrastustaan ei hän jättänyt, vaan
lauloi jonkin aikaa ”Nackan poikakuo-

Vår älskade

make, pappa, morfar,
svärfar, vän,
har lämnat oss
med saknad och
stort tomrum.
Vila i frid!
Ritva
Heli & Harri
Kristoffer & Gabriel
Tony
Päivi & Martin
Evelina & Jonna
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rossa”.
Simo avioitui Ritva Nurmisen kanssa. Aiemmin hengellisen herätyksen
kokeneena hän liittyi ensin Tukholman
ruotsalaiseen, sitten Tukholman suomalaiseen adventtiseurakuntaan, kun sellainen perustettiin.
Simo ei pitänyt Ruotsin ilmaston kylmyydestä. Niinpä he Ritva-puolison
kanssa viettivät talvet Kyproksen lämmössä. Siellä Simo oppi puhumaan ja
kirjoittamaan kreikkaa. Muistan, miten
hän saapuessaan kirkkoon usein tervehti:
”Kalimera! Ti kanis?” Huomenta! Miten voit? Ajan myötä opin vastaamaan:
”Efchista kala.” Kiitos, hyvin.
Ritvan kanssa he tekivät matkoja mm.
Kiinaan, Ugandaan ja Perun kuuluisaan
turistikohteeseen, Machu Picchuun. Si
mo piti kävelemisestä. Hän käveli monet kilometrit tutustuakseen Kyproksen
maaseutuun. 60 vuotta täyttäessään hän
vaelsi läpi Kreetan Samariarotko-kansallispuiston. Se kestää noin 4-7 tuntia.
Simo nautti erityisesti runojen kirjoittamisesta. Useat ovat häneltä saadut pikku runot ja sms-viestit, kun hän perjantai-iltaisin toivotteli hyvää sapattia.
Harri-poika kertoo Simon jo lapsena
olleen erityisen huolehtivainen oman äitinsä suhteen. Tytär Heli ja poika Harri
kertovat, miten Simo totesi Ritva-puolisostaan, että tämä ikäänkuin kultasi hänen elämänsä päivät. Ei voi kauniimpaa
rakkaudentunnustusta antaa.
Nyt rakas puoliso ja seurakuntamme
pitkäaikainen jäsen on saanut laskea matkasauvansa ja siirtyä lepoon, josta Jeesus
Kristus on hänet kerran herättävä.
Kun noutaja niittää kypsää viljaa
ja korjaa matkaajan uupuneen,
kun sydän väsynyt sammuu hiljaa,
onko aihetta muuhun kuin kiitokseen?
Siksi kiitos ja siunaus matkalle myötä
sinne, missä ei tuskaa, missä ei yötä.
Tukholman suomalaisen Adventtiseurakunnan puolesta – Eeva-Liisa Vihermö
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Pirkko Mirjam Lillas
23.11.1922 – 11.2.2021
Pirkko Mirjam Lillas nukkui kuolonuneen 11.2. 2021. Hän saavutti 98 vuoden
iän. Mirjam syntyi 23.11.1922 Porissa
vanhimpana neljästä sisaruksesta. Hän
kasvoi sota-aikana kodissa, jonka [sisällissodassa] kommunistiseen punakaartiin kuulunut isä oli vannoutunut ateisti.
Äiti sen sijaan piti iltarukouksen hänen
kanssaan, ja näin äidin kylvämä uskon
siemen kasvoi ajan myötä. Kuusitoistavuotiaana Mirjam valitsi mennä ripille.
Kun hän sitten myöhemmin tapasi
suomenruotsalaisen Bengt Lillaksen,
hän sai kosketuksen adventisteihin. Se
johti vuodeksi adventistien kouluun Toivonlinnaan. Toivo Seljavaara kastoi
hänet siellä 1945. Suhde Bengtiin syve-

ni niin, että he avioituivat Tukholmassa
1947. He saivat kaksi tytärtä, Christinan
(Tina) ja Annen.
Mirjam oli tiedonhaluinen ja kiinnostunut kaikesta mahdollisesta. Hän kävi
monen eri alan kursseja opiskellen mm
astronomiaa, luonnontieteitä ja useita
kieliä (suomi, ruotsi, viro, englanti). Hän
rakasti kirjoja. Lukuharrastus heräsi ehkä
jo nuoruudessa hänen ollessaan työssä
kirjakaupassa. Hän kouluttautui lähihoitajaksi ja tulkiksi toimien näissä molemmissa ammateissa.
Bengtistä tuli pastori, mikä merkitsi
monia muuttoja eri paikkakunnille ensin
Suomessa, sitten Ruotsissa, jonne muuton (1961) jälkeen perhe asui mm. Västeråsissa, Göteborgissa, Linköpingissä,
Helsingborgissa ja Ekebyholmissa.
Pastorin puolisona Mirjam osallistui
aktiivisesti seurakuntaelämään. Viimeisimpinä tehtävinään hän hoiti seurakunnan senioriyhdistyksen toimintaa. Nyt
Jeesus hoitaa häntä hänen levätessään
ylösnousemukseen asti.
Mirjamin hautaus toimitettiin 26.3.2021
Rimbon kirkossa perheen kesken. Muistakaamme erityisesti tyttäriä, Tina
Karlssonia ja Anne Clöveä perheineen.
– Tobias Edlund
”Olen pieni lyijykynä Jumalan kädessä. Hän on se,
joka ajattelee. Hän on se,
joka kirjoittaa. Kynän osa
on vain olla käytettävissä.”
Näin kuvaili äiti Teresa
rooliaan (Time, Sept 15, 1997).
Mirjamin elämän siveltimestä ripsui väriä ja valoa
lukemattomille ihmisille hänen vaikutuspiirissään. Universumin Luoja odottanee
malttamattomana tilaisuutta
saada näyttää tälle uteliaalle ”tytölle” vielä enemmän
kaikkeutensa kauneutta.
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Sanomatta jääneet hyvästit
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Tukholman suomalaisessa adventtiseurakunnassa 25 vuotta vaikuttanut sähköinsinööri Eero Toivonen olisi täyttänyt tämän vuoden
maaliskuussa 90 vuotta. Tieto, että
hän oli jo syksyllä 2020 nukkunut
pois, tavoitti seurakuntamme niin
myöhään, että jäähyväiset jäivät
sanomatta, osanotto ilmaisematta.
Yläsalin lukijat muistanevat Eeron tutkijan otteella kirjoittaman
artikkelisarjan ”Luvattu maa” (YS
Eero Toivonen
3/2005 – 3/2009). Perehtyneisyys ja
perusteellisuus ilmeni myös kai- 19.3.1931 – 3.9.2020
kissa seurakunnan tehtävissä – sihteerinä, johtokunnan jäsenenä, tilaisuuksien johtajana, saarnojen pitäjänä, monitaitoisena
tekniikan ja käytännön ongelmien ratkaisijana. Harvinainen
yhdistelmä henkistä, älyllistä, hengellistä ja käytännöllistä
lahjakkuutta!
Arkistointi- ja dokumentointiharrastuksesta todistaa upea
valokuva-albumi, jonka hän oma-aloitteisesti laati seurakunnan vaiheista. Avarakätisyydestä kertoo mm. hänen v. 2005
lahjoittamansa (tuolloin 25 000 kr maksanut) värilasertulostin.
Yli 15 vuoden ajan sillä on ”präntätty” tätäkin Yläsali-lehteä.
Jeesuksen kerrotaan osoittaneen rakkautta ”loppuun asti”.
Eero antoi sellaisesta näytön hoitaessaan sairasta Irja-puolisoaan tämän ”loppuun asti” (v. 2005). Entistä kotiseurakuntaansa Tukholmassa hän muisti myös ”loppuun asti” – testamentissaan.
Sakarjan kirja kertoo kruunusta, jonka Jumala käski teettää
ja sijoittaa temppeliinsä muistuttamaan tiettyjen pakkosiirtolaisuudesta palanneiden anteliaisuudesta (Sak. 6:14). Eeroonkin
sopivat varmasti sanat: ”Hän [Jumala] ei unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne, jota olette osoittaneet hänen nimeään
kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään” (Hepr. 6:10). Seurakunnalle tehty palvelus katsotaan tässä rakkaudenosoitukseksi itseään Jumalaa kohtaan. Niin sen Eerokin näki.
Viimeiset vuodet hän vaikutti Lahden adventtiseurakunnassa, jonka pastori Onni Rytkönen toimitti siunauksen pienen, koronan rajoittaman ystävä- ja omaisjoukon läsnäollessa.
Vastaanottojoukko tulee olemaan eri kaliiperia: ”Näin suuren
kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan” (Ilm. 7:9). Tähän pelastettujen joukkoon kuulumisen toivon, adventtitoivon, Eero Toivonen löysi vuonna 1981 Toivo
Markkasen Tukholmassa pitämässä kokoussarjassa. – SM
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Ei sota yhtä miestä kaipaa, sanotaan. Mutta neljännesvuosisadan aktiivisen palveluksen jälkeen
Tukholman adventtiseurakunnassa Eeron muutto
Suomeen 2007 jätti suuren loven riveihimme.
Tulee mieleen: Pidetäänkö tällaisia vastuunkantajia liian itsestäänselvinä, niin että vasta kun he
ovat poissa, huomataan, miten korvaamattomia he
ovat?
Toisaalta: Kuinka moni ehkä jakaisi tätä vastuuta, jos löytäisi ”oman” paikkansa seurakunnassa,
kokisi onnistumista, arvostusta, tekemisen mielekkyyttä?
Kuka määrittelee, mikä on mielekästä? Pandemia on pakottanut seurakunnat puntaroimaan
toimintansa painopisteitä. Kuitenkin, jos aiotaan
osallistua Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamiseen, on oltava niitä, jotka ylläpitävät seurakunnan jatkuvuutta järjestäytyneenä yhteisönä. Se on
nyky-yhteiskunnassamme välttämätöntä lähes kaikelle toiminnalle.
Onko ”loppuun asti” oltava niin, että eloa on
paljon, mutta työmiehiä vähän? Että ”vakituiset” uupuvat kestokuormituksen alla, kun vuoronvaihtoa ei tule?
Jumala ei pakota ketään. Kutsu palvelukseen on
kuitenkin yhä voimassa. Se ei aina ilmene mystisenä elämyksenä, äänenä taivaasta, vaan havaittuna
tarpeena: Jokin asia on hoidettava. Kuka sen tekee?
Jos ajattelemme, miten monen ihmisen arkisen
puurtamisen ansiosta, suunnattomien uhrausten ja
riskinottojen, jopa hengenvaaraan antautumisen
ansiosta, meillä on käytettävissämme esimerkiksi
Raamattu, onko puolusteltavissa uskon rajaaminen
syvälliseen hengelliseen elämykseen kuulumatta
mihinkään kirkkoon? Monet suorastaan ylpeilevät
sillä. Eikö kirkastuvuorelta tultu alas, ihmisten pariin?
Toista vuotta on kokeiltu eristäytymistä. Miten Jumala tulee lopulta hyödyntämään tämän
”hyökkäyksen” yhteisöllisyyttä vastaan, nähdään
myöhemmin. Yksi on varmaa: ”Minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Oletko sinä, olenko minä hänen kanssaan, elävänä
kivenä hänen temppelissään?
– SM
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Puntarointia

Osa Turun Betel-kirkon alttaritaulusta.
”Koko ajan,
kaikissa
koettelemuksissani,
te olette pysyneet
minun kanssani.
Niinpä minä annan
teille kuninkaallisen
vallan, niin kuin isäni
on minulle antanut.
Te saatte
minun valtakunnassani
syödä ja juoda
minun pöydässäni...”
– Luuk. 22:28-20
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Hullu vaihtokauppa

Ihmisviisaus on valloittanut aikanamme
monet kirkot ja seurakunnat. Koska sanan selitykset syrjäyttävät Jumalan Sanaan luottamisen, vain harvat osaavat
harjoittaa elävää uskoa. Useissa kristillisissä seurakunnissa vain ”puuhastellaan” hengellisillä asioilla. Kristuksen
antama lähetyskäsky jätetään täyttämättä. Minkä tähden? Ei ole elävää uskoa.
Usko ihmisviisaudelle perustuvaan
evoluutioon sen sijaan, että uskottaisiin
älykkääseen Luojaan, vesittää koko kristillisyyden. Ihmisviisaus riistää Jumalalta hänen voimansa, turmelee käsityksen
hänen rakkaudestaan ja ryöstää Raamatulta sen arvovallan.
Missä ovat juuremme?

Jos evoluutio on totta, niin jokin apina
voi tosiaan olla esi-isämme. Evoluutioon
uskominen avaa ovet tarkoituksettomalle
ja vastuuttomalle elämäntyylille ja tarjoaa pimeää ja lohdutonta tulevaisuutta
koko ihmiskunnalle.
Vaikka apostoli Paavali ei mainitsekaan
sanaa evoluutio, voimme löytää sen kannattajia jo hänen aikalaisistaan. Heistä ja
heidän käsityksistään Paavali kirjoittaa:
”Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he
kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät
ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa
ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät
voi puolustautua. -- heidän ajatuksensa
ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän
8

Monet etsivät juuriaan.
Jotkut löytävät sukupuustaan kuninkaallisia ja
aatelisia, toiset renttuja
ja rikollisia. Kristus otti
orjan muodon kohottaakseen kurjimmankin
ihmisen kuninkaalliseksi
(Ilm. 1:6; 1 Piet. 2:9).

ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita mutta
ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden
katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. -- He ovat
vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen,
he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa” (Room. 1:19–25).
Kohtalokkaita valintoja

”Ihmissydämen pimentyminen” on sattuva ilmaus monen nykyihmisen tilasta
ja moraalisista valinnoista. Kun ihminen
ei usko Jumalaan eikä tunnusta hänen
olemassaoloaan, hän on kuin ”vapaata
riistaa” pimeyden voimille. Kunnioitus
toista ihmistä kohtaan vähenee. Ihminen
alkaa toimia vastuuttomasti ja rakkaudettomasti, jopa eläimellisesti. Hän muuttuu
itsekkääksi ja ahneeksi. Hän ei häpäise
vain omaa ruumistaan, vaan pilaa kuvan,
jonka Luoja luodessaan asetti ihmiseen.
”Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt
heidät arvottomien ajatusten valtaan,
tekemään sellaista, mikä ei sovi” (Room.
1:28). Kun lukee kuvausta (Room. 1:26–32)
siitä, miten Luojan kieltävät ihmiset elävät, ei voi kuin todeta kaiken pitävän
paikkansa tänäkin päivänä. Jos tunnustamme Jumalan Luojaksemme, jos seuraamme hänen Sanansa hyviä ohjeita
ja kiitämme häntä päivittäin elämästä,
jonka hän meille antanut, olen varma,
että hän varjelee meitä joutumasta maailmassamme yhä kasvavan pahuuden ja
pimeyden valtaan.
– Pekka Tähti/Toim. muok.

Il Primo
Omicidio

LUSIFERIN ÄÄNI:

ENSIMMÄINEN
MURHA
A. Gallen-Kallela:
Velisurmaaja

Papereitani selvitellessäni, käsiini tuli
ohjelmalehtinen vuoden 2019 marraskuulta. Eräs ystäväni oli saanut minut
valitsemaan Berliinissä käynnin ajankohdaksi siellä vietettävän barokkimusiikkiviikon. Yksi esitys erityisesti jäi
mieleen: Alessandro Scarlattin oratorio
vuodelta 1707, Il primo omicidio - Ensimmäinen murha. Aihe on Raamatun
kertomuksesta, jossa Kain surmaa veljensä Abelin.
Oratoriossa on kuusi laulajaa: Aadam,
Eeva, Kain, Abel, Jumalan ääni ja Lusiferin ääni. Lusiferin osaa lauloi Berliinissä suomalainen Arttu Kataja. Kuoroa ei
ole. Libreton on kirjoittanut Pietro Ottoboni. Useimmat tietävät Abelin kohtalon,
libretistin lisä kertomukseen on Jumalan
ja Lusiferin taistelu Kainin sielusta.
Kertomuksen lähtökohtana on veljesten uhritoimitukset. Herra hyväksyi Aabelin uhrin mutta ei Kainin.
JUMALAN ÄÄNI:

Abel, sinun polttouhrisi
kohosi taivaaseen ohi tähtien,
syvälle sydämeeni.
Voimakkaammin kuin polttopuut
palaa hänen rinnassaan
nöyrä, puhtaan rakkauden liekki,
ja hyväksyin siksi uhrin.
Raamattu kertoo lyhyesti: ”Sitten Kain
suuttui kovin, ja hänen katseensa synkistyi”. Herra varoitti Kainia: ”Jos et tee
oikein, synti on vaanimassa ovella. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä
se kurissa.” Tähän hetkeen oratorio tuo
Lusiferin, joka puhuttelee Kainia:

Kain, mitä teet, mitä ajattelet?
Kurja sielu.
Sinä häpeät tilaasi. Oletko tyytyväinen?
Sinä kärsit loukkauksesta ja vaikenet.
Olet maailman kuninkaan
jälkeläinen, esikoinen.
Ja hän, joka syntyi toisena,
ajattelee jo solmia sinut
jaloistasi palvelijakseen.
Taivas, joka valitsi sinut,
nyt sulkee sinut pois.
Taivas siis pettää sinut.
Jos sinua halveksitaan,
halveksi sinäkin, tapa Abel.
Kun hän on kuollut,
mitä tähdet voivat tehdä sinulle.
Lusifer jatkaa ja kuvaa surmatyön vaikutusta vanhempiin ja sen etuja Kainille:
LUSIFERIN ÄÄNI:

Muutama kipeä kyynel
rakastetun lapsen kuolemasta
lievittää vanhempien surua.
Mutta sitten yksin sinä ainoana,
kaikki karjat ovat sinun,
kaikki rakkaus on oleva sinun.
Oratorion tekstiä tutkiessani silmiini osui
Metso-kirjastossa Martti Lutherin selitysteossarja Mooseksen kirjoihin. Luther
paneutuu lähes 70 sivulla Kain – Abel
-kertomukseen, mm. taustoittaa Kainin
ajattelun syitä. Hänen selityksensä sisältää kolme ulkonaista, tekijää, jotka Lutherin mukaan saattoivat vaikuttaa Kainin
suhtautumiseen veljeensä.
Luther lähtee Kainin syntymästä ja
kiinnittää huomion Eevan sanoihin hänen
ilmoittaessaan esikoisensa syntymästä.
”Olen saanut miehen Herra” (alkutekstin
mukaan, ja näin oli vielä vuoden 1776
suomalaisessa käännöksessä, ”Minulla
on mies Herra”). Luther tulkitsee tätä:
”hän [Eeva] ei suuren ilon ja kunnioituksen vallassakaan ole tahtonut sanoa
häntä pojaksi, vaan on ajatellut hänestä
9

jotakin suurempaa, ikään kuin Kain olisi
tuo tuleva mies - -, josta oli Herran lupaus: Sinun siemenesi tulee murskaamaan
käärmeen pään.”
Toiseksi, Luther näkee myös Kainin
nimen (  ) ןִיַ֔ק־תֶאmerkityksen ’saada’,
’hankkia’ viittaavan Eevan käsitykseen
esikoisensa erityisyydestä. Luther kuvailee Eevan tunteita: ”Muistan kyllä, mitä
menetimme synnin tähden. Mutta nyt
me toivomme vain sen jälleen saamista.
- - Olenhan saanut Jumalan miehen, joka
hankkii meille tuon menetetyn kirkkauden.”
Luther jatkaa: ”Kain sai nimensä sillä
perusteella, että ajateltiin hänen korjaavan kaikki kohdalleen. Abel (Hebel) tarkoittaa ’turhuutta’ tai sellaista mikä ei ole
minkään arvoista.” Vain Kain oli kaikki
kaikessa.
Kolmas seikka, johon Luther viittaa,
liittyy poikien ammatteihin. Esikoisena
Kain jatkaa isänsä maanviljelijän ammattia, Abel taas pantiin paimeneksi.
”Vaikka kumpikin elämänmuoto on kunniallinen, on Abelin työ pelkästään taloudellinen, Kainin sitä vastoin suuremmassa määrin yhteiskunnallinen.”
Martti Luther pitää mahdollisena, että
Kainille esikoisuuden vuoksi vanhempien taholta tullut erikoiskohtelu oli
omiaan ruokkimaan Kainin hellimää
erityisyyttään ja vääristämään suhdetta
veljeensä.
Kainin uhritoimituksen tultua hylätyksi Lusifer iski moraalisesti heikentyneeseen, itsekeskeiseen saaliiseen. Alessandro Scarlattin oratoriossa tapahtumat
etenevät seuraavasti:
KAIN:

Olen päättänyt tappaa hänet.
Sydän jouduttaa
kärsimätöntä oikeaa kättäni kostamaan.
Minun on kätkettävä halveksuntani
rakkauden naamion taakse.
Kun saavutan tavoitteeni,
isäni saattaa vihata minua
10

ja Jumala suuttua.
Velisurmaaja ja pettäjä.
Mutta katso, tuolla on veljeni,
ennemminkin vihollinen.
KAIN (Abelille):

Abel, minä näin laumasi.
Näin lampaasi ja karjasi.
Toivon, että sinä tulet
katsomaan pellolle
hikisen työni tuloksia.
ABEL:

Mennään, rakas veljeni!
Oh! Mikä hankala este,
melkein kaaduin siihen
kulkiessani askeleissasi.
Sinä johdat minua tiellä, jota en tunne.
Mutta ei ole turvallisempaa opasta
kuin oma veli.
KAIN ja ABEL (yhdessä):

Veljellinen ystävyyden rauha
miellyttää maailmaa
ja ilahduttaa Jumalaa.
KAIN (itsekseen):

Jota on loukattu, mikä nautinto
on pystyä kostamaan.
ABEL:

Veljellinen rakkaus on aina
vilpitöntä rakkautta.
KAIN:

Jokainen sanoo niin, mutta se ei ole totta.
Pysähtykäämme tässä, Abel.
Istahda tuolle kivelle
myrttipensaan varjossa
vieressä olevan puron luona.
Levähdetään hetki
ja virkistetään mieltämme
ja karkotetaan väsymys pois laulamalla.
Miksi puro solisee?
Miksi lehdet lepattavat?
Voiko heitetty kivi

tai kevyt tuulenvire
ravistaa suurta oksaa
tai rikkoa aaltoa?
ABEL:

Sinulle pieni puro vastaa
vaatimattomalla vuoteellaan:
se haluaa levätä.
Sinulle silmut vastaavat:
kaukana pyörretuulesta
ne kaipaavat
versoa onnellisina.
Jos lehdet ja puro
haluavat levätä,
niiden kanssa
halua minäkin levätä.
KAIN:

En voi enää pidätellä
sisälläni kiihkoa...
Nuku sitten,
kun nukkua haluat,
ikuisessa unessa.
ABEL: Auta,

oi Jumala!

KAIN:

Jumala on kaukana!

ABEL:

Minä rukoilen sääliäsi!

KAIN:

Isken uudestaan!

ABEL:

Minä kuolen!

James Tissot: Kain johdattaa Abelia kuolemaan. The
Jewish Museum, New York.

Tämän jakson kääntäminen oli koskettavaa. Kun olin suomentanut koko oratorion, siirsin sen ja alkukielisen tekstin sen
vierelle tietokoneelta televisioruudulle.
Laitoin kirjastosta lainaamani levyn soimaan ja matkasin ajassa runsaat puoli
vuotta taaksepäin Staatsoper Unter den
Lindenin kauniiseen saliin.
Ohjaaja oli siirtänyt oratorion nykyaikaan vaihtamalla jossain vaiheessa näyttämölle lapset. Varsinaiset laulajat jatkoivat laulamista orkesterimontussa tai
näyttämön sivussa, lapset lauloivat osat
täydellisessä huulisynkronissa laulajien

kanssa samalla näytellen tapahtumia.
Ohjaajan viesti oli: Kateus, vallanhimo
ja suvaitsemattomuus ovat kaikissa sukupolvissa kytevää pahuutta.
Oratorio päättyy valoisiin tulevaisuuden visioihin, Aadamille ja Eevalle annettujen lupausten kertaamiseen. Kun
oratorio Il primo omicidio – Ensimmäinen murha oli päättynyt 9.11.2019, oli
päättynyt myös saman puistokadun toisessa päässä, Brandenburgin portilla,
kymmenien tuhansien ihmisten juhlinta
Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivän kunniaksi.
– Joel Niininen
Il primo omicidio, libretto Pietro Ottoboni 1707, otteet suom. Joel Niininen 2020.
Martti Luther, In Primium Librum Mose Enarrationes, Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 1-7,
suom. Heikki Koskennimi, 2004, ss. 231-235.
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Karttavarkaita

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Olen joitakin kertoja hakenut tietä määrättyyn osoitteeseen huonolla menestyksellä ja mennyt puhelinkoppiin etsimään luettelossa olevaa krttaa. Yritys on
yleensä ollut turha, koska kartta on revitty irti ja viety saman tien. Vaikka teko
ei olekaan yhtä törkeä kuin puhelimen
rikominen, se osoittaa melkoista piittaamattomuutta muista kuin itsestä. Puhelinluettelo karttoineen on erittäin tärkeä
palveluväline paitsi puhelimen käyttäjälle myös osoitteiden etsijöille.
Kartta on maapallon pinnan tai sen
osan tutkittu ja täydennetty kuva. Siitä on
eri yhteyksissä paljon hyötyä. Silloin kun
kaikilta maapallon alueilta ei vielä ollut
karttoja, kulku kartoittamattomilla alueilla oli vaikeaa, jopa vaarallista. Uuudemmat kartat ovat yleensä tarkempia ja
luotettavampia kuin vanhat. Merikarttoja
Enää ei haeta karttoja puhelinkopista: maailma kulkee taskussa. Googlataan ja
zoomataan. Silti on luotettava myös aistihavaintoihin, reagoitava muuttuneisiin olosuhteisiin. Nimet voivat muuttua, tiet olla tilapäisesti tukossa, kadut yksisuuntaisia
jne. Tietoja voidaan manipuloida ja desinformaatiota levittää tehokkaammin kuin
koskaan. Sitäpaitsi kartta ei voi valita päämäärää. Se on jokaisen päätettävä itse.

Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä Se, että altistetaan muita, ei tunnu olevan

Eksyminen tapahtuu yleensä vahingossa.
Eksyttäminen on tarkoituksellista. Entä
jos sekä opas että opastettava ovat sokeita? Viime aikoina kaduilla on marssinut
”oppaita”, jotka ovat sokeita tosiasioille
ja toisaalta näkevät olemattomia. Viruksen kieltäjät, rokotuksen vastustajat ja
salaliittoteorioiden kannattajat ovat (kuulemma) kirjavampi joukko kuin missään
mielenosoituksissa on ennen nähty. Mukana on paitsi huvikseen hulinoivia tai
muuten anarkistisia ääriliikkeitä, myös
näennäisen valistuneita, älykkäitä ja korkeasti koulutettuja ihmisiä.
Hämmästyttävintä on kuitenkin se, että
jopa vilpittömiltä vaikuttavat uskovaiset
ovat olleet höynäytettävissä. Esimerkki
erään puhelun jälkeen: Rokotetta ei aiota ottaa, koska uskotaan Jumalan voivan
varjella tartunnalta. Tai parantaa, mikäli
satutaan sairastumaan.
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relevantti argumentti. Ajatellaanko, että
muiden jumalat suojelkoot omiaan? Vai
velvoittaako rokottamaton potentiaalisena tartuttajana Jumala suojelemaan kaikkia niitäkin, joiden kanssa hän joutuu
kosketuksiin?
Yksi kysymys: Jos uskotaan Jumalan
voivan varjella virukselta, eikö sitten rokotuksen mahdollisilta sivuvaikutuksilta, jos niitä pelätään? Rokotus rajoittaa
kuitenkin kokonaiskärsimystä ja yhteiskunnan kuormitusta. Ei kai uskovaisuus
anna erivapautta olla siitä välittämättä?
Kiusaajan houkutellessa Jeesusta hyppäämään temppelin harjalta enkelit olisivat toki voineet varjella loukkaantumiselta. Mutta hän ei hypännyt. Tahallinen
vaaralle altistaminen olisi ollut Jumalan
”kiusaamista”. Sitä on myös piittaamattomuus varokeinoista viruksen torjunnassa. Usko ei sitä tosiasiaa muuta. – SM

Koti, koulu, järjestöt, joukkotiedotus ja
viranomaisetkin pyrkivät vaikuttamaan
kansalaisten tapoihin, rahankäyttöön
ja valintoihin. Jotkut kannattavat täyttä
säätelyn puutetta ja korostavat yksilön
rajatonta vapautta. He ovat ikään kuin
varastaneet kartat ja vielä ylpeilevät siitä.
Kartan varastamiseen tai väärentämiseen
syyllistyvät esim. kasvattajat, jotka antavat omalla esimerkillään turmiollisen
mallin.
Terve ja raitis elintapa pyrkii karttamaan ilmeisiä vaaroja ja haittoja. Jotta
se onnistuisi, ne on tunnistettava. Siihen kuvaannollista karttaa ja kompassia
tarvitaankin. Jotta niitä osaisi käyttää,
kartan merkit on tunnettava ja otettava
huomioon.
Järkeviin elintapoihin kuuluu turhien riskien välttäminen. Näin erityisesti
silloin, kun riskeille altistumalla saavutetaan vain toisarvoisia tuloksia, kuten
autonmitan verran etumatkaa edellä ajavaan ajoneuvoon tai hetkellistä mielihyvää riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.
Usein unohdettu lohko on oman työkyvyn ja voimavarojen järkevä käyttö
kohtuutonta kuormitusta välttäen. Niiden riistäminen on monien kyvykkäiden
ja yritteliäiden ihmisten tavallinen virhe. Heillä on liian kiire tavoitteisiin. He
suunnistavat liian pitkiä päivämatkoja
liian suurin kantamuksin.
Näistä varoituksista huolimatta toimettomuus, kaikenlaisten kuormitusten välttäminen ja vaarojen kiertäminen haasteita, tilaisuuksia ja riskejä pelkäämällä
vie mehun elämästä. Tarvitsemme elämäämme kunnon kehykset, tarkoituksen
ja mielekkäitä tavoitteita. Niihin päästäksemme meidän tulee oppia lukemaan
karttaa ja käyttämään kompassia oikein.
Ankarimman tuomion Raamatussa saa
Meidän tulee arvioida reittejä, riskejä ja
1)toisten lankeemukseen saattaminen
2)opetuksellaan tai esimerkillään hei- tavoitteita oikeissa suhteissa toisiinsa.
meidän tulee oppia myös omista ja toiskompien harhaanjohtaminen
3) vaaran uhatessa varoittamatta jättä- ten kokemuksista. Se vaatii ja kehittää
– Leo Hirvonen
minen. Jokaisella on myös vastuu kart- viisautta.
tansa ja kompassinsa ajantasaisuudesta. Lähde: Terveys 2/1989, käyt. LH:n perillisen luvalla.
KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

on kahdenlaisia: yleisessä käytössä olevia ja salaisia sotilaskarttoja. Edellisistä
puuttuu tietoja, joita jälkimmäisissä on.
Elämistä verrataan usein suunnistamiseen tai purjehtimiseen. Siihenkin tarvittaisiin kartta, kompassi ja matkaopas. Jos
ne ovat luotettavat ja niitä noudatetaan,
matka sujuu turvallisesti. Joskus näyttää
siltä, että kaikki eivät osaa lukea hyvääkään karttaa oikein tai eivät luota siihen,
vaan valitsevat reittejään riskeistä välittämättä.
Joillakin ei näytä olevan minkäänlaista
karttaa. Ehkä he ovat unohtaneet tai kadottaneet sen. Joku on voinut saada oppaakseen epäluotettavan tai väärennetyn
kartan. Kun hän pyrkii seuraamaan sitä,
hän joutuu odottamattomille seuduille ja
alttiiksi aavistamattomille vaaroille.
Elintapojen neuvojista ei ole puutetta.
Neuvojen laatu vaihtelee suuresti. Mainoksia ja oppaita tarjotaan ilmaiseksi.
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”Siitä, joka puhdistaa
itsensä kaikesta
tuollaisesta, tulee
arvokkaaseen käyttöön
sopiva astia, pyhitetty,
isännälleen hyödyllinen
ja kaikkiin hyviin
tarkoituksiin
käyttökelpoinen.”
– 2 Tim. 2:21

Puhdasta jumalanpalvelusta

”Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä
tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa” (Jaak. 1:27). Saksalainen, ja vielä
vuoden 1938 suomalainenkin, Raamattu käyttää ’palvelun’ sijasta sanaa
’jumalanpalvelus’ (’Gottesdienst’).
Kirkon sisällä pidettävässä jumalanpalveluksessa Jumala palvelee meitä,
ravitsee Sanallaan. Ihmisen paras ja
”puhtain” jumalanpalvelus tapahtuu
kirkon ulkopuolella – laupeudentekoina.
Kyse ei ole teoilla pelastumisesta tai
meriittien keräämisestä, vaan käytännön testistä, onko oppi Jumalasta vai
ei.
Onko ketään, joka ei kokisi mielihyvää voidessaan tehdä hyvää? Jopa
julmin tyranni, kuten esimerkiksi Pol
Pot, haluaa tulla pidetyksi hyväntekijänä. Häikäilemättömät rikokset, suoranaiset kansanmurhat, perustellaan
välttämättömyydeksi jonkin suuremman hyvän saavuttamiseksi.
Jeesus olisi voinut rahoittaa julkisen
toimintansa ihmeillä. Kuitenkin hän
jätti sen ihmisten hyväntekeväisyyden
varaan. Hän halusi tehdä vielä suuremman ihmeen: muuttaa ihmissydämen
ajatukset ja arvot leiväksi nälkäisille,
vaatteeksi alastomille, lääkkeeksi sai14

raille, tueksi turvattomille. Ihmettä ihmeellisempiä ovat tavalliset teot toisten
ihmisten hyväksi.
Jos Jumala antaisi sataa rahaa taivaasta
seurakunnalleen, häntä voitaisiin syyttää
puolueellisuudesta, jopa korruptiosta,
suosion kalastamisesta lahjuksilla. Juuri siitähän Saatana syytti Jumalaa Jobin
kohdalla!
Siksi seurakunnan työ on alistettu samoille ehdoille kuin maailman ”yrityksetkin”: kannattajiensa varaan. Jeesuksen
toimintaa ylläpitivät yksityiset henkilöt
vapaaehtoisilla lahjoillaan. Sponsoreiden
joukossa oli varmaan miehiäkin, mutta
kaikki nimeltä mainitut olivat naisia.
Yhteistä on, että kaikki näyttävät ensin
saaneen Jumalalta jotakin. Vasta sen jälkeen, kiitollisuudesta, oman sydämensä
vakaumuksesta, he palvelivat sillä, mikä
oli heidän vallassaan.
Jumalan valtakunnan rakentamiseen
ei voida käyttää ainuttakaan vihollisen
leiristä kopioitua menetelmää. Se sulkee
pois sen, että joku liittyy häneen vain
omaa etuaan tavoitellakseen, kuten Juudas. Sellainen suhde ei kestä. Ihminen ei
kestä sen varassa. Ei Juudaskaan kestänyt. Jumala haluaa rakkautemme kohdistuvan häneen persoonana, kiintymyksenä hänen luonteeseensa ja olemukseensa,
ei vain lahjoihin, joita saamme. – SM

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Särkynyt kuva

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Olin katsellut kaunista auringonlaskua Sjudarbadetin rannassa. Kun
palasin ylös bussipysäkille, samat värit tulivat vastaan, mutta kuva oli
särkynyt. Joku oli rikkonut pysäkkikatoksen lasiseinät. Se muistutti
siitä, miten särkynyt kuva Jumalasta meistä ihmisistä heijastuu. Miten heikosti, pirstaleina ja vääristyneenä, välitämme hänen kuvaansa
eteenpäin. Miten saatamme käsityksillämme hänet pimentää. Mutta
Kristuksessa Jumalan kuva oli täydellinen. Hänessä toteutui myös täydellisenä se ihminen, jollaisia meidän pitäisi olla. Vain ”Se on täytetty!” kantaa meidät perille.				
– SM
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Kuusiaidan kertomaa

Naapuri oli istuttanut kuusiaidan. Nyt taimet olivat
juurtuneet ja kasvu alkanut. Ne seisoivat vieri vieressä vihreänä rivistönä.
Ohi kävellessäni panin
merkille, että vaikka kuusiaita oli istutettu samaan
aikaan ja samasta taimistosta, niiden kasvu oli hyvin erilaista. Jotkut olivat
vaille metrisiä, ja toisten
latvus tavoitteli jo parin
metrin mittaa. Toiset olivat kauniin tuuheita, toiset
taas ohuempia.
Mieleeni tuli ihmiset.
Kasvumme ihmisenä sekä
fyysisesti, henkisesti että
hengellisesti saattaa olla
hyvin erilaista. Vaikka oli
simme lähtöisin samasta
perheestä, meillä voi olla

suuria eroja.
Katsellessani kuusiaitaa ajattelin, että jokainen taimi täytti kuitenkin
paikkansa aidassa. Taimi
täytti tehtävänsä koostaan
riippumatta. Jos sitä ei olisi ollut, tyhjään paikkaan
olisi pitänyt istuttaa uusi
taimi. Niin on meidän ihmistenkin laita. Olemme
erilaisia ja kehitymme eri
tahdissa. Meidän tulisi
vain hyväksyä erilaisuus.
Tärkeää on ymmärtää, että
erilaisuus on rikkautta.
Tärkeää on myös täyttää
oma paikkamme siinä yhteisössä, jossa elämme ja
toimimme.
Naapuri on innokas ja
taitava viherpeukalo. Uskon, että kunhan taimet

Kuusen ohella
sypressi on
suosittua aitana.
Senkin taimet
kehittyvät eri
tahtia, mutta täyttävät paikkansa
aikanaan.
ovat riittävän korkeita,
ilmestyvät puutarhasakset esille. Kuusiaita tasoitetaan sopivaan mittaan
ja leveyteen. Silloin aita
on yhtenäinen, eikä eroja
enää huomaa.
On hyvä oppia ymmärtämään jokaisen arvo.
Eroista huolimatta ei ole
syytä väheksyä ketään.
Olemme kaikki ihmisiä.
Tärkeintä on, että on kasvua ja että kehitymme ihmisinä ja arvostamme toisiamme.
Kun Matteus kertoo
Jeesuksen
vertauksessa
viimeisestä palkanjaosta,
hän sanoo: ”Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisemmistä veljistäni, sen
te olette tehneet minulle”
(Matt. 25:40). – Airi Helle

Jokainen sielu, joka kieltäytyy jättäytymästä Jumalalle, on toisen voiman vallassa. Hän ei ole itsensä oma. Hän voi puhua vapaudesta, mutta hän on kaikkein
kauheimmassa orjuudessa. -- Vaikka hän kuvittelee seuraavansa oman järkensä
määräyksiä, hän noudattaa pimeyden ruhtinaan tahtoa. -- Synnin voitto on siinä,
että se heikentää mielen ja tukahduttaa sielun vapauden. Jumalalle jättäytyminen
merkitsee palautumista omaan itseensä, ihmisen todelliseen kunniaan ja arvoon.
– Ellen White, Aikakausien Toivo, s. 448, 449
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”Jos näin
hän ruokkii
lintusen,
niin totta
lapsetkin...”

– Vaikka fyysinen etäisyys kasvaa, niin henkinen tuki vahvistuu... Toivoa sopii, että
presidentti Sauli Niinistön viimevuotinen tulkinta pätee yhä.
Talvisota kesti 105 päivää, jatkosota Lapin sotineen nelisen
vuotta. Koronasota vasta vähän
toista. Kestetäänhän me tämä...

Vitriinivierailut

Kun Kiinan Wuhanista joulukuussa 2019 alkanut koronaepidemia sai nimekseen covid-19 ja
levisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi vuoden 2020 alussa, maailma oli muuttunut.
Kuulun riskiryhmään 70+ ja niin minäkin
jouduin kotikaranteeniin. Läheisten tapaamiset olivat muuttuneet vitriinivierailuiksi. Kun
ruokavarastoni alkoivat tyhjentyä, seurasi soitto läheisille, ja kohta he kiiruhtivat kauppaan
puolestani ja saapuivat täydennysruuan kanssa
lasitetun parvekkeeni edustalle. Tunsin olevani kuin lasikaapissa.
Viisas presidenttimme Sauli Niinistö sanoi
koronakriisin tavoitettua Suomen: ”Vaikka
fyysinen etäisyys kasvaa, niin henkinen tuki
vahvistuu.” Jollakin tavalla yhteinen uhka ja
vaara kutsuu meissä esiin yhteishengen ja halun auttaa ja tukea. Se tuntuu hyvältä.
Aina välillä meille ihmisille muistutetaan,
joskus vaikeidenkin kokemusten kautta, että
kaikki täällä maailmassa ei ole meidän hallinnassamme. Kun emme ole muistaneet noudattaa niitä neuvoja, joita kaiken Luoja on antanut
meille, ja kun olemme poikenneet pois hänen
ohjeistaan, voi pieni viruskin tulla muistuttamaan elämän haavoittuvuudesta.
Kaiken tämän keskellä meillä ei ole hätää,
kun turvaamme Psalmissa 91 annettuun lupaukseen: ”Sinä, Herra, olet turvapaikkani, Jumalani, sinuun minä turvaan... Et pelkää yön
kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa,
joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu
keskellä päivää.” Hänen lupauksensa antaa
meille voimaa kestää vaikeinakin aikoina.
– Airi Helle

Monet pitävät varmana, että he ovat kristittyjä, siitä yksinkertaisesta syystä, että
he hyväksyvät jotkut jumaluusopilliset periaatteet. Mutta he eivät ole panneet totuutta elämässään käytäntöön. -- Ihmiset voivat tunnustaa uskovansa totuuden,
mutta ellei se tee heitä vilpittömiksi, ystävällisiksi, kärsivällisiksi, pitkämielisiksi
ja hengellisiksi, se on omistajalleen kiroukseksi ja hänen vaikutuksensa kautta kiroukseksi maailmalle. Kristuksen opettama vanhurskaus on sydämen ja elämän
mukautumista Jumalan ilmoitettuun tahtoon. – Ellen White, Aikakausien Toivo, s. 286
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Radio on
helppokäyttöinen:
Laita virta päälle,
näppäile listalta valitsemasi
puheen numero
laitteeseen ja
kuuntele!

Muistathan rukouksissasi tätä evankelioinnin työmuotoa, sillä Jumalan Sana tarvitsee aina rukousta mennäkseen eteenpäin!

Lähetysradio

Senora ja Toni Puttonen yhdessä Tonin vanhempien Leenan ja Matin
kanssa ovat keränneet eri lähteistä adventtiseurakunnan parissa vaikuttaneiden maallikoiden ja pastoreiden puheita. Aineistoa on saatu myös Audiopankista, jota monen vuoden ajan hoiti Arhi Esansaari, sekä Anne
Harjun, Ritva Lehden ja muidenkin kautta.
Kokoelmassa on yli 2.600 puhetta, mukana myös ääneen luettuna
Raamattua ja Ellen G. Whiten kirjoja.
Tämä kaikki on kuunneltavissa pienen radion muistikortilta.
Mukana tulee laminoitu lista, jossa on kutakin puhetta vastaava numero.
Radioon laitetaan virta päälle, näppäillään listalta valitun puheen nelinumeroinen luku, ja puhe kuuluu kaiuttimesta.
Lähetysradiota voi mielellään antaa myös lahjaksi hengellisistä asioista
kiinnostuneille.
Ellei niitä vielä ole paikallisseurakunnassasi, voit tilata suoraan:
Leena Puttonen
Puhelin: +358 50 555 3837 (mieluiten tekstiviestinä, soittaakin voi)
Sähköposti: mat.puttonen@gmail.com
Hinta: Vain 15 € / kpl
P.S. Jos sinulla on hyviä (tuoreita tai vanhoja) saarnoja, joita ei ole vielä julkaistu, ja haluat saada niitä tuleviin versioihin, ota yhteys Toni Puttoseen:
Sähköposti: toninen@outlook.com
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Kevään 2021 vierailut ”jäissä”

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

Framtidshopp-keräykseen voi aina osallistua!

Bankgiro: 900-7212 Plusgiro: 900 721-2
Swish: 1239007212 Tiedonantoihin: 350 tai Finska
SIDA tuplaa jokaisen kerätyn kruunun. Framtidshoppkeräys 2020 tuotti 2 028 098 kr. Tukholman suomalainen
srk 30 350 kr. ADRA/Julgåvan : 937 501 kr. KIITOS!

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

Kirjauutuus: V A L O N S O T U R I T
”Tässä fiktiivisessä tarinassa sotureina kuvatut enkelit osallistuvat valon ja pimeyden väliseen taisteluun
Telluksella. Kuvitteelliset tapahtumat perustuvat Raamattuun ja historiaan. Kurkista ”kulissien taakse”!
Miksi elämässä on pahuutta, kärsimystä ja kuolemaa?
Mistä katastrofit ja pandemiat johtuvat? Mikä on ihmiselämän tarkoitus? Onko muualla avaruudessa elämää? Mikä on ihmiskunnan ja maapallon kohtalo ja
tulevaisuus?”
Kirjoittanut: Pekka Tähti
610 sivua, 24 värimaalausta
11 osaa: Kapina, Pahuuden verkko, Pimeyden valtakunta,
Valittu kansa, Kuningas syntyy ihmiseksi, Valta-		
kunnan salaisuus, Kohtalokas naimakauppa,
Pimeyden voittajat, Kuninkaan tulo lähestyy,
Viimeinen varoitus, Kuninkaan paluu

Hinta: 28 euroa + lähetyskulut
Tilaa: Puh. +358 50 403 5571
Sähköposti: petahti@gmail.com
Osoite: Kovaskalliontie 1 B 2
FI-251 30 Muurla, Finland

Siunattua
Toivon ,
Valon
ja

Ilon

Pääsiäisjuhlaa!
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KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO
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Avsändare: Stockholms Finska
Adventkyrka YLÄSALI-lehti
Olof Palmes g. 25, 1 tr, 111 22 Stockholm

Keltaiset kevääntuojat

HORISONTTI

KUVA: ARI LAITINEN

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Keväthankien keltaiset läiskät koirien ulkoilupolkujen varsilla kuuluvat toki kevään
merkkeihin, mutta niitä mieluummin kiinnitän katseeni kahteen muuhun kevääntuojaan.
Ensimmäinen niistä on italiantalventähti,
Eranthis hyemalis, ruotsiksi vintergäck. Italiaksi kasvin nimi on piè di gallo, kukonjalka.
Italiassa ja Pohjois-Balkanilla kasvi on luonnonvarainen. Ruotsalaisen nimensä (”talvenjekku”) mukaisesti se pilailee kuningas
Boren kustannuksella ja voi meillä Ruotsissa
ensimmäisenä kevätkukkana kurkata esiin
hangen pienimmästäkin aukosta jo helmimaaliskuussa.
Myöhäiskevään ja alkukesän maiseman keltainen iloläiskä on rentukka, Cal
tha palustris, ruotsiksi kabbeleka. Kasvin suomalaisen nimen arvellaan viittaavan
sanaan rento. Kasville on kansa antanut muitakin nimiä: lohenkukka, hauenkukka,
lahnankukka, sammakonkukka. Ne viittaavat kasvin kukinta- ja eläinten kutuajan
samanaikaisuuteen. Ruotsinkielisen kabbeleka-nimen alkuperä
on yhtä hämärä kuin kukan väri
loistavan kirkas. Tämä kukka ei
kasvupaikallaan hienostele. Rentukka saa saviset ojien ja purojen
varret loistamaan juhla-asussa.
Kevät houkuttelee meitä ulos
luontoon monin värein, tuoksuin
ja äänin. Otetaan vastaan Luojan
tarjoamat elämykset kaikin aistein, syli ja sydän avoinna!
– Ari Laitinen

