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Meerin mietteitä     

 

Ainoastaan Jeesus 

Yhtenä yönä 
näin unta...  

Yhtenä yönä näin unta, että ystäväni tuli 
luokseni ja sanoi, etten pääse perille tai-
vaaseen. Aamulla muistin uneni ja aloin 
oitis tutkia varmasti luotettavasta lähtees-
tä, Raamatusta, viestin todenperäisyyttä.  

Ensimmäiseksi tulivat mieleeni sanat 
Johanneksen evankeliumista: ”Minun lam-
paani kuulevat minun ääneni ja minä tun-
nen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan 
heille ikuisen elämän. He eivät koskaan 
joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä 
minulta. Isäni, joka on heidät minulle anta-
nut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä 
kukaan voi riistää heitä Isäni kädes-
tä.” (Joh. 10:27–29.)  

Saattaisiko sen selvemmin sanoa! Kun 
Jeesus pitää huolen perillepääsystä, niin 
voin levollisin mielin kiittää Häntä ja jat-
kaa matkaani Hänen seurassaan. 

Sen aamun jälkeisinä päivinä tuli kui-
tenkin monta kertaa Raamatusta ja harta-
uskirjoista esille kysymys perillepääsystä. 
Paavali kehottaa: ”Tutkikaa itseänne, olet-
teko uskossa” (2. Kor. 13:5). Vanhan tes-
tamentin puolella Daavid pyytää Jumalaa 
tutkimaan ja koettelemaan Daavidia ja 
johtamaan hänet perille.  

Muistamme myös Jeesuksen vertauk-
sen kymmenestä neitsyestä. He kaikki 
näyttivät päällepäin samanlaisilta suloisilta 
tytöiltä, jotka olivat menossa häihin, mutta 
osa heistä jäi oven ulkopuolelle.  

Jeesus kertoo myös ihmisistä, jotka te-
kevät ihmeitä Jeesuksen nimessä. Silti voi 
käydä niin, että Herra sanoo heille: ”En 
tunne teitä” (Matt. 7:21–23).  

Näistä esimerkeistä näemme, miten 
tärkeää on, että meillä on oikea usko. Pääl-
lepäin meidän elämämme voi näyttää hy-

vinkin kristilliseltä, mutta pelastuskysy-
myksessä ratkaisee ainoastaan meidän 
suhteemme Jeesukseen. Parhaimmatkaan 
omat tekomme eivät auta meitä perille. 
Mutta eivät myöskään rumimmatkaan pa-
hat tekomme voi sulkea meiltä taivaan 
ovea, kun turvaamme Jeesuksen täydelli-
seen anteeksiantamukseen. Pelastusvar-
muutta ei löydy meidän sydämestämme, se 
löytyy yksin Jumalan Sanasta, Kaikkivalti-
aan Herran varmoista lupauksista. 

Hyvä lukijani, kuka lienetkin, tutkithan 
Raamatusta rukoillen, oletko sinä uskossa, 
uskossa ristillä kuolleeseen, ylösnoussee-
seen Jeesukseen, Jumalan Karitsaan. Vain 
ja ainoastaan Hän voi taata pääsyn Tai-
vaan hääjuhliin.  

 
”Yhdessä käy ylkää vastaan  
neitsyettä kymmenen, 
viidellä on ainoastaan  
lamppu kirkas valkoinen. 

 Toiset huomaa kauhuissansa,  
että heidän lampuistansa 

 puuttuu öljy kokonaan  
- heiltä taivas suljetaan. 
 
Siksi, sielu, tarkoin huomaa,  
nautitko sä uskossa 

 rauhaa veriarmon tuomaa,  
Lahjavanhurskautta. 

 Puutteinesi, synteinesi  
riennä armoon Jeesuksesi, 

 hän sun kurjan autuuttaa,  
uskon kautta uudistaa.” 
 
Siunattua suvea toivotellen 
 

Meeri Auramo 



O lemme Suomessa  tottuneet siihen, 
että kristilliset järjestöt eivät ota 

käyttöönsä sellaisia sanoja tai sanontoja, 
jotka jo ovat jonkun toisen järjestön käy-
tössä ja toimintamuodon nimenä. Mikään 
toinen järjestö ei siksi ole ottanut esim. 
nimeä ”Syventymispäivät” omaan käyt-
töönsä, koska se on Suomen Raamat-
tuopiston käyttämä nimi loppukesän ta-
pahtumastaan.  

Vastaavasti helluntaiseurakunnilla on 
kerran vuodessa ”Juhannuskonferenssi”, 
jota nimeä eivät muut järjestöt ole ottaneet 
oman keskikesän toimintansa nimeksi. 
Sama koskee SRO:n avointa raamattukou-
lua, josta käytetään kirjainmerkkiä ARK. 
Tämä kirjainyhdistelmä kuuluu SRO:lle.   

Tällaisia järjestöjen työtä koskevia ja 
niiden toimintaan kuuluvia ”tunnussanoja” 
on useimmilla järjestöillä. Muut varovat 
ottamasta toisten käytössä olevia ilmaisuja 
itselleen. Se on korrektia käytöstä ja osoit-
taa kunnioitusta muita kohtaan. Se myös 
poistaa väärinkäsitysten ja sekaannusten 
mahdollisuuden. 

Tämän tähden monia hämmensi se, et-
tä Tampereella järjestettiin vappuna tapah-
tuma, jota mainostettiin nimellä ”Kristus-
päivä”. Epävarmuus syntyi siitä, että Kris-
tus-päivä tarkoittaa Evankeliumin opinto-
yhdistyksen järjestämiä opetustilaisuuksia 
ja kursseja, joita jo vuosien ajan on järjes-
tetty eri maakunnissa.  

Evankeliumin opintoyhdistyksen Kris-
tus-päivä on nimi, johon liitetään Kristus-
keskeinen sanoma: kristillisen uskon kan-
nalta tärkeimpien asioiden opetus. On 
totuttu siihen, että Kristus-päivässä ovat 
esillä pelastuksen kannalta oleelliset pää-

asiat: ihmisten turmeltuneisuus, laki, Kris-
tus ristillä syntiemme kantajana ja sijais-
kärsijänä, evankeliumi, Jumalan armo ja 
lahjavanhurskaus.   

Monet, jotka ovat vapautuneet karis-
maattisen liikkeen lumoista, ylistyskoko-
usten tunnelmista ja eksyttävistä opeista ja 
opettajista, ovat löytäneet armollisen Ju-
malan ja turvallisen levon Kristus-päiviltä 
ja Evankeliumin opintoyhdistyksen Kris-
tus-opetuksesta muissakin yhteyksissä.  

Tampereen kokouksen järjestäjien piit-
taamaton menettely toisen järjestön toi-
mintamuotoa ja sen nimeä kohtaan on 
harvinaista. Tampereen tilaisuuden järjes-
täjien menettely on sitäkin oudompaa, kun 
Kristus-päivä on Patentti– ja rekisterihalli-
tuksessa rekisteröity ja siten lailla suojattu 
toiminnan nimi. Sen käyttö on rajattu 
Evankeliumin opintoyhdistykselle.   

Vakavin ongelma tässä moitittavassa 
toiminnassa on se, että Tampereen Kris-
tus-päivään oli sisällytetty paljon varsinai-
selle Kristus-päivälle vieraita aineksia, 
joita Evankeliumin opintoyhdistys ei pidä 
terveen opin mukaisina. Joku asiaan pe-
rehtynyt tuntematon henkilö kirjoitti inter-
netissä Tampereen tapahtumasta osuvasti:  

”Noiden piirien kautta leviää uuskaris-
maattinen hengellisyys. Ihminen kaipaa 
läpimurtokokemuksia ja ihmeitä. Nykyi-
nen ylikarismaattisuus ja uuskarismaatti-
suus ei keskity Kristuksen sovitustyöhön 
ja syvälliseen Raamatun opetukseen... Nyt 
on aika, jolloin meidän tulisi kiinnittyä 
Kristuksen ristiin ja Golgatan veren ar-
moon…” 

 
Pääkirjoitus jatkuu sivulla 13 >   
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Pääkirjoitus  
 
 
 

Toisenlainen Kristus-päivä  
hämmensi ystäväkenttää 



2. Sam. lukuun 15 meille on talletettu ku-
vaus Daavidin elämän eräästä kaikkein 
epätoivoisimmasta hetkestä. Hänen poi-
kansa Absalom oli kannattajineen lähesty-
mässä Jerusalemia. Daavidin oli paettava 
henkensä edestä – omaa poikaansa.  

Ylipappi Sadok lähti leeviläisten kans-
sa Daavidin mukana kantamaan liitonark-
kua. Mutta Daavid lähetti arkun takaisin 
kaupunkiin ja sanoi samalla jotain todella 
tärkeää: ”Jos Herra on minulle suopea, 
hän johtaa minutkin takaisin” (2. Sam. 
15:25). Hän oli myös valmis siihen, että 
Herra sanoo hänelle: ”Sinä et ole minulle 
mieleen” (15:26).  

Voiko mikään olla meille sen tärkeäm-
pää ja kalliimpaa kuin se, että Herra on 
meille suopea ja olemme hänelle mieleen. 
Jumala on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä 
oleva ja iankaikkinen Jumala ja hänen 
suopeutensa on suurta, ehdotonta ja täy-
dellistä. Hän ei koskaan muutu ja häneen 
voi aina luottaa ja turvata. Sen sijaan kaik-
ki tässä maailmassa ja minussa oleva on 
muuttuvaista, haurasta, lopulta tuhoon 
tuomittua ja häviävää.  

Onko todella mahdollista, että Jumala 
olisi suopea tällaiselle mitättömälle ja syn-
tiselle ihmiselle kuin minä olen?  En saa-
vuta Jumalan suopeutta itseäni kohtaan 
kuuliaisuuteni, antautumiseni, toimintani, 
sanojeni ja asenteitteni vuoksi. Ainoa, 
mikä voi tuoda elämääni Jumalan suopeu-
den on hänen Poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus 
minun tähteni.  

Kun kätkeydyn Jeesuksen Kristuksen 
turviin, saan aina osakseni Jumalan suo-
peuden. Raamattu sanoo: ”Ratkaisevaa ei 

siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan 
se, että Jumala armahtaa” (Room. 9:16).  

”Herra vain odottaa, että voisi olla 
teille armollinen, hän nousee armahta-
maan teitä” (Jes. 30:18). Jumala armahtaa 
jokaisen, joka on hänen Poikaansa sitoutu-
nut.  

Jumalan suopeudesta huolimatta ajalli-
nen elämä voi jatkua hyvinkin tuskallisena 
kuten se jatkui Daavidin kohdalla. Daavid 
oli sanonut: ”Olen valmis. Hän tehköön 
minulle niin kuin hyväksi näkee”  (2. Sam. 
15:25).  

Se, mitä Jumalan näki hyväksi, ei ollut 
Daavidille helppoa. Hän  joutui elämäs-
sään vielä tilanteeseen, jossa hän oli suun-
niltaan surusta ja hän ajautui tuskansa 
vallassa itkemään niin hillittömästi, että 
oli menettää otteensa elämästään ja saa-
mastaan tehtävästä (19:1,8).  

Mutta hän sai kuitenkin takaisin us-
konsa Jumalan suopeuteen. Sen uskon 
varassa hänen elämänsä jatkui ja hän täytti 
loppuun asti sen viran ja juoksun, jonka 
hän Herralta oli saanut.  

Jumalan suopeuden rinnalla on kovin 
vähäpätöistä se, mitä saan itselle ja mitä 
koen hetken kestävän ajallisen elämäni 
aikana.  

Sekin on toisarvoista, mitä muut ihmi-
set minusta ajattelevat ja sanovat ja jopa 
sekin, mitä he minulle tekevät.  

Oleellista on Jumalan suopeus minua 
kohtaan. Hän on aina suopea, kun turvaan 
Kristukseen! Silloin hän ei koskaan sano: 
”Sinä et ole minulle mielen.” Ja niin jak-
san ottaa vastaan kaikenlaiset elämänkoh-
talot! 

Olavi Peltola 
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Elämäni tärkeitä raamatunkohtia  
 
 
 

Onko Herra minulle suopea? 
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  Mitä tarkoittaa                              
  kaikesta luopuminen?    

Ihmiselle on ominaista omasta kiinni pitä-
minen. Kukaan meistä ei mielellään luovu 
omaisuudesta, ystävistä, perheestä, saati 
terveydestä. Pidämme niistä hyvistä lah-
joista, jotka Jumala on meille antanut ja 
vastakin antaa. 

Harvinaista ei kuitenkaan ole, että elä-
män aikana menetämme monta noista lah-
joista. Joltain on mennyt rahat, toiselta ys-
tävät. Joku on menettänyt perheensä. Moni 
on menettänyt terveytensä. Viimeistään 
kuoleman hetkellä me menetämme kaiken. 
Silloin ei ole jäljellä enää mitään. 

Kaiken menettämisestä Jeesuskin näyt-
tää puhuvan: 

”Jos joku tulee minun luokseni mutta 
ei ole valmis luopumaan isästään ja äidis-
tään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja 
sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, 
hän ei voi olla minun opetuslapse-
ni” (Luuk. 14:26). 

Nämä Herran sanat ovat vakavat. Onko 
todella niin, että meidän täytyy katkaista 
perhe- ja ystävyyssuhteet voidaksemme 
tulla Jeesuksen opetuslapsiksi? Onko kai-
kesta luopuminen välttämätön ehto Kris-
tuksen omaksi pääsemiseksi? 

Jeesus ei vaadi meiltä vain paljon. Hän 
vaatii meiltä kaiken. Meidän on oltava 
valmiit luopumaan kaikkein tärkeimmistä 
ja rakkaimmista asioista. 

Kun Jeesus puhuu meille rakkaista 
asioista, hän puhuu siitä, mihin sydämem-
me on mieltynyt. Hän koskettelee suhdet-
tamme niihin hyviin lahjoihin, jotka Juma-
la on meille antanut. Jeesus kysyy meiltä, 
että rakastammeko me enemmän lahjoja 
vai lahjojen antajaa, siis hyviä asioita elä-
mässä vai Jumalaa niiden lahjoittajana. 

Koska Jumala antaa meille hyvät lah-
jansa, hän voi myös ottaa lahjansa meiltä 
pois. Jos hän ottaa hyvänsä pois, silloin 
meiltä kysytään, mitä me viime kädessä 
rakastamme, mihin meidän sydämemme 
on kiintynyt. Onko meille rakkainta se, 
mitä Jumala on meille antanut ja minkä 
hän saattaa ottaa meiltä pois? Vai onko 
meille rakkainta itse Jumala? 

Kaikesta luopuminen ei ole helppoa. 
Kaikesta luopuminen on kipeää. Se on 
vastoin kaikkea sitä inhimillistä kiinty-
mystä, jota luonnostamme Jumalan lahjoi-
hin tunnemme.  

Kaikesta luopuminen rikkoo ne siteet, 
joita me elämässä ympärillemme luomme. 
Jumalan ihmisille ei ole maailmassa vie-
rasta se, että meiltä tavallisesti viedään 
juuri se, mitä me kaikesta eniten halajam-
me. 

Kun meiltä viedään se, mikä meille on 
rakasta ja mihin sydämemme on kiintynyt, 
emme tahdo sitä hyväksyä. Kamppailem-
me menettämistä vastaan. 

Kaiken menetyksen, surun ja kivun 
keskellä on kuitenkin merkitys. Kun kaik-
ki menee, Kristus jää luoksemme. Hän 
asettuu menetyksemme, surun ja kipumme 
keskelle. Hän ojentaa kätensä meille ja 
lausuu rakastavalla äänellä: ”Rauha sinul-
le!”                                          

Markus Malk 
 

Lehtemme pyritään julkaise-
maan parillisina kuukausina. 
Seuraava numero ilmestyy, jHs. 
elokuussa. 



   
 
 
 

 

  Ajatuksia pimeässä tai  
  raskasta elämäntietä kulkevalle 
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Verhot on usein vedetty eteen kun ollaan 
Jumalan odotushuoneessa. On kyllä jännit-
tävää tähyillä eteenpäin ja miettiä, mitä 
pian tapahtuu, mutta usko kasvaa parhai-
ten pimeässä, silmiltämme kätkettynä.  

Elämä auringonpaisteessa ja myötätuu-
lessa on niin mukavaa, että harvoin huo-
maamme uskomme alkavan siinä heiketä. 
Mutta synkkien aikojen keskellä hengelli-
nen elämä alkaa kukoistaa. 

Jumalan pyhät tekivät suuria kun he 
matkasivat epätietoisuudessa. Raamatussa 
sanotaan, että ”uskon kautta … Abraham 
… lähti tietämättä, minne hän oli saapuva”  
(Hepr. 11:8 KR 38). Apostoli Paavali puo-
lestaan sanoi: ”Minä matkustan, sidottuna 
hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä 
minua siellä kohtaa” (Apt. 20:22 KR 38).  

Opetuslapset olivat usein hämmennyk-
sissä ja ihmeissään Kristuksen sanoista ja 
toiminnasta. Psalmien kirjoittajat kyselivät 
loputtomasti ”Miksi?” (Esim. Ps. 10:1; 22: 
1; 42:10; 43:2; 44:24; 74:1; 88:15). Myös-
kään Jobilla ei ollut kärsimyksiensä kes-
kellä aavistusta siitä, mitä oli tapahtumas-
sa.  

Salassa olevat asiat voivat tuoda suuria 
siunauksia. Hudson Taylor, joka näki vas-
tasyntyneen poikansa kuoleman ja sitä 
seuranneen vaimonsa kuoleman ja oman 
terveytensä kurjistumisen, kirjoitti koke-
muksistaan: ”Tämä oli murheellisin ja 
siunatuin vuosi elämässäni.”  

Aurinkoisina hetkinä riennämme mu-
kavien asioiden perään. Epätoivoisimpina 
hetkinä pidämme tiukimmin Isää kädestä. 

 Synkissä oloissa usko, periksi anta-
mattomuus ja uskollisuus Jumalalle yltävät 
uusiin mittoihin. Kuitenkin elämä juuri sil-

loin voi tuntua niin ahdistavalta, että olem-
me täysin tietämättömiä voitoistamme. 

 ”Hyvissä olosuhteissa” uskon silmät 
voivat nähdä. Tuntuu siltä, että juuri niin 
pitää aina ollakin. Mutta kun myrsky is-
kee, samojen silmien on vaikeaa nähdä 
pimeyden läpi. Muista silloin: Olosuhteet 
ovat muuttuneet heikommiksi, sinä olet 
sama kuin ennenkin. Vastoin tuntemuksia-
si et kulje pimeässä taaksepäin .  

Tunnevaltaista asennoitumista kristilli-
seen uskoon on toisinaan kuvattu paluuna 
ensirakkauden ääreen ikään kuin uskon 
vaelluksen alkuhuuma olisi jotakin parem-
paa kuin tiellä pidempään kulkeneen kris-
tityn kokemus. Hölynpölyä!  

Suurimmalla osalla kristityistä on hen-
gellisen elämän alkutaival säteilevän au-
rinkoista pääasiassa siksi, että he ajattele-
vat astuneensa sisälle lähes täydelliseen 
kristittyjen onnen maahan. He voivat alku-
vaiheessa uskoa  saavansa välittömiä vas-
tauksia itsekkäisiinkin rukouksiinsa. He 
luulevat astuneensa uuteen elämään, jossa 
ei tarvitse kokea tuskaa, kärsimyksiä ja 
vastoinkäymisiä. Heidän elämänsä on to-
dennäköisesti tunnevaltaista romanttista 
ensirakkautta – hehkua. 

Vaikka minulla ei ole mitään vahvoja 
tunnekokemuksia vastaan, niin Raamattu 
ei mittaa rakkautta kihelmöinnin määrällä. 
Rakkautta ei määritellä siirappisilla tun-
teilla, jotka seuraavat vuoren huipulle nou-
sun jälkeistä hyvää oloa, vaan ennemmin-
kin rakkaus on tuskaa, jota kärsitään pime-
ässä laaksossa. Kaikin mokomin, etsi into-
himoisesti Jumalan kasvoja, mutta älä ole-
ta, että tunteiden kylmeneminen, joka on 
normaali vaihe kenen tahansa kristityn 
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hengellisessä elämässä, merkitsee hengel-
listä kuolemaa. Me vaellamme uskossa, 
emme lämpöisessä huumassa. 

Rikkoessaan juoksuennätyksiä urheilija 
ei koskaan ole elämässään ollut yhtä ko-
vassa kunnossa ja täynnä voimaa. Kuiten-
kin hänen rääkätty kehonsa ei kenties kos-
kaan ole tuntunut yhtä heikolta.  

Samoin on uskonelämässä. Keskellä 
hengellistä kilvoittelua ei ole epätavallista 
tuntea itsensä heikommaksi kuin koskaan 
ennen – ja silti olla vahva. 

 Toisista kristityistä saatat näyttää toi-
vottomalta. Pitkän maratonin sankari, joka 
uupuneena kompuroi viimeistä mäkeä 
ylös, näyttää säälittävältä. Lapsikin pystyi-
si parempaan. Kuka tahansa, joka ei ym-
märrä, mitä tämä mies on käynyt läpi mat-
kallaan, vetäytyisi pois hänen luotaan vas-
tenmielisyyden vallassa. Ainoastaan hän, 
joka tietää asioiden todellisen laidan, osaa 
kunnioittaa kilpailijan kestävyyttä. 

Elämä näyttää usein toivottomalta. Jo-
ka päivä sinusta voi tuntuu siltä kuin ro-
jahtaisit uuteen kuoppaan. Uskon pilkah-
duksenkin näkeminen sellaisessa pimey-
dessä on valtaisa voitto. Selviytyminen 
pimeydestä voi viedä kaiken, mitä sinulla 
on. Mutta jatka matkaa. Hengellinen ravin-
to vahvistaa pimeässäkin. 

Vaikka ulkoinen kukoistuksesi olisi nyt 
ohi, hedelmä voi kasvaa ja kehittyä. Muis-
tele rampaa temppelin portilla: Hän pyysi 
almua, mutta hänen jalkansa paranivat. 
(Apt. 3:1–3). Luojamme Herra rakastaa 
yllätyksiä ja Hän rakastaa sinua. 

Maailma näkee, että meidät on lyöty 
maahan uskon taistelussa. Mutta muistat-
han, että keskeneräiset taideteokset näyttä-
vät rumilta. Loppujen lopuksi merkitystä 
on vain loppuunsaatetulla työllä. Unohda 
ulkonaiset seikat. Jatka matkaa tuntui mil-
tä tuntui ja näytti miltä näytti. Lopputulos 
tulee olemaan henkeä salpaava. 

 

Grantley Morris 
(Suom. Nina Mäntylä) 

Sielun                 
 kotilaitumilla  

 
Isän syvähiljaisuudessa 
sydämeni löytää taivaan. 

    Pysähdyn Sanan valkeudessa;  
     levottomuuteni taipuu rauhaan. 
 

Jeesuksen läheisyydessä 
sisimpäni kohtaa Paimenen.                                                   
Rukouksessa, rakkaussylissä 
kaukokaipuuni löytää laitumen. 
 
Näin minun silmäni avautuvat. 
Sisimpäni näkökyky palautuu.                                              
Kulkijan maisemat yhä vaihtuvat, 
vaan taivas yli kaiken kaareutuu.   

 
Tulit Kallioksi 
 
Olen tarvinnut paljon Kristusta 
ja kaivannut suunnattomasti taivasta.  
 
Jostain syvältä ja horjuvalta pelastuin                                     
Sisälleni vahvistui uusi maailma. 
 
Niin paljon olen pelännyt hylkäämistä 
pimeyden ja suoritusten paineissa. 
 
Sinä, Kristus, tulit Valkeudeksi, 
todelliseksi kestäväksi Kallioksi. 
 
Olen kuin pienet ruukun palat. 
Niistä kokosit uuden astian. 
 
Lähdin tuntemattomaan kanssasi 
tietämättä, mihin polullani päädyn. 
 
Olenkin kulkemassa päivän matkaa 
seuranani Tie, Totuus ja Elämä. 
 

Runot Ceta Lehtniemi 



Istun hengellisessä kokoustilaisuudessa. 
Helsingin jäähalliin on saapunut tuhansia 
ihmisiä. Raamattutunneilla heitä on jo val-
misteltu odottamaan suuria ihmeitä. 
Heille oli vakuutettu: ”Mitä enemmän 
käytämme uskoamme, sitä enemmän ih-
meitä tapahtuu.”. ”Me vapautamme paran-
tavat voimat.” ”Elia sulki taivaan. Me ky-
kenemme myös tekemään ihmeitä.” ”Si-
nulla on oikeus vaatia ihme perheesi ja 
itsesi kohdalla.” ”Sinun elämässäsi on 
pankkiiri... nosta vain Hänen tililtään.” 
”Jos uskot, sinä paranet.” ”Älä ajattele 
kielteisesti.” ”Ajattele myönteisesti.” 
”Tunnusta terveytesi ja sinä olet terve.” 
”Mitä enemmän sinä uskot, sitä enemmän 
tapahtuu.” ”Usko voittaa, kun vain us-
komme.”  

Voimakkaan tunteen vallassa kuulija 
tuskin pysähtyy ajattelemaan saarnoissa 
esiintyviä uusia vivahteita: uskosta; tun-
nustamisesta; mielikuvien luomisesta; 
Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja 
siitä, kuinka Jeesuksen tullessa takaisin 
kaikki uskovat ovat silloin jo parantuneet 
sairauksistaan.  

Pelastusarmeijan asuun pukeutunut 
saarnaaja Roger Larsson oli vakuuttanut 
edellisenä päivänä: ”Jeesus sanoi: ’On 
kirjoitettu.’ Minäkin vetoan samoin. Kos-
ka Jeesus niin sanoi, minäkin saan sanoa: 
Kääntykää pois kaikki pahat henget.  

Jeesus antoi opetuslapsilleen vallan ja 
auktoriteetin ja niin mekin tulemme toimi-
maan jäähallissa. Mekin vapautamme... 
Sillä mitä päätämme vapauttaa maan 
päällä, on ole vapautettu... Kun me vain 
olemme valmiit käymään saatanan valtaa 
vastaan, niin taivas aukeaa... Jeesus on 

sanonut minulle, että sairaita paranee... 
Tunnen kehossani impulsseja. Jumalan 
tahto on parantaa sinut.” Hän painotti 
kuinka on tärkeää, että puhumme sitä, 
mikä on positiivista. ”Tunnustus on avain 
uskoon; ja vuoret siirtyvät.” 

Kokouksen johtaja sanoi: ”...suuret 
odotukset monilla sairailla. Iloinen asia, 
että taivas on nyt auki.” Niinpä raamattu-
tunnin jälkeen sairaat, joita oli tullut ym-
päri Suomea, rientävät eteen kokeakseen 
luvatun parantumisen. Saarnaaja, joka 
puheessaan oli sanonut: ”Olen ottanut 
paljon uskoa näitä päiviä varten”, kertoo 
sairaille, kuinka Herra puhuu hänelle, ja 
kuinka hän näkee taivaallisen lasersäteen, 
joka lankeaa sairaitten ylle. ”Herra, Sinä 
olet ilmoittanut palvelijallesi asian... si-
nä, joka olet saanut tiedon, että sinulla 
on syöpä ruumiissasi, nouse ylös. Tee se 
nyt!... Jumala parantaa tämän syöpäsai-
raan sisaren... Minä koskin syöpäkasvia.” 

Parantumista ei kuitenkaan tapahtunut, 
vaan sisaren sairaus paheni ja muutaman 
kuukauden kuluttua hän kuoli. 

Eräs äiti oli tuonut pahalaatuista aivo-
kasvia sairastavan poikansa kokoukseen. 
Lääkärit olivat määränneet pojan aivoleik-
kaukseen neljän päivän kuluttua. Poika 
tuodaan ruotsalaisen saarnamiehen eteen, 
joka rohkeasti julistaa: ”Herra sanoi: Po-
jalla ei enää ole aivokasvainta. Jumala il-
moitti parantumisesta juuri nyt.” Kokous-
yleisö taputti innoissaan valtavalle ih-
meelle. Lääkärit eivät voineet auttaa, mut-
ta Jumala kunnioitti rohkeaa Uskon Sa-
nan käyttäjää ja paransi pojan. Näin he 
uskoivat. 

Neljän päivän kuluttua lääkärit suorit-
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  Kokeneen opettajan vaikutelmia 
  karismaattisista kokouksista  
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tivat leikkauksen pojalle Kuopion Yliopis-
ton keskussairaalassa. Pääkoppa avattiin 
ja todettiin, että mitään ei voitu enää 
tehdä. Syöpäkasvi oli edelleen paikallaan 
ja oli levinnyt muuallekin, eikä sitä voitu 
poistaa. Myöhemmin samana syksynä 
poika sai muuttaa taivaan kotiin. 

 

Sanoma ihmeistä oli kuitenkin levin-
nyt, ja urheiluhallissa on odotuksen ilma-
piiri. Torontossa tapaamani Uskon Sanan 
edustaja Benny Hinn on tullut Suomeen. 
Hänen saarnansa kertoo ”maailman iha-
nimmasta henkilöstä, joka on Pyhä Hen-
ki”. Saaman aikana kaukana hallin keski-
osassa pieni lapsi kävelee hiljaa käytäväl-
lä. Puhuja keskeyttää saamansa ja sanoo: 
”Me olemme tulleet kaukaa tänne. Tääl-
lä ei saa olla ääntä, ei liikettä. Häiritsevät 
tekijät estävät Pyhää Henkeä. Jos kaikki ei 
ole järjestyksessä, se estää Pyhää Henkeä. 
Lapset eivät saa häiritä, koska Jumala on 
täällä ja tahtoo parantaa.” 

 

Useamman kerran saarnaaja pysähtyy 
varoittamaan siitä, etteivät lapset saa 
liikkua yhtään saarnan aikana, koska 
se murehduttaa Pyhää Henkeä eikä 
Jumala silloin voi toimia ja parantaa. 
Rohkeneepa hän tässä yhteydessä varoitta-
maan jopa Pyhän Hengen pilkastakin. 

 

Tunnelma kokouksessa on melkein 
käsin kosketeltavissa. Piano, sähköurut ja 
syntetisaattori luovat taustan puheelle. 
Mitä lähemmäksi loppua puhuja tulee, 
sitä tarkemmin hän määrää minkälaista 
taustamusiikkia tunnelma nyt tarvitsee. 
Kääntyen pois mikrofonista hän pyytää: 
”No piano, I want the strings.” (Älkää nyt 
soittako pianolla, tahdon jousimusiikkia.) 
Määräykset taustamusiikista toistuvat pu-
heen edetessä. 

 

Saarnaajan jälkeen sadat sairaat saapu-
vat eteen apua saamaan. Parkinsonin tautia 
sairastava julistetaan terveeksi. Samoin 
monet syöpäsairaat. Pääkaupunkiseura-
kunnan vanhimmistoveljelle vakuute-
taan: ”Sinun ei koskaan enää tarvitse 

käyttää kainalosauvoja.” Myöhem-
min, kun sairas yhä vain nojaa sau-
voihinsa, kertoo kanadalainen saar-
naaja hänelle syyn: ”Sinun uskosi ei 
toimi. Sinulla ei ole tarpeeksi uskoa.” 
Miehelle, jolla on jalkaproteesit, hän lupaa 
aivan uudet jalat ennen Jeesuksen takaisin 
tuloa. 

Alunperin pitemmäksi suunniteltu ko-
koussarja Urheiluhallissa supistuu, kana-
dalaisen kohdalla, kahteen iltaan. Uskon 
Sanalla on kiire. Muutaman päivän 
päästä hänet on jo ilmoitettu Ruotsiin, 
Livets Ord Raamattukoululle, viikon kes-
tävän kokoussarjan pää-puhujaksi. 

Viestit valtavista Helsingissä tapahtu-
neista ihmeistä levisivät nopeasti kautta 
maailman. Ruotsalainen julkaisu kertoo 
aivokasvia sairastaneesta pojasta, joka, 
lääkärien ja omaisten suureksi ihmeeksi 
tuli silmänräpäyksessä terveeksi. Lehti 
kertoo myös suomalaisesta saarnamie-
hestä, joka joutui häpeään epäiltyään mai-
nitun pojan parantumista! (Lehden ilmes-
tymisen aikaan poika oli jo kuollut). 

Tilaisuuteen Oslossa sijaitsevaan urhei-
luhalliin on saapunut paljon kuulijoita. 
Puhujavastuussa on jälleen sama kana-
dalainen Uskon liikkeen edustaja Ben-
ny Hinn. Hän rukoilee ihmisten puolesta, 
laskee kätensä heidän otsalleen; puhaltaa 
voimakkaasti mikrofoonin ja sanoo: 
”Ottakaa Pyhä Henki.” Jotkut kaatuvat 
lattialle. Hän ottaa vettä ja pirskoittelee 
sitä vielä seisovien päälle. Jälleen jotkut 
kaatuvat, eivät kuitenkaan kaikki. Saat-
toihan olla, että jotkut epäilivät kaatu-
misen jumalallista alkuperää. 

Seuraavaksi rukoilija pyytää seiso-
maan jääneitä lavalle. Hän katsoo kel-
loaan ja vakuuttaa, että viidessä minuu-
tissa he tulevat näkemään Jeesuksen, joka 
kaataa heidät. 

 
 
 
 

Matti Pyykkönen 
Kirjassa Me olemme Kristus.  

Ihmiskeskeisen teologian diagnoosi.  
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Muistelen pientä tapahtumaa vuosien ta-
kaa. Olin erään kesämökin laiturilla. Ju-
hannuksen aamuaurinko paistoi, ilma oli 
lämmin ja järvi tyyni. Istuin penkillä surul-
lisena pää käsieni varaan nojaten. Äitini 
oli kuollut edellisenä päivänä ja olin ve-
täytynyt maalle suremaan. 

Yhtäkkiä siinä istuessani havahduin 
siihen, että jotain tapahtui. Pieni harmaa 
lintu lennähti edessäni vajaan käden ojen-
nuksen päässä olevan paalun päähän. Ih-
mettelin, miten se uskalsi siihen tulla.  

Nostin päätäni hitaasti, ettei lintu pe-
lästyisi. Kun käännyin katsomaan sitä, niin 
sekin kääntyi minua kohti. Hetken aikaa 
katsoimme toisiamme kuin ”kasvoista 
kasvoihin”, jonka jälkeen lintu avasi nok-
kansa ja alkoi laulaa! Sitten se kääntyi ja – 
lennähti pois. Jäin hämmästyksen ja liiku-
tuksen valtaan. 

Ensimmäinen reaktioni oli kiitollisuus 
Herraa kohtaan:  –Voi Jumala rakas, lähe-
titkö tämän linnun kertomaan, että luoma-
kuntakin ottaa osaa minun suruuni? Pian 
mieleeni nousi kuitenkin seuraava ajatus. 

Eräänä päivänä, kun tämä lintu lentää 
siinä lähistön metsikössä arkiaskareissaan, 
Jumala sanoo sille: ”Hei pieni lintu, istupa 
tähän Jumalan kämmenelle.” Se tulee ja 
istuu siihen ilman pelkoa. Herra sanoo: 
”Näethän tuolla laiturilla istuvan miehen. 
Minä tahdon, että menet ja lohdutat häntä. 
Hän on surullinen, sillä hänen äitinsä on 
juuri kuollut.” 

Lintu sanoo: ”Voi Jumala! Miten minä 
voisin häntä lohduttaa. Minähän olen vain 
pieni lintu, harmaa, tavallinen ja mitätön. 
Etkö voisi lähettää jotain kaunista värikäs-
tä lintua tai vaikkapa satakielen, niin hän 

varmaan ilahtuisi.” 
Mutta Jumala sanoo: ”Mene sinä, minä 

olen sinun kanssasi.” 
Emmekö mekin ole juuri tällaisia? Me 

mittailemme ja arvioimme itseämme ja 
näemme, etteipä meistä ole Jumalan työ-
hön. Ei meillä ole armolahjoja, ei hengel-
listä viisautta eikä edes kunnollista supliik-
kia!  ”Jos olisin vahvempi tai parempi, 
niin kyllähän minä sitten. Mutta, kun olen 
vain tällainen…” 

 
 
 
 

Tapahtuma opetti            
minulle paljon 
Tuo pieni tapahtuma ei jättänyt minua rau-
haan. Se seurasi mielessäni, kunnes aloin 
tajuta, että Jumala tahtoo opettaa minulle 
kuinka yksinkertaisesti Hän voi välittää 
evankeliumin sanomaan ihmisille!  

Jumala ei tarvitse ihmisiä, joilla on pal-
jon taitoja ja erilaisia lahjoja. Hän ei tarvit-
se sellaisia, jotka ovat kuuluisia ja saavat 
siksi ihmisten mielenkiinnon liikkeelle. Ei, 
Jumala käyttää tavallisia uskovia, pieniä ja 
vähäpätöisiä, jotka tietävät, ettei heistä ole 
tekemään Jumalan tekoja. 

Katso lintua: Pieni ja harmaa ja mitä-
tön! Ei sillä ollut lauluääntä eikä mitään 
muutakaan sellaista, mihin silmä tai korva 
olisi kiintynyt! Ja lintu tiesi tämän itsekin. 
Pienuudessaan se joutui sanomaan Juma-
lalle: ”Ei minusta ole tähän tehtävään.”  

Mutta mitä Raamattu sanoo: ”Sen mikä 
on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi 
saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpe-
ään, ja sen mikä maailmassa on halpasu-
kuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, 
sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mität-

 
 
 

Olemmeko tarpeeksi pieniä 
jotta Jumala voisi meitä käyttää? 



tömäksi sen, joka jotakin on” (1.Kor.1:27–
28 KR 38). 

Miksi sitten tällainen tavallinen usko-
va, pieni ja vähäinen, voi riittää Jumalalle? 
Siksi, koska Jumala itse on tekevä koko 
työn! Mitään hengellistä ei koskaan ole 
syntynyt Jumalan ja ihmisen välisenä yh-
teistyönä. Vain Jumalan Henki voi ilmoit-
taa Kristuksen ja kirkastaa salatun evanke-
liumin! 

 
 

Katso lintua: Metsä on täynnä saman-
laisia lintuja ja niiden laulua, mutta se 
ikään kuin kuuluu asiaan, eikä siihen kiin-
nitä sen enempää huomiota. Samalla taval-
la kristillinen kirkko kuuluu tähän yhteis-
kuntaan, mutta eivät ihmiset siihen kiinni-
tä sen enempää huomiota. Kuitenkin, kun 
tämä pieni lintu tuli ja toi Jumalan rakkau-
den viestin omalla yksinkertaisella taval-
laan minulle, niin sydämeni täyttyi sano-
mattomalla kiitollisuudella.  

Evankeliumin sanoma tahtoo tavoittaa 
ihmisen sydämen. Kun tuo lintu tuli ja lau-
loi oman elämänsä yksinkertaisen laulun, 
se teki sen henkilökohtaisesti juuri minul-
le! Ja tämä tosiasia avasi sydämeni näke-
mään ja kokemaan, että Jumala näkee ja 
huolehtii kaikkien maailman ihmisten kes-
kellä juuri minusta! 

Ja ajattele, kuinka vähän tuo lintu teki. 
Se vain tuli ja lauloi sen ainoan laulun, 
minkä Jumala oli sille opettanut. 

Jeesus sanoo evankeliumeissa, että 
meidän on riskeerattava elämämme hänen 
tähtensä. Jeesuksen seuraaminen merkitsee 
itsensä jatkuvaa alttiiksi antamista. Sillä 
tiellä oma arvovaltamme usein murentuu 
tämän maailman silmissä. Samoin voivat 
kadota mainen kunniamme ja maineemme. 
Usein myös hyvinvointimme ja rahamme. 
Monilla puolilla maailma voi mennä myös 
henki. 

 

Katso lintua: Eivät metsän pikkulinnut 
luonnostaan hakeudu ihmisseuraan. Kui-
tenkin tuo lintu kuuli Jumalan äänen ja tuli 
ja istuutui vajaan metrin päähän eteeni. 

Varmasti se sisimmässään pelkäsi kuollak-
seen. Mutta se teki tehtävänsä tietoisena 
siitä, että Jumala itse oli sen lähettänyt! 

Katso lintua: Jumala kutsui sen käm-
menelleen ja se meni. Se kuunteli, mitä Ju-
mala tahtoi. Se vastusteli, mutta pian se 
kuoli itselleen ja lähti… Sellaisena, har-
maana, pienenä ja mitättömänä ja huonona 
laulajana. 

Mitään muuta ei Herra meiltäkään odo-
ta. Itse asiassa kaikki muu on liikaa ja es-
teitä Jumalan omalle työlle! 

 
 

Katso lintua: Mitään muuta ei sillä 
ollut kuin oma laulunsa. Se, minkä Jumala 
oli sille opettanut. Kun tämä lintu tuli, se 
ei tehnyt mitään ihmeenomaista. Se ei 
alkanut puhua ihmiskielellä eikä se ratken-
nut taivaalliseen lauluun eivätkä sen höy-
henet muuttuneet kultaisiksi. Kaikki sen 
toiminta oli sille täysin luonteenomaista. 
Se tuli omana itsenään, semmoisenaan, ja 
siksi Jumala saattoi käyttää sitä. 

Ja niin Hän käyttää meitäkin, jos me 
olemme niin kuin tuo pieni lintu.  

Ja huomaa, tuo lintu ei varmasti tien-
nyt, mitä sen pieni teko sai aikaan. 

Kun me olemme olleet evankeliumia 
viemässä ja laulaneet oman elämämme 
laulun, niin voi olla, että mekään emme 
ymmärrä mitään siitä, mikä tämän kaiken 
tarkoituksena oli, kun mitään erikoista ei 
näyttänyt tapahtuvan. Mutta voi myös olla, 
että joku ihminen ei koskaan unohda sitä 
hetkeä, kun sinä tulit tapaamaan juuri hän-
tä ja kerroit, että Jeesus ottaa vastaan syn-
tisiä ja aterioi heidän kanssaan! Se hetki 
tulee vielä vastaan kerran ikuisuudessa. 

 

Katsopa vielä kerran lintua: Se ei voi 
tietää, että sen palvelun tähden on sytytelty 
sydämiä monella puolella Suomea! Ja että 
sen rohkeuden ja alttiuden tähden vielä 
nytkin moni saa kuulla sen teon kautta 
sanomaa Jeesuksen veren armosta ja Ju-
malan ihmisrakkaudesta! 

 
Jouko Niemien 
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Kutsumme Sinut ja ystäväsi vuosittaiseen päätapahtumaamme,  
maakunnallisten Kristus-päiviemme ”summaan”, 

 

6. valtakunnalliseen Kristus-juhlaan 
 

                 Jyväskylään 14.–15.8.2010 (huomaa ajankohta) 
 
 

He näkivät vain Jeesuksen  
 
 

Kokouspaikka ja majoitus: Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28. 
 
Ohjelma (johon laulu- ja musiikkiosuudet vielä täydennetään) 

 
 Lauantai 14.8. 
  
 12.00  Tulolounas 
 13.00  Tervetuloa! Alkusanat. Per-Olof Malk 
   Muuttuvat ajat, muuttumaton Jeesus. Jouko Nieminen  
 14.00  Kahvi ja pöytäkeskustelut 
 15.00  Jumalan rakkauden kohtaaminen. Tapio Puolimatka  
 16.00  He näkivät vain Jeesuksen. Olavi Peltola 
 17.00  Päivällinen ja pöytäkeskustelut 
 18.30  Nuoret ja Kristus. Oskari Nummela. 
 19.30  Iltapala  
  20.00 Nuorempi polvi ja nuorista kiinnostuneet jatkavat kokousta. Jaakko Pirtti- 
   aho, Markus Malk, Nummela. Mikäli sää sallii, jatketaan klo 21 ulkona nuoti- 
   olla. Sovitaan mahdollisesta nuorten aikuisten 2-päiväisestä raamattuleiristä.  
 

Sunnuntai 15.8. 
 
    8.30 Aamiainen  
    9.30 Aamuhetki sanan ja rukouksen merkeissä. Nummela. 
             (Lauantaina opiston aulassa olevaan esirukouslaatikkoon jätettyjen esirukousaiheiden  

   puolesta rukoillaan myös.)  
 10.30   ”Herran armotöitä minä julistan” (Jes. 63:7). Per-Olof Malk  
 11.30  Lounas ja pöytäkeskustelut 
 12.30  Puhujat vastaavat osallistujien kysymyksiin. Juhani Aitomaa 
              (Ensisijaisesti vastataan opiston aulassa olevaan kysymyslaatikkoon lauantaina jätettyi- 
    hin kysymyksiin. Jos aikaa on, myös suullisiin kysymyksiin pyritään vastaamaan.)  
 13.30  Kahvi ja pöytäkeskustelut 
 14.15  Katse suunnattuna Ristiinnaulittuun. Evästä kotiinpaluulle.  
   Paavo Suihkonen.  – Päätössanat Per-Olof Malk 
 15.15  Lähtöpala 

 
 
 
 

Järjestäjät: Evankeliumin opintoyhdistys ry – Yhteistyöryhmä  
Armo riittää -lehti  – Suomen evankeliumikoulu 
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Tietoja  
majoituksesta   
ja ilmoittautumi-
sesta 

 
 
Majoitus 
 

Majoitus opiston oppilasasuntoloiden 2 
hengen huoneissa. Vaihtoehtoja:  
 

Rakennus Körtti (huoneissa suihku ja wc) 
35 e henkilöltä kun huoneessa asuu 2 h. 
 

Yksin 2 hengen huoneessa 53 e. 
 

Rakennus Västi (suihku ja wc käytävällä) 
31 e henkilöltä kun huoneessa on 2 h. 
 

Yksin 2 hengen huoneessa 49 e.  
 

Majoitus sisältää liinavaatteet ja aamupa-
lan sunnuntaina. 
 

Pyydämme ystävällisesti tekemään huo-
nevaraukset mahdollisimman pian. Huo-
neet täytetään varausjärjestyksessä. 
 
Paikoitus  
 

Paikoitusalueella voi pitää myös matkailu-
vaunuja ja -autoja, mutta niihin ei saa liitty-
miä.  
 

Ruokailut  
 

Hinnat opiston ruokailuhinnaston mukaan. 
Erityisruokavalioista tulee kertoa ilmoittau-
tumisen yhteydessä.  

 

Tilaamme ruoat opistolta etukäteen. 
Siksi suuntaa antavat (ei sitovat) ennak-
koilmoitukset ruokailuihin osallistumi-
sesta ovat erittäin suureksi avuksi.   
 

Ilmoittautuminen 
 

Huonevaraukset ja ilmoittautuminen ruo-
kailuihin ensi tilassa, viimeistään 
6.8.2009. Huoneet täytetään varausjärjes-
tyksessä.  
 

Ota yhteyttä Evankeliumin opintoyhdistyk-
sen toimistoon, puh. (019) 41 42 43  tai 
sähköpostitse os. evank@evank.org.   

Pääkirjoitus jatkuu sivulta 3: 
 
 

Toisenlainen  
Kristus-päivä...  

Kirjoittaja jatkoi: ”Me elämme aikaa, 
mikä on hengellisesti äärettömän vakava. 
Ellei Suomi palaa Golgatalle, niin se huk-
kuu. Lippujuhlat ovat tässä tilanteessa 
ristin pilkkaa ja tuudittavat yhä syvem-
pään uneen näkemästä totuutta. Jos Kris-
tus yksin ei meille riitä, niin me emme 
tule kestämään loppuun asti.” 

Tampereen vapputapahtumaa voi kut-
sua ”toisenlaiseksi Kristus-päiväksi” sa-
massa merkityksessä kuin missä apostoli 
Paavali nimitti oman aikansa väärää ope-
tusta ”toiseksi evankeliumiksi” tai ”toi-
senlaiseksi evankeliumiksi”. Apostoli oli 
tässä niin selkeä, että hän kirjoitti: 
”Julistipa kuka tahansa teille evankeliu-
mia, joka on vastoin meidän julistamaam-
me - - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan 
enkeli – hän olkoon kirottu” (Gal. 1:8).  

Usein väärän opin julistajat olivat 
lähtöisin Jerusalemista. Heidän joukossa 
oli ilmeisesti tunnettuja ja nimekkäitäkin 
”suuria” opettajia, mutta Paavali ei kos-
kaan katsonut henkilön asemaan vaan 
aina julistajien sanomaan. Kun evanke-
liumi oli vaarassa, hän toimi rohkeasti, 
jotta evankeliumi säilyisi jälkipovillekin 
muuttamattomana. 

Apostoli näki, että evankeliumin julis-
tuksen rinnalla tarvittiin sen puolustamis-
ta. Filippiläisille hän kirjoitti: ”Tehtäväni 
on puolustaa evankeliumia” (Fil. 1:16). 
Samoin Evankeliumin opintoyhdistys nä-
kee opetustyönsä yhtenä osana evankeliu-
min puolustamisen.  

Tätä aihepiiriä sivuttaneen valtakun-
nallisessa Kristus-juhlassa, jonka Evanke-
liumin opintoyhdistys järjestää 6. perättäi-
senä vuotena Jyväskylässä elokuussa.   

Tervetuloa! 
Per-Olof Malk 



Pieni kirja, suuri sanoma 
Juurikasvu 

Julkaisuluettelo ja tilaukset  
Puh. (014) 633 334  
www.juurikasvu.net 
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Tee ystävällesi         
ystävänpalvelus 

 
Haluatko olla käytännössä mukana evan-
keliumin levittämisessä ja armon kirkas-
tamisessa, ”tehdä jotakin”? Onko esim. 
ystäväpiirissäsi joku, jolle Armo riittää 
-lehti  voisi tuoda virvoitusta, rohkaisua, 
apua ja toivoa elämään juuri nyt?  
 

Jos mieleesi nousee joku ystävä, jolle 
lehtemme saattaisi olla avuksi, kysy 
häneltä, saatko tilata lehden hänelle.  

 

Lehti on maksuton.  
 

Tilaukset puh. (019) 41 42 43 tai sähkö-
postissa os. evank@evank.org.  

 
 

Armo riittää 

Per-Olof Malk 
 

Jeesuksen 
jäähyväisrukous 
 

Johannes 17 
 
 

Tilaukset Evankeliumin opintoyhdis-
tyksen postimyynnistä puh. (019) 41 
42 43, netissä olevalla lomakkeella 
tai myös sähköpostitse osoitteella 
evank@evank.org. 162 siv. 23 e.  
 

Julkaisija Evankeliumin opintoyhdis-
tys ry, kustantaja Uusi Tie Oy. 

Nuoria tullut  
vanhempien rinnalle 
EVOP:n työhön  
 
 

Evankeliumin opintoyhdistyksen hallitus 
on toukokuun kokouksessaan kutsunut 
yhdistyksen osatoimiseksi julistustyönteki-
jäksi Oskari Nummelan 1.6.2010 alkaen. 
Nummela valmistui teologian maisteriksi 
viime talvena. Hänen toimenkuvaansa 
kuuluu myös mm. työ nuorten ja nuorten 
aikuisten parissa.  

Hänen taloudelliseksi kannatuksekseen 
on perustettu kannatusrengas, jonka jäse-
net saavat hänen kiertokirjeensä. Numme-
lan kannatusrenkaan tili on Evankeliumin 
opintoyhdistyksen tili. Viitenumero 1850 
ohjaa lahjan Nummelan hyväksi.  

Kannatusrenkaaseen voi ilmoittautua 
soittamalla Nummelan työpuhelimeen 
puh. 045–125 5471 tai sähköpostitse osoit-
teeseen oskari.nummela@evank.org.  

Petri Malkin toimenkuvaa on tarkennet-
tu ja toimen nimeksi on täsmennetty vies-
tintäsuunnittelija. Petri Malk valmistui in-
sinööriksi 27.5.2010. Onnittelumme. 

Kuuntele, kuin-
ka Jeesus ru-
koilee Sinun ja 
muiden uskovi-
en puolesta en-
nen kuolemaa.   

Antikvaarinen kirjakauppa  

 

Pokstaavi Oy 
Suonionkatu 4, Helsinki 
Puh. 09 750 996 tai 040 156 8153 
matti.kettunen@pokstaavi.fi 
www.pokstaavi.fi 
 

Verkkokaupassamme on lähes 9 000 
kohdetta. Koneellamme on tiedot yli 
56 000 kirjasta. Kristus-juhlassa Jy-
väskylässä elokuussa meillä on  
myyntipiste. – Tilaa uutiskirjeemme. 

”Luen kirjaa nyt jo toista kertaa…” 
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Tässä Raamatun kohdassa on sanottu sa-
laisuus, joka koskee koko Jumalan valta-
kuntaa. Se valtakunta on uskon valtakunta. 
Se on valtakunta, joka on kaikkea järkeä, 
tunteita, näkemistä ja ihmisten mielipiteitä 
vastaan. Se on näkymätön, ihmeellinen ja 
salaperäinen. Joka ei tätä käsitä eikä herää 
yhä uudelleen tätä käsittämään, ei voi py-
syä uskossa.  

Meidän on muistettava, että Kristuksen 
valtakunta on Kristuksen kaltainen. Mei-
dän on muistettava, että morsian muistut-
taa ylkää. Oikean kristillisyyden merkkinä 
on, että me olemme Jumalan Pojan kuvan 
kaltaisia. Johannes sanoo: ’Sellainen kuin 
hän (Kristus) on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa.’  

 
 
 
 

Minkälainen Kristus         
oli maailmassa ollessaan? 
Eikö Kristusta koskevan tiedon summa ole 
se, että hänessä yhdistyivät suurimmat 
vastakohdat? Hänessä oli suurin määrä 
syntiä (koko maailman synti) ja suurin 
pyhyys. Hänessä yhdistyivät suurin alen-
nustila ja suurin kunnia.  

”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkää-
mä, kipujen mies ja sairauden tuttava.” 
Mutta hän oli myös kaikkein korkeimmal-
le korotettu. Hän oli Jumalan ’kirkkauden 
säteily ja hänen olemuksensa kuva’.  

Hän oli kaikkien palvelijoiden Palveli-
ja, mutta myös kaikkien kuningasten Ku-

ningas ja kaikkien herrojen Herra. Hän oli 
kaikista köyhin mutta samalla kaikkein 
rikkain.  

Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa. Myös uskovis-
sa kaikkein suurimmat vastakohdat siis 
yhdistyvät. Syvin alennustila (aina siihen 
määrään asti, että olemme tuomittuja syn-
tisiä) on rinnakkain suurimman korotusti-
lan ja kuninkaallisen kunnian kanssa (aina 
siihen määrään asti, että me saamme olla 
Jumalan lapsia). Syvin synnin tila on rin-
nakkain suurimman vanhurskauden ja 
puhtauden kanssa.  

- - 
Mikä kamppailun aihe tässä onkaan! 

Voimme tuntea itsemme kuiviksi, kuol-
leiksi, kylmiksi ja heikoiksi. Voimme ko-
kea itsemme kurjiksi, hengellisesti hal-
vaantuneiksi, pimeydessä oleviksi. Miten 
vaikea silloin onkaan uskoa ja nähdä van-
hurskaus läpi synnin mustan pimeyden. 
Miten vaikea onkaan tuntea hengellinen 
kuolema ja nähdä Elämä.  

Miten vaikea onkaan keskellä voima-
kasta hylättynä olemisen kokemusta näh-
dä, kuinka Jumalan uskollisuus ja rakkaus 
hymyilevät meille. Miten vaikea onkaan 
uskoa, ettei meitä tuomita sen mukaan, 
mitä me tunnemme vaan sen mukaan, mitä 
Jumalan Poika on tehnyt meidän puoles-
tamme.” 

C.O. Rosenius ( 1816–1868)  
(Suom. POM) 
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”Me vaellamme uskossa  
emmekä näkemisessä”         (2. Kor. 5: 7) 

              
 
 
 
 

                                                                     .me63 

 

EVOP 
PL 17                  
05831 Hyvinkää   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


