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Korona toi sairautta, pelkoa, ahdistusta, työttömyyttä, mutta

Jeesus antaa toivon ja tulevaisuuden
Pian on kulunut vuosi siitä,
kun korona tuli maahamme
maaliskuussa 2020. Korona
on vaikuttanut lähes jokaisen
suomalaisen elämään viranomaisten rajoitusten johdosta.
Korona on ollut tärkein uutisten aihe kuluneen vuoden
aikana TV:ssä, mutta siitä on
keskusteltu monissa perheissä
ja yhteisöissä.
Se on merkillistä, että erityisesti uskovien piireissä
jotkut ovat nostaneet esiin
monenlaisia salaliittoteorioita
uudesta maailmanjärjestyksestä koronaan liittyen. Jotkut
ovat menneet jopa niin pitkälle väittämällä, että tulevassa
koronarokotteessa annetaan
samalla digitaalinen pedon
merkki tai uusi henkilötunnus.
Suurin osa kauhukuvia maalaavien sanomasta on täysin
huu haata.
Uutta paholaisen maailmanjärjestystä ollaan rakentamassa. Tähän kuuluu myös
yhden maailman uskonnon
luominen paavin johdolla,
mutta koronalla sitä ei rakenneta. Tätä ohjaillaan mm.
Maailman talousfoorumin
kautta. Salaliittoja on ollut
kautta historian, ja niitä tulee
olemaan myös lopun aikana,
mutta meidän Jeesukseen
uskovien ei tulisi paneutua

niihin, vaan keskitytään Jeesukseen.
Paholainen haluaa saada
sinun huomiosi, mutta ole
sinä Jeesus-keskeinen uskova,
jolla on lyhyt viesti paholaiselle, niin kuin Jeesus sanoi:
”Kirjoitettu on.” Jeesukseen
keskittyvä uskova näkee ja
puhuu Jumalan lupauksia,
vaikka elät pimenevässä ajassa. Jeesus on sinun kanssasi
joka päivä ja joka tilanteessa.
Hän ei jätä sinua, vaikka kuljet läpi pimeän laakson (Ps.
23:4).
Puhu Jumalan ihmeistä.
Minulla oli viime joulu erilainen. Vietin sen sairaalan
teho-osastolla, koska olin
jostain saanut koronan. Sadat
ystävät Suomessa, Ruotsissa
ja muualla rukoilivat puolestani, ja Jumala teki ihmeen.
Korona ei saanut henkeäni,
koska Jeesus paransi minut.
Haluan koko loppuelämäni
ajan keskittyä Jeesukseen ja
kertoa siitä, että Hän pelastaa
ja parantaa myös tänään. Nimi
Jeesus on yli kaikkien nimien.
Halleluja!
Myös uskovilla voi olla
erilaisia näkemyksiä koronarokotteesta. Jotkut ovat
sitä vastaan, mutta suurin osa
väestöstä näkee myönteisesti
koronarokotteen. Tässä kes-

kustelussa on usein unohdettu
Jeesus.
Rokote auttaa kai vuoden tai kaksi, mutta Jumalan
suoja on elinikäinen, ja jos
sairastumme, niin Jumala on
voimallinen parantamaan.
Tätä sain kokea, kun Jumala paransi minut koronasta.
Lääkäri myös sanoi, että se
oli ihme. Näen tärkeimpänä
Jumalan Sanan suojan, mutta
otan myös rokotteen myöhemmin. Ne eivät sulje pois toinen
toistaan.
Jeesus ei ole kutsunut sinua
täyttämään kaikki tarpeet,
joita on maailmassa, vaan Hän
on kutsunut jokaisen uskovan
ottamaan ristin ja seuraamaan
Häntä. Jeesus kutsuu uskovia
olemaan Hänen kanssaan,
ja siksi sulje korvasi uskoa
häiritseviltä kanavilta ja etsi
entistä enemmän Jeesusta.
Siinä on siunaus. Näin teki
Maria, joka oli ottanut paikan
Jeesuksen jalkojen vierestä.
Se ei miellyttänyt Marttaa,
mutta Jeesus sanoi: ”Maria
on valinnut hyvän osan, jota
ei häneltä oteta pois.” (Luuk.
20:42)
Pimeän ja synkän ajan keskellä tarvitsemme Jumalan valoa ja toivo paremmasta huomisesta, ja se on Jeesuksessa.
Hän on maailman valkeus.

la päättyi heidän tappiokseen
av-kuun yhdeksäntenä päivänä; Jerusalemin temppeli oli
tuhoutunut samana juutalaisen
kalenterin päivänä 587 eKr
(Salomon temppeli) ja 70 jKr
(Herodeksen temppeli)!
Jerusalem juutalaisten pääkaupunkina näytti päättyneen.
Mutta tarina jatkuu! Vuosisadat vierivät. Juutalaiset
palasivat luvattuun maahansa. Israelin itsenäistymisen
jälkeen Jerusalem on ollut
nuoren valtion pääkaupunkina
vuodesta 1950. ”Ja Jerusalem
on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat
täyttyvät” (Luuk. 21:24). Jeesuksen sanat ovat toteutuneet.
Juutalaisten aika Jumalan
kalenterissa on taas tullut.
Jerusalem on tänään Israelin kasvava pääkaupunki.
Vanhan rinnalle nousee uutta.
Knessetin, valtiopäivätalon,

lähellä oleva seitsenhaarainen
Menora- kynttelikkö muistuttaa Jumalan uskollisuudessa
tehdyistä teoista. Hän ei armolahjojansa ja kutsumistansa
kadu.   
Jerusalemin historia on
monelta osin täynnä surua ja
väkivaltaa. Se odottaa vielä
Jesajan välittämää lupausta:
”Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun
kansani asuu rauhan majoissa,
turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. (Jes.
32: 17-18 )
Jerusalemin ja juutalaisuuden historia kertoo Valitsijan
uskollisuudesta. Jumala vie
tahtonsa ja tarkoituksensa
päätökseen. Tulevaisuus on
Hänen. Missään tilanteessa
ei tarvitse juuttua oman elämänsä pettymyksiin. Herran

Hän tuhoaa pimeyden. Ei
kukaan voi tuhota valkeutta,
vaan valkeus tuhoaa pimeyden, ja siksi julista rohkeasti
Jumalan lupauksia. Hän, joka
sanoi: ”TULKOON VALKEUS”, on uuden Elämän Antaja. Jumala erotti pimeyden
valkeudesta. Jumala on kutsunut sinut maailmasta valoon.
Jeesus antaa sinulle anteeksi
kaikki pimeyden teot, synnit.
Ota vastaan anteeksianto,
niin sinusta tulee Valkeuden,
Jumalan lapsi. Se on suurta,
kun ihminen saa kokea syntien anteeksisaamisen. Myös
taivas iloitsee siitä.
Korona on tuonut tullessaan epätoivoa ja usein myös
yksinäisyyttä. Joku on horjunut myös uskossaan. Juuri
sinulle Jumalalla on rohkaisun sanoja. Profeetta Jeremia
kirjoittaa: ”Sillä minä tunnen
ajatukseni, jotka minulla on
teitä kohtaan, sanoo Herra:
rauhan eikä turmion ajatukset;
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)
Jumalalla on hyviä ajatuksia
sinulle. Hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Siellä
missä on epätoivo, Hän antaa
toivoa. Murheen sijaan Hän
anta iloa. Jeesus myös parantaa sinun sairautesi. Jumala
on nähnyt sinun vaikeudet,

yksinäisyytesi, taloudellisen
ahdingon. Jeesus haluaa sanoa
sinulle: ”Katso minua”, minä
ristillä kärsin puolestasi, kun
kannoin syntisi ja sairautesi.
Minä annan sinulle uuden elämän. Ota se vastaan lahjana!
Sinulle, jonka usko on
hiipunut, haluan sanoa, että
Jumala ei ole hyljännyt sinua.
Hän on sinua rakastava Jumala. Hän on aina ollut sinua
lähellä, ja nyt Jeesus haluaa
antaa sinulle uuden mahdollisuuden niin kuin Pietarikin sai
uuden mahdollisuuden, vaikka hän oli kolmesti Jeesuksen
kieltänyt. Älä katso mennyttä,
vaan katso Jeesukseen. Hän
antaa kaikki syntisi anteeksi
ja Hän uudistaa uskosi. Jeesus
uskoo sinuun ja siksi Hän kutsuu sinua uuteen ja rikkaaseen
elämään Hänen yhteydessään.
Jeesus sanoo: “Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys”.

Pauli Kemi

Pauli
Kemi
päätoimittaja

Pettymyksistä tulevaisuuteen
Jerusalem oli sodan raunioittama. Nimikin oli muuttunut. Kaupunki oli nyt juutalaisilta suljettu Aelia Capitolina.
Rooman keisari Hadrianuksen
vuoden 135 jKr toimenpiteiden tarkoituksena oli sinetöidä
Jerusalemin ja juutalaisten
tarina lopullisesti. He tulisivat
häviämään muiden kansojen
joukkoon.   
Kolme vuotta aikaisemmin
juutalaiset olivat vielä kerran
nousseet kapinaan roomalaismiehittäjiä vastaan. Näiden
tarkoitus oli ollut pystyttää
Jerusalemin pyhälle vuorelle
pakanallinen temppeli. Aie
johti Simon Bar Kokhban
johtamaan kapinaan. Mutta
tämäkin vastarinta murtui,
kuten oli tapahtunut 65 vuotta
aikaisemmin. Puoli miljoonaa
juutalaista oli menettänyt henkensä sodassa, jonka ratkaiseva taistelu Betarin linnakkeel-

Pertti Kymäläinen
armo on aina suurempi kuin
elämä. Näin on myös alkavana
vuotena 2021!
Valitun kansan historia
rohkaisee meitä luottamaan
Jumalan uskollisuuteen.
Oman kansansa osasta murhetta kantanut Paavalikin
saattoi lopulta vain ylistää
Jumalan suuruutta: ”Oi sitä

Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen
tuomionsa ja käsittämättömät
hänen tiensä!”(Room. 11:33).

Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Silta joka kestää
Tahdon kertoa eräästä jännittävästä muistosta eräältä
matkaltani Kiinaan. Vierailimme fantastisella luonnonsuojelualueella, jossa oli
eräs riippusilta, joka ei ollut
tarkoitettu autoille vaan
ihmisille. Kun kävelimme
sillalle, se heilui huomattavasti. Pidimme kiinni
turvaköysistä ja kävelimme
vapisevilla jaloilla.
Katsoessani niitä, jotka yrittivät kävellä sillan korkeudessa
syvien laaksojen yli, joissa oli
vesiputouksia, näin monia eri
tapoja päästä yli. Oli ihmisiä,
joilta hävisi rohkeus jo ennen
ensimmäisten askelten ottamista. He luopuivat pelistä
ennen ylityksen aloittamista.
Oli myös niitä, jotka lähtivät
hyvin rohkeasti pitämättä
kiinni köysistä. Heitä käskettiin välittömästi pysymään
turvaköysissä. Oli niitäkin,
jotka nostivat varovasti jalkojaan jokaisella askeleellaan.
Silloin ja siellä Pyhä Henki
puhui minulle: ”Nähdessäsi
kaikki nämä, jotka kävelevät
tällä heiluvalla sillalla, tahdon
sinun näkevän ja ymmärtävän
sitä kuvaa, jonka annan sinulle nyt.”

Elämän myrskyt
voivat keinuttaa

Ehkä juuri sinä olet menettänyt rohkeutesi. Lähdit seuraamaan Jeesusta, mutta yllättäen
tuli elämääsi myrskyjä. Ehkä
törmäsit kiusaukseen, joka
voitti sinut. Tai yhtäkkiä tuli
suuria koetuksia sairauden ja
kuoleman muodossa. Luettelo
voi olla hyvin pitkä. Ehkä olet
tällä hetkellä musertavassa
prosessissa, ja sinulla on paljon levottomuutta sisimmäs-
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sanotaan, että me olemme
syntyneet uudesti Jumalan
Sanan kautta. Kun vihollinen
hyökkää sinun kimppuusi,
voit vastata hänelle Jumalan
Sanalla. Jos vastustat johdonmukaisesti epäuskon hyökkäyksiä, voitat vihollisen ovelat
yritykset.

Jumalan lupaukset

Evankelista
Birger
Skoglund
säsi. Silloin on aika kuunnella,
mitä Herra sanoo Jesajan
kirjan 46 luvun jakeessa neljä:
”Vanhuuteenne asti minä olen
sama, vielä harmaantuneinakin minä teitä kannan”. Tämä
silta kestää, miljoonat ovat
kulkeneet sen yli ja tavoittaneet uskon päämäärän.
Haluan palata hetkeksi ohjaajiin, jotka opastivat vanhan
kiinalaisen riippusillan luona.
He antoivat muutamia neuvoja niille, jotka tahtoivat yrittää

kävellä kapealla, horjuvalla,
sillalla.

Älä anna minkään
pelottaa sinua

Älä katso alas rotkoon, vaan
keskitä katseesi sillan toisessa
päässä olevaan kohteeseen.
Raamatussa on sama kehotus meille tänään: ”Kiinnittäkää katseenne häneen
(Jeesukseen), joka sai meidät uskomaan ja tahtoo

au t t aa m e itä pä ä s e m ä ä n
päämäärään”. (Hepr. 12:2)
Pysy tarkasti ”turvaköysissä”, jotka auttavat sinua pääsemään yli. Raamattu sanoo:
”Tehän olette uudestisyntyneet, että katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta,
Jumalan elävän ja pysyvän
sanan kautta.” (1. Piet. 1:23)
Kuinka suuren totuuden
kirjoittaakaan Pietari ensimmäisessä kirjeessään. Siinä

Rakas ystäväni, usko Jumalan
lupauksiin silloinkin, kun
tilanteet synkkenevät ja on
pimeää. Aurinko ei ole sammunut. Pilvet väistyvät ja
tulee jälleen valoisaa.
”Silta kestää toiselle puolelle. Se on ollut olemassa
satoja vuosia. Voit päästä
toiselle puolelle, jos olet päättänyt mennä sinne.” Nämä sanat ohjaaja sanoi niille, jotka
päättivät kokeilla näennäisesti
vaarallista tietä.
Samalla tavalla Jeesus puhuu pelastuksen tiestä: ”Menkää sisään ahtaasta portista,
sillä se portti on avara ja tie
kaita, joka vie kadotukseen,
ja monet menevät siitä portista
sisään. Miten ahdas onkaan se
portti ja kapea se tie, joka vie
elämään, ja harvat löytävät
sen.” (Matt. 7:13-14)
Sinä et ole loppuun käytetty
etkä ole hyödytön. Jumalalla
on jotain todella suuremmoista, jota hän tahtoo sinulle antaa. Jos uskallat uskoa siihen,
mistä kirjoitan artikkelissani,
pääset toiselle puolelle saakka. Vaikka elämässäsi on ollut
myrskyjä voi Jumala muuttaa
kaiken sinun kohdallasi.

Birger Skoglund
Käännös: Yrjö Ahonen
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Täyttä evankeliumia
Saksalainen teologian tohtori ja
pappi Rolf Sons oli Suomen Raamattuopiston ja Perusta-lehden
tammikuisten Teologisten 'etäopintopäivien' pääluennoitsija. Sons
tarkasteli reformaattori Martti Lutherin suhtautumista sielunhoitoon,
ja sielunhoidon merkitystä reformaation kokonaisuuden kannalta.

sattumanvaraista, Sons totesi.
-J umalan luomistyö on läsnä omassa elämässäni, juuri nyt. Jumala tarkoitti minut olemaan heikkouksineni
ja vahvuuksineni.

Itsetunnon ongelmat

Rolf Sons on tutkinut Lutherin sielunhoidon teologiaa ja toiminut mm.
käytännöllisen teologian dosenttina
Saksassa. Sonsin teesi olikin, että
sielunhoito on reformaation keskiössä.

Armollinen Jumala

Rolf Sons painotti luennossaan, että
Lutherin teesit lähtivät syvemmästä
kysymyksenasettelusta, kuin paavin
vallan ongelmat tai katolisen kirkon
epäonnistumiset. Ytimessä oli kysymys siitä, millainen Jumala on, ja voiko Hänet kohdata henkilökohtaisesti?
- Se lähti hänen sydämestään,
kysymyksestä, kuinka kohtaamme
armollisen Jumalan. Luther etsi Jumalan kasvoja. Tässä näen reformaation
alkupisteen.
Lutherille Jumala näyttäytyi pelottavana tuomarina, jota hän ei kyennyt
lepyttämään meriiteillään.
Johann von Staubitzista, augustiinolaismunkista ja katolinen teologista
tuli Lutherin hengellinen isä, joka oli
myös ohjaamassa tätä Sonsin mukaan
kohti sielunhoidollista lähestymistapaa.
- En rakastanut vihaista Jumalaa
vaan suorastaan vihasin tuota Jumalaa,
vaikka toisaalta halusin oppia ymmärtämään, mitä Hän tarkoitti. Ja sitten
Jumala armahti minua, Sons kuvasi
Lutherin sisäisiä pohdintoja. Luther
sai viimein rauhan Raamatun äärellä,
löytäessään armollisen Jumalan
Roomalaiskirjeen äärellä, erityisesti
Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun
kohdasta, jossa todetaan ”vanhurskaan
elävän uskosta”.

Saksalainen
teologian
tohtori ja
pappi Rolf
Sons julistaa täyttä
evankeliumia.

Vanhurskauttamisen
kokonaisvaltaisuus

Kun ihminen kohtaa armollisen Jumalan, hänen maailmankuvansakin
muuttuu. Lutherille Roomalaiskirjeen
ensimmäinen luku oli käänteentekevä.
- Jumalan oikeudenmukaisuuden
vaatimus täytti minut vihalla, mutta
nyt Paavalin tekstistä tulikin minulle
taivaan portti.
- Vanhurskauttaminen on keskeisen
tärkeä asia myös sielunhoidon, opettamisen, saarnaamisen ja reformoidun
teologian kannalta, Sons painotti.
Vanhurskauttamisen ytimessä on
lahja- jotain, jota ihminen ei voi itse

aiheuttaa, mutta ottaa kyllä vastaan.
- Kun en voi vanhurskauttaa itseäni,
toinen tekee sen puolestani ja vapauttaa minut tilanteesta, yllättävästi ja
ilman omaa ansiota.
Luther näki itsensä ja elämänsä
uudella tavalla kohdattuaan Jumalan
armollisuuden, ja Sons korosti tämän
kohtaamisen merkitystä ihmiselämässä. Ihminen on Jumalan luoma
ja jo siten rakastettu. ”Meidän tulee
siis kiittää ja ylistää sekä palvella
Jumalaa”.
- Kun ihminen oivaltaa olevansa
Jumalan luoma, hän ymmärtää myös
koko elämänsä olevan haluttua, ei

Miksi surullinen teini sairastuu anoreksiaan tai miksi pastori vertailee itseään muihin? Sons näkee, että monen
tällaisen ongelman ytimessä on heikko
itsetunto. Sielunhoidossa ihmisten
itsetunto-ongelmat tulevat usein esille.
Huono itsetunto liittyy usein myös
vääristyneeseen minäkuvaan, jossa
ihmisen perusarvokkuus tuntuukin
kietoutuvan johonkin muuhun kuin
hänen luotuisuuteensa.
- Ihmiset kyselevät oman arvonsa
perään ja hakevat muilta arvostusta.
He tuntevat olonsa hyväksi, jos saavat
muilta arvostusta, ja päinvastoin. Riippuvuus toisista ihmisisistä ja heidän
arvostuksistaan luonnehtii monien
kokemuksia, Sons kuvaili.
Luther tunsi teologina ja sielunhoitajana ihmisen itsetunnon ongelmatiikan. Kun ihmisen elämän perusta
muuttuu tämän kohdatessa Jumalan
armon, myös koko hänen itseymmärryksensä voi tervehtyä.
- Uskon kautta saamme uuden
näkökulman siihen, keitä olemme, ja
uudenlaisen itsetunnon.
Sons korosti, kuinka uskon kautta
ihminen vapautuu olemaan oma itsensä, eikä hänen tarvitse jatkuvasti
todistella muille omaa arvoaan.
Lutherin sielunhoidollista näkemystä tutkinut teologi antoi myös ohjeen, kuinka Lutheriin tulisi suhtautua.
- Mitä sanottavaa hänellä on meille
tänään? Hän sanoisi, että ”ei tässä ole
kyse Lutherista. älkääkä katsoko minuun, vaan tekstini ovat onnistuneet,
jos ne osoittivat kohti Kristusta”.
Heljä Ahjovaara-Steck

Kuva: Hans-Joachim Venth

Mitä on usko Jumalaan?
1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan
sekä sinut. ”Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet
arvollinen saamaan ylistyksen ja
kunnian ja voiman, sillä sinä olet
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi
ne ovat olemassa ja ovat luodut.”
2. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä.
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Sillä

kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Room. 3:12,
23 Sillä synnin palkka on kuolema,
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme. Room. 6:23
3. Jeesus on kuollut ristillä puolestasi.
Jumala osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus kuoli
meidän puolestamme, kun vielä
olimme syntisiä. Room. 5:8. Jumala
oli Kristuksessa ja sovitti maailman

itsensä kanssa eikä lukenut heille
heidän rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19
4. Pelastus on henkilökohtainen
Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka
on ainut tie taivaaseen. Eikä ole
pelastusta yhdessäkään toisessa;
sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Apt. 4:12
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet
vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat

hänen nimeensä.
Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua
lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on se uskon sana, jota me
saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.
Pauli Kemi, pauli.kemi@gmail.com
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Miten kohdata elämään tulevia pettymyksiä?

Jeesus sanoi: ”Tämän Minä olen
teille puhunut, että teillä olisi Minussa
rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä:
Minä olen voittanut maailman.” Joh.
16:33
Kuvitelma, että kaikki tässä elämässä menee aina hyvin ilman minkäänlaisia vastoinkäymisiä - se on jo
itsessään vakava harha, joka aiheuttaa
ennemmin tai myöhemmin ikäviä
pettymyksiä. Mutta vaikka nuo ahdistavat tilanteet ovatkin totta, niin
Jeesus kehottaa meitä kokemaan
rauhaa Hänessä ja olemaan ”turvallisella mielellä” antaen siihen kaikkiin
tilanteisiin pätevän syyn sanomalla
- ”Minä olen voittanut maailman!”
Tässä Jeesus-rauhassa ja turvallisessa
mielenlaadussa vaeltaminen todistaa
jumalattomille, että uskova on löytänyt ratkaisun elämäänsä Kristuksessa.
Samoin myös suhtautumisessa elämään Jeesus voitosta käsin varustaa
meidät Joosuan, Kaalebin, Daavidin,
Danielin ja tulipätsistä selviytyneiden
Danielin kavereiden asenteellisella
uskon vahvuudella. Sillä Kristuksessa
me saamme jalon voiton kaikissa näissä tilanteissa.
”Mutta näissä kaikissa me saamme
jalon voiton (olemme enemmän kuin
voittajia eng. NKJV) Hänen kauttansa,
joka meitä on rakastanut.” Room. 8:37
Elämään voi tulla aivan hirveä
vastoinkäyminen kuten Daavidilla ja
hänen armeijallaan, kun heidän kaikki
kodit oli tuhottu ja perheet ryöstetty
vankeuteen. 1.Sam. 30:1-26 Masentuminen tuollaisessa tilanteessa on
ymmärrettävää inhimillisesti ajatellen,

Ussia, Joosua ja Kaaleb, Daniel ja hänen kaverinsa, niin
aivan varmasti Jumala toimii
sinunkin kohdallasi kuten
heidän - ainakin periaatteellisessa mielessä ja Uuden liiton
tilanteeseen sopivasti.

Elä Jeesuksessa

Rauno Helppi
ja tuossa kokemuksessa onkin hyvä
resepti masentuneisuuteen ja katkeruuteen. Mutta jos halutaan tilanteeseen
ratkaisuja, niin on hyvä menetellä
kuten Daavid - hän käänsi mielensä
pois pettymyksestä ja alkoi etsiä Herraa avuksi ja sai, mitä etsi. Kuningas
Ussiasta sanotaan: ”Niin kauan kuin
hän etsi Herraa, antoi Jumala hänen
menestyä!” 2. Aik. 26:5
Raamattu on kirjoitettu esimerkiksi meille, joille maailmanaikojen
loppukausi on tullut. (1. Kor. 10:11;
Room.15:4) On kirjoitettu, että Jumalan toiminta voisi ilmetä meidän
elämässämme nyt kuten Raamatun
aikana. Jos toimit kuten Daavid ja

Ole yhden asian Jeesus-uskova, Herralle erottautunut sataprosenttisesti, aivan kokonaan Jumalalta tulleen kutsumuksesi arvon mukaisesti!
Sana seurakunta on alkukielessä TEE EKKLEESIA (1.
Kor. 1:2) ja verbimuodossa
EK KALEOU eli ulos kutsutut - tarkoittaa maailmasta
ja maailman henkisyydestä
ulos kutsutut Jeesuksen luo.
Tätä samaa erottautumista
Jumalalle kuvaa myös sana
’pyhitetty’, sillä pappien
pyhittäminen Vanhan liiton aikana
merkitsi erottautumista tavanomaisesta pyhää tarkoitusta varten. Tätä
samaa erottautumista Jumalalle ilmaisee myös 2. Kor. 6:14-18; Apt. 26:18.
”Herra on erottanut uskovan (maailmasta) itseään varten” Ps. 4:4 RK; Ps.
4:3 NKJV ”Kihlattu yhdelle ainoalle
Jeesukselle Kristukselle!” 2. Kor. 11:2
Vanhan liiton leeviläiset olivat esikuvia Uuden liiton Jeesus-uskovista, ja
leeviläisille sanottiin - ei maaomaisuutta, sillä Herra on teidän osuutenne! 4.
Moos. 18:20; Joos. 13:14 Daavid myös
sanoi: ”Jumala on minun osani iankaikkisesti.” Ps. 73:26 ”Sinä (Herra) olet
minun osani elävien maassa.” Ps. 142:6

”Kun sinä (Herra) olet minun kanssani,
en minä mistään maan päällä huoli...
Jumala on minun sydämeni kallio ja
minun osani iankaikkisesti.... Minun
onneni on olla Jumalaa lähellä, minä
panen turvani Herraan.” Ps. 73:25-28
Kaikki odotukseni ja kaikki toiveeni on yksin Herrassa! Jos lipsumme
yhtään tästä yhdelle erottautumisesta
- niin käärmeet ryömivät sisälle leiriin.
Jos odotukseni on yhtään siinä, mitä
itse olen tai teen, niin tulen pettymään
tai teen ’pää’ paisuneena työvahinkoja!
Jos odotukseni on yhtään siinä, mitä
muut ovat tai tekevät, niin tulen pettymään tai tulen ehkä johdetuksi harhaan
tai sidotuksi kiinni ihmisriippuvuuteen.
Jos odotukseni on yhtään ulkonaisissa
asioissa, niin tulen pettymään ja ’kokemani’ turva tulee kaatumaan. Jos
odotukseni Herrassa on uskonnollishenkisten näkemysten värittämä, niin
tulen pettymään (1) en Jumalaan, vaan
Jumalan Sanan vastaisiin luuloihin!
(2) Tulen kohtaamaan monia turhia ja
selittämättömiä kärsimyksiä! (3) Tulen
kiusatuksi monilla miksi - miksi kysymyksillä ja jopa Jumalan syyttelyillä.
Omista siis täyden ymmärryksen koko
rikkaus Kristuksessa Jumalan Sanan
ilmoituksen mukaisesti! Kol. 2:2-3
ja suostu Jeesuksen Kristuksen yksin
hallintaan.
Rukoile näin: Jeesus Kristus on
minun Herrani ja Johtajani. Minä en
hyväksy mitään muuta valtaa, enkä
kumarra ketään muuta. Minä kuulun
kokonaan Jumalalle Jeesuksen verilunastuksen kautta. Jeesus olen sun
- Jeesus olet mun!
Rauno Helppi (osat 2 ja 3)

Jumala pitää omistaan huolen kaikkina aikoina
Dogmatiikan ja patristiikan dosentti
ja varhaiskirkkoon perehtynyt teologi Anni Maria Laato luennoi Perustan ja Suomen Raamattuopiston
Teologisilla opintopäivillä kärsimysteemasta lähinnä kahden kirkkoisän,
Augustinuksen ja Kyprianuksen
ajatusten kautta.

Anni Maria Laato totesi, että kirkkoisien aikana, aivan kuten tälläkin
hetkellä, kärsimykseen suhtauduttiin
tietyllä pieteetillä.
- Kirkkoisienkään teksteissä ei kerrota yksittäisille ihmisille, mitä hyötyä
heidän kärsimyksestään on, mutta yleisellä tasolla he kyllä kertoivat ajatuksiaan, kirjoittivat paljonkin siitä, miksi
maailmassa on kärsimystä, mitä hyvää
kärsimyksestä voi seurata ja miten
kärsimyksessä ollessaan tulee toimia.

Kyprianus ja ihmisen osa

Kärsimys kuuluu ihmisen osaksi,
eikä kärsimyksestä sinänsä vielä voi
päätellä mitään ihmisen uskosta tai

Anni Maria Laato
hyvyydestä, Laato totesi kirkkoisien
pohtineen. Kärsimyksen pohtiminen
voi opettaa meille jotain siitä, millainen Jumala on, Kristushan on mukana
kärsimyksissämme, ja kärsimyksellä

voi myös olla jonkinlainen tehtävä ihmisen itsensä tai muiden hyväksi.
Kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina
kristittyjen asema oli yhteiskunnallisesti heikko,
eikä kristittynä olemisesta ollut ulkoista hyötyä.
Silti seurakunta kasvoi
voimakkaasti koetuista
kärsimyksistä huolimatta.
Kirkkoisä Kyprianuksen
aikana Afrikassa vaikutti
'kuolemantauti, ja kirkkoisä Kyprianus antoi
neuvoja tällaiseen tilanteeseen. Hänen aikanaan
kirkko eli myös vainojen
keskellä ja Kyprianus itse

pakeni Deciuksen erityisesti papistoon
kohdistamia vainoja.
- Koetuksissa ei pidä nurista, vaan
pyrkiä kestämään kärsivällisesti ja urhoollisesti se, mitä tapahtuu, Kyprianus

rohkaisi. Häneltä on Laadon mukaan
löydettävissä myös ajatus, jonka mukaan vastoinkäymisissä voi olla myös
'korjaava elementtinsä'.
Kulkutauti saattoi olla myös koetus,
joka koetteli koko yhteisön kestävyyttä
ja rakkautta.
- Kulkutaudin aikana Jumala koettelee ihmisten mielenlaatua myös näin:
auttavatko terveet sairaita, rakastavatko läheiset sukulaisiaan, pysyvätkö
lääkärit sairaiden lähellä ja auttavatko
rikkaat omastaan, Kyprianus oli tähdentänyt.
Kirkkoisä Augustinus puolestaan
opetti tyytymistä Jumalan tahtoon, ja
sen hyväksymistä, että Jumala ei aina
vastaa rukouksiin ihmisen toiveiden
mukaisesti.
- Joskus kun ihminen pyytää jotain,
hän saakin sen, mitä varten rukoilee
jotain, Augustinus oli Laadon mukaan
opettanut.

Heljä Ahjovaara-Steck
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Linnunlaulua ja Raamattua lasten lukemana

Jippii-Linnunlauluäänite

Jippii-kuoro esiintymässä.

Katriina Junttila ja Nea Pakarinen o

Katsokaa taivaan lintuja -äänitteellä yhdistyvät kaksi innostavaa palasta: lasten lukemat
Raamatun tekstit ja kesäyön
lintukonsertti. Äänite syntyi
kuin tilauksena keskelle koronaaikaa.
Jippiimissiossa toivotaan, että linnunlauluäänite saavuttaisi kaikkien
paikkakuntien vanhukset, vanhainkodit, sairaalat, palvelutalot ja vankilat.
Lasten raikkaat äänet, linnunlaulu ja
Raamatun Sana virkistävät väsyneitä,
rohkaisevat uupuneita ja innostavat
eteenpäin.

Linnunlaulua äidille

Keski-Hämeen valoisat kesäyöt ovat
tulvillaan linnunlaulua. Satakieli ja
kultarinta konsertoivat kilpaa lehtokerttusen kanssa. Mustarastaan huilu
soi heleästi. Kuikka huutaa kesäyössä.
Kaulushaikaran ääni kuuluu kaukaa.
Taustalla kukkuu käki.  
Näitä ja monia muita kesäyön ääniä
Outi Rossin äiti oli kuunnellut kesämökillään nuoruudestaan saakka. Kun
hän sairastui Parkinsonin tautiin ja oli
viimeiset elinvuotensa vuoteeseensa
sidottuna, Rossi sai idean linnunlauluäänitteestä.
Hän oli kuunnellut monia Lauri
Hallikaisen luontoäänityksiä ja ihastunut niihin.

”Jos tämä ei vakuuta, niin mikä sitten”, Outi Rossi totesi kuultuaan Joel
Välimäen lukevan Raamattua.
-   Erityisesti minua ihastuttivat
veden äänet linnunlaulun ohella. Oli
upeaa kuunnella luontoäänitteitä, joissa ei kuulunut yhtään ihmisen ääniä.
Kun Rossi otti yhteyttä Lauri Hallikaiseen, idea sai siivet.
- Linnunlauluäänitys oli minulle
innostava kokemus. Kesäkuun va-

loisina öinä nousimme varhain ja
asetimme äänityslaitteet paikoilleen
metsälehmuslehtoon, järven rantaan,
kullerometsään.
-  En voinut olla hämmästelemättä
Lauri Hallikaisen tarkkaa kuuloa. Kun
seisoimme mäennyppylällä Laurin ja
hänen avustajansa kanssa, Lauri sanoi
yhtäkkiä: ”Iso eläin liikkuu metsässä.
Se on karhu tai hirvi.” Vaikka pinnistimme kuulomme äärimmilleen,
emme kuulleet mitään. Kohta Lauri
totesi: ”Rannassa on lahnan kutu.
Viedään äänityslaitteet sinne.” Lauri
kuuli myös mehiläiset omenapuussa
ja tuulen suhinan rantakoivikossa.
Hän tunnisti rytikerttusen rannasta ja
kymmeniä muitakin lintuja.
Lauri Hallikaiseen tutustuminen
avasi myös pala palalta hänen elämäänsä. Kun Hallikainen oli nuorena
armeijassa, tapahtui räjähdysonnettomuus, jonka seurauksena hän vammautui pahasti ja menetti näkönsä.
Kokemus mullisti nuoren miehen
elämän ja unelmat. Henkiseen toipumiseen meni monta vuotta. Liikuntarajoitteisuus ja sokeus jäivät
matkatovereiksi koko elämän ajaksi.
Niiden kanssa oli opittava elämään,
vaikka tiesi, että Jeesus paransi rampoja ja antoi sokeille näön. Aina ei
saanut vastausta kysymykseen miksi.
Vuosien aikana Lauri on oppinut, että
Jumalan armo riittää.

Unelmasta tuli totta. Kun Outi
Rossin äiti eli viimeiset vuotensa
Kyläkallion hoivakodissa, linnunlaulu
täytti usein hänen huoneensa. Paikasta
tuli virkistävä keidas myös hoitohenkilökunnalle.

Lapset innostuivat
Raamatun äänittämisestä

Viime vuonna korona jyllätessä Jippiilapsikuoron seuraavan äänitteen tekeminen siirtyi, koska isoa äänitysleiriä
ei voitu järjestää. Kun koronamylläys
yhä jatkui, syksyllä tuli selväksi, ettei
Kipin kapin Betlehemiin -joulumusikaaliakaan voitu esittää, vaan se oli
siirrettävä seuraavaan vuoteen.
Niinpä aika oli kypsä lasten raamattuäänitykselle. Joulumusikaalin
ohjaaja, musiikinopettaja Katriina
Junttila lähti innolla ideaan mukaan.
Raamattuäänitykseen etsittiin lapsia Jippii-kuoroista sekä Espoon
kristilliseltä koululta. Jokaiselta
halukkaalta pyydettiin ääninäyte, ja
lukijat valittiin niiden perusteella.
- Oli jännä nähdä, minkälaiset
kasvot milläkin äänellä oli. Lapset
innostuivat projektista niin, että
heidän vanhempansakin ihmettelivät
nähdessään lastensa valmistautuvan
äänityksiin lukemalla Raamattua.
Äänitys järjestettiin joulun alla
Eero Tainan toimiessa äänittäjänä.
Lapset lukivat pyydettäessä saman
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tuo piristystä eristykseen

osallistuivat innolla lasten raamattuäänitykseen.
tekstin useaankin kertaan. Kukaan ei
lannistunut kesken matkaa, pikemminkin päinvastoin.
Lasten äänten editointi ja sen yhdistäminen linnunlauluun ei ollut ihan
helppo tehtävä. Eero Taina ei kuitenkaan antanut periksi, ja lopputulos
on palkitseva. Valmiilla äänitteellä
kuullaan kesän lintukonsertin lomassa
4-11-vuotiaiden lasten lukevan raamatunjakeita, joiden aiheet liikkuvat
luonnosta Jumalan suureen suunnitelmaan ja Jeesuksen elämään. Äänite ei
jätä ketään kylmäksi.
- Raamatun Sana toimii arkielämässä ja odotamme innolla, mitä tämä
äänite vaikuttaa kuulijoissa. Toivonkin, että äänite innostaisi myös lapsia
ja perheitä lukemaan Raamattua, Outi
Rossi sanoo.
Eräänä päivänä ennen joulua Outi
Rossin puhelin soi. Puhelimen päässä
oli tuntematon nainen Vaasasta. Hän
kertoi ihmeellisen tarinan:
- Haluan kiittää teitä siitä, että
teitte tämän erikoisen äänitteen. Olen
sairauden takia sidottu vuoteeseen
enkä pääse kävelemään. Näin kolme kertaa saman unen, jossa kuulin
ihan mahtavan linnunlaulukonsertin.
Levyllä on se sama konsertti, minkä
unessa kuulin!

Teksti: Outi Rossi ja Merja
Hakala. Kuvat: Outi Rossi

Nooa Niemelä rukoili äänityksen aikana: ”Auta, että
tähän tulisi sellainen siunaus.”

Emma Placentino matkusti linnunlauluäänitykseen
Mikkelistä.

JIPPII! UUTTA TULOSSA
Korona-aika ei ole pysäyttänyt
Jippii-lapsityötä. Pikemminkin se
ollut varustautumista ja valmistautumista uuteen. Paljon onkin
tapahtumassa Jippii-rintamalla,
ja uutta Jippii-materiaalia on valmistumassa.
Tämä aika on myös avannut valtavat
mahdollisuudet levittää Jippii-lauluja
netin kautta. Lähes kaikki Jippii-laulut ovatkin netin kautta kuunneltavissa. Monet Jippii-kuorot niin Suomessa kuin eri maissa ovat innostuneet
nettilähetyksistä, YouTube-videoista
sekä monenlaisista kokoontumisista
netin kautta. Netissä pidettyjen kuoroharjoitusten ja kokoontumisten
lisäksi kuoronjohtajat ovat vieneet
kuorolaisiaan luontoretkille.

Raamattu-aiheinen lastenlevy

Tänä vuonna Jippii-kuorolaiset tekevät Raamattu-aiheinen lastenlevyn,
joka sisältää uusia raikkaita lauluja,
joista monet sopivat myös leirilauluiksi. Iloiset ja pirteät laulut keskittyvät Raamatun ydinsanomaan. Monet lauluista ovat Tuomas Kanniston
ja Outi Rossin käsialaa. Äänite on
innostanut tekijöitä alusta asti, ja sen
toivotaan valmistuvan kevään aikana.
Laulut sovittaa Toni Mäki-Leppilampi ja äänittää Henrik Sirelä .

Myös Jippii-musiikkivideoita aiotaan kuvata tämän vuoden aikana, ja
uusi Jippii-musikaali on suunnitteilla.

Jippii Youth varustaa
nuoria eteenpäin

Parhaillaan kootaan uusia lauluja
myös Jippii Youth -laulajia varten.
Muutamassa vuodessa Jippii-lapsista
kasvaa nuoria, jotka etsivät omaa
paikkaansa. Jo vuosien ajan heille
on kaivattu lauluja ja materiaalia,
jotka auttavat heitä kasvamaan ja
etenemään Jumalan suunnitelmissa.
Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla
monet yläasteikäiset uskovat nuoret
ovat usein aika yksin ja kaipaavat
ikäistään seuraa ja heille suunnattua
toimintaa. Jippii-työssä nuorista halutaan kasvattaa vastuunkantajia ja
esimerkkejä pienemmille. Nuoria ei
haluta eriyttää isosta kuorosta, mutta heille halutaan tehdä myös omia
laulua ja järjestää omaa toimintaa.

Päivähartauskirja perheille

Jo vuosien ajan Outi Rossi on kirjoittanut päivähartauskirjaa perheille.
Kirjan ideana on innostaa lapsia ja
perheitä lukemaan ja tutkimaan Raamattua sekä rakentamaan elämäänsä
sen varaan. Kirjan ihana kuvitus on
Susanna Sinivirran käsialaa. Jippii-

Jippii-kuoro
missiossa toivotaan, että kirja valmistuisi tämän vuoden aikana.

Jippii -lasten raamattukoulu

Kevään aikana kuvataan Jippii -lasten
raamattukoulua, jossa käydään läpi
Raamatun ydinsanomaa ja innostetaan lapsia lukemaan Raamattua.
Raamattukoulussa opetetaan uskoon
tulosta, Raamatun lukemisesta,
rukoilemisesta, seurakunnasta ja
Jeesuksesta kertomisesta. Lasten lähetysmatkat, niille valmistautuminen
ja niiden toteuttaminen ovat myös
Jippii-raamattukoulun innostavia,
keskeisiä aiheita. Raamattukoulun
opettajina toimivat muun muassa
Merja Hakala, Anne Hyttinen ja
Susanna Viljanen.
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Kannattaako koronavirusrokote ottaa?
Koronavirukset ovat osa luomakuntaa. Jos viruksia ei olisi, mikään luomakunnassa ei toimisi!
Tämä osoittaa, että Jumala on luonut myös virukset. Langenneessa
luomakunnassa kaikki kuitenkin
rappeutuu, ja kirouksen alla tuskailevassa maailmassa eliöihin
tulee mutaatioita, jotka aiheuttavat
sairauksia ja voivat myös muuttaa
virukset sairauksia aiheuttaviksi.
Raamatussa varoitetaan koskemasta lepakkoihin, jotka voivat levittää
vaarallisia tauteja. Raamatussa
kehotetaan myös noudattamaan
hyvää hygieniaa ja peittämään
ulosteet, jotka voivat levittää monenlaisia tartuntatauteja.

Turvalliset rokotteet

Rokote on näin ollen mahdollisimman
turvallinen, koska siinä ei ole yhtään
ylimääräistä molekyyliä. Ainoa este
rokotukselle on aikaisemmin sairastettu allerginen anafylaktinen shokki,
joka on äärimmäisen harvinainen.
Sitä esiintyy noin yksi tapaus puolta
miljoonaa rokotettua kohden. Tämän
takia rokotettuja seurataan 15 minuuttia, jossa ajassa shokki tulee, jos
on tullakseen. Se hoidetaan heti 1-2
adrenaliinipistoksella, jotka rokottaja
antaa.

Pekka
Reinikainen
jatkaa keskustelua koronaepidemiasta ja
rokotteesta.

Mista läke koronaan?

Parantavaa lääkettä ei ole, on vain oireita lievittäviä lääkkeitä ja siksi rokote
on välttämätön. Mihin tämä perustuu?
Viruksilla ei ole itsenäistä elämää,
vaan ne tuottavat itsestään kopioita

.

Koronavirustyypeistä seitsemän voi
tarttua ihmiseen. Niistä neljä aiheuttaa
tavallisia nuhakuumeita, ja todennäköisesti jokainen meistä on sairastanut
sellaisen. Koronaviruksista kolme aiheuttaa vakavan taudin. Vuonna 2003
riehunut SARS tappoi keuhkokuumeeseen 10 % sairastuneista, mutta
se tukahdutettiin onnistuneesti. Arabimaissa kameleilla esiintyy paikallisia
MERS tautitapauksia. Raamatussa
ei suositella kamelin lihan syömistä.
Nykyinen COVID-19 voi koitua
kohtalokkaaksi 5 % riskiryhmiin
kuuluville miljoonalle suomalaiselle.

niin hauras, että pöydälle pudotessaan
tämä m RNA:n pätkä tuhoutuu muutamassa minuutissa. Se ei myöskään voi
tunkeutua ihmisen perimään, vaan
solun entsyymit tuhoavat sen nopeasti!

Suojaako rokote?

tunkeutumalla ihmisen soluihin ”omilla avaimilla”! Virusten pinnalla on proteiineista rakennettuja ”avaimia”, joilla
ne avaavat ihmisen solujen ”ovessa”
olevan lukon, koska niissä ei ole muuta
kuin avaimen valmistusohje ja sekin on

Hyvältä näyttää, sillä vasta-aineita
näyttäisi muodostuvan jopa enemmän,
kuin mitä taudin sairastaneilla potilailla syntyy. Hyvä asia on myös, että
koronavirus muuntelee eli ”sarjoittaa
uudelleen avaimiaan” laiskemmin kuin
influenssavirus, ja tämä antaa toivoa,
että rokotusta ei tarvitsisi uusia vuosittain. Viruksen muunnelmia on jo toista
tuhatta, ja kuluu ehkä vuosi, että virus
mutatoituu väistämään nykyrokotetta.
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On hyvä muistaa, että mitä enemmän
nyt rokotetaan, sitä vähemmän virusta
on liikkeellä ”mutatoitumassa” ja sitä
pienempi on mahdollisuus, että syntyy
uusi nopeammin leviävä tai vaarallisempi viruksen alatyyppi.

Mitä ihmisten tapaamiset
voivat saada aikaan?

Jos kuusi ihmistä kokoontuu neljän
tunnin ajaksi huonosti tuuletettuun
tilaan ilman maskeja, Aalto-yliopiston
22.12. 20 julkaistu aerosolimallinnus
ennustaa, että viisi heistä voisi sairastua, mikäli keskustelu on kovaäänistä
ja yksi seurueen jäsenistä on hyvin tartuttava. Kokoontumisen jälkeen kaikilla kuudella olisi tartunta. Toistaiseksi
on viisasta olla pitämättä kokouksia.
Aalto-yliopiston apulaisprofessori
Ville Vuorinen toteaa, että SARS-CoV2-virusten on todettu leviävän sekä
pisaroiden että aerosolien välityksellä.
Näitä kumpiakin erittyy erityisen runsaasti puhuessa ja laulaessa.
Isommat pisarat putoavat nopeasti alas, mutta keveämmät aerosolit
kulkeutuvat helposti pöydän ja koko
huoneen toiselle puolelle jääden
lähelle hengityskorkeutta. Tällöin
hengitysteihin päätyvien aerosolien
määrä ja niiden mahdollisesti kantamien virusten määrä kasvaa Vuorisen
mukaan voimakkaasti. Paras tapa
välttää virusaltistusta on kontaktien
välttäminen. Jos se ei ole mahdollista,
tartuntariskiä voi pienentää maskeilla

ja tehostamalla tilan ilmanvaihtoa,
Vuorinen sanoo.
Jos 20 henkilön kokoontumisia
ilman maskeja harrastetaan, pahimmillaan seurauksena voi olla 50 000
tartuntaa tammikuussa ja raju 3. aalto
keväällä.

Onko rokottaminen
vättämätöntä?

Rokottaminen on välttämätöntä, mutta
sen jälkeen mikään ei heti muutu.
- Maskia pitää kaikkien, varsinkin astmaatikkojen ym. hengityselinsairaiden
käyttää. Kaikki voivat käyttää maskia,
sillä veren happipitoisuus ei laske! Vaikuttaa siltä, että FFP2 maski on paras.
- Etäisyyttä on ehdottomasti pidettävä
ja tapaamisia vältettävä.
- Testaus (testiin jos vähänkin oireita).
- Jäljitystä ja eristyttä noudatettava
Pitää sitkeästi jatkaa eikä pidä kuvitella, että rokottaminen ratkaisee kaikki
ongelmat. Jäljitys on avainasemassa,
sillä yhdestä henkilöstä alkava ketju
tartuttaa 400 henkilöä kuukaudessa.
Tauti leviää todella helposti. Eräästä
konferenssista se levisi kotiin palanneiden ihmisten mukana nopeasti
300 000 ihmiseen ympäri maailman!
- Tämän lisäksi olisi hyvä ottaa Dvitamiinia 20 mikrogr päivässä.

Vaarallinen tauti

COVID-19 on paljon vakavampi ja
tappavampi tauti kuin influensssa!
- Sairaalahoitoon ajautuu lähes kaksinkertainen määrä

Missä vietät iäisyytesi?
On olemassa vain yksi pelastuksen
perusta ja vain yksi tie taivaaseen,
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo nimi on Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun tulee vain ottaa vastaan
taivaan lahja. “Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,

joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä”
Pelastuminen on yksinkertaista
ja helppoa jokaiselle. Raamatussa
sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on
Hänet kuolleista herättänyt, niin
sinä pelastut, sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”
Voit rukoilla kanssani syntisen

- Sairaalapotilaista kuoli 17% koronaan; influenssaan 7%
- Teholle joutui 16% COVID-19
potilaista, flunssapotilaista 11%,
jopa puolet sairaalapotilasta joutuu
takaisin hoitoon elinvaurioiden takia.
- Tehohoidon kesto oli 13 vrk, influenssassa 8 vrk
- Kuolema on epämiellyttävää katseltavaa – kaikkien ”pitäisi nähdä”,
niin suhtautuisivat vakavasti, toteavat
teho-osaston hoitajat.

Korona ajan merkki

Korona on varmasti ajan merkki,
koska maailmassa ei tapahdu mitään
pahaan Jumalan sitä sallimatta. Jeesus sanoi, että Hänen paluunsa tunnusmerkkejä ovat luopumus, Nooan
päiviä muistuttava pahuus ja Lootin
päiviä muistuttava moraalittomuus.
Nämä tunnusmerkit kuvaavat aikaamme. Raamatussa puhutaan myös ”miekasta, nälästä ja rutosta”. Nyt on aika
tehdä parannus ja varmistaa pääsy
Taivaan kotiin, jossa ei ole kuolemaa
eikä sairauksia.
Pekka Reinikainen, lääkäri
Pekka Reinikaisella on TV7:n ohjelmaarkistossa Ajankohtaista 11 ohjelma
asiasta: https://www.tv7.fi/arkki/ajankohtaista-pekka-reinikainen/koronapandemia-osa-11-koronarokote_p79129/
Samma på svenska:
https://www.youtube.com/
watch?v=9LcMU60GDtI

rukouksen, jos haluat tulla uskoon:
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun edessäsi. Uskon, että
olet kuollut minun syntieni tähden ja
että sinä olet ylösnoussut kuolleista,
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki
syntini ja tulet elämääni. Kiitos siitä,
että veresi puhdistaa kaikki syntini ja
että saan uudestisyntyä Pyhän Hengen
kautta Jumalan lapseksi. Aamen.”

Pauli Kemi

Uusi Elämä TV-ohjelmien lähetysajat
joka viikko netissä Suomen aikaan:
Su 15:30-16:00
To 20:00-20:30
La 18:30-19:00

Ma 21:00-21:30 1)
Pe 18:00-18:30 1)
Ma 17:30-18:00 2)

1) Ruotsiksi 2) Suomeksi

Lähetysaika Ruotsissa: -1 tunti
Netti-TV:n löydät: Kirjota netissä ÖK Play

Pauli & Ana Kemi TV-studiossa

Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3 – Swish: 1230 339 457 – Suomessa: FI09 8000 1301 9610 83 Viite: 1025
www.uusielama.net – puh. +46 72 531 88 11 – pauli.kemi@gmail.com

9

Uutisia

Sokea sai näkönsä
takaisin israelilaisella
tekniikalla

Sokea israelilainen arabi, Jamal Furani, sai näkönsä takaisin, kun hänelle
kokeiltiin israelilaista keksintöä ensimmäisen kerran. Kyse on Coreane
Visions yhtiön keinotekoisesta sarveiskalvosta, jota testataan nyt useammalle
muulle potilaalle.
Corneat Visions ilmoitti maanantaina 12. tammikuuta 2021, että 78-vuotias Jamal Furani, joka oli ollut sokea
kymmenen vuotta sarveiskalvovammojensa takia, sai näkönsä takaisin, kun hänen silmiinsä istutettiin
yrityksen kehittämät keinotekoiset
sarveiskalvot, raportoi israelilainen sanomalehti Israel Hayon ja uutissivusto
No Camels.
(Lähde: Världen Idag 20.1.2021)

Israel maailman
nopein rokottamisessa

I s r a e l a loitti kor ona r okotuks e t
20.12.2020. Tammikuun alkuun mennässä ensimmäisen rokotuksen oli
saanut jo miljoona henkilöä. Israelissa
rokotetaan 150 000 henkilöä päivässä
Tänään (27.1.2021) ensimmäisen
rokotteen on saanut jo 3,6 miljoonaa
henkilöä.
Toisen rokotteen on saanut nyt jo
yli miljoona henkilöä. (Lähde: Yle ja
Haaretz)

Myönteistä Ruotsista
liittyen Israeliin

Ruotsilla ei aina ole ollut hyvät yhteydet Israeliin, vaikka Ruotsin hallitus
on tehnyt myös hyviäkin tekoja. Pääministeri Göran Perssonin kaudelle
Ruotsin hallitus julkaisi useilla kielillä
kirjan natsien juutalaisten tuhoamisesta.
Ruotsin hallitus ilmoitti Kansainvälisen holokaustissa menehtyneiden
muistopäivänä 27.1.2021, että Tukholmaan perustetaan holokaustissa
menehtyneiden museo, joka avataan
kesällä 2022. (Lähde: Stv)

Ilmoita
UE-lehdessä

Uusi Elämä -lehti on hyvä ilmoituskanava seurakunnille, kristillisille järjestöille ja yrityksille.
Lehti leviää lajalle.
Otata yhteyttä:
Pauli Kemi
pauli.kemi@gmail.com
puh. +46 72 531 88 11
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Rakkauden ja toivon sanomaa

Uusi Elämä Nro 1/2021

Rukous on hengellinen ase!

Elämme tällä hetkellä vaikeaa aikaa johtuen koronaepidemiasta. Mutta emme ole
yksin maailmassa, Jumala on
kanssamme. Hän on lähellä,
kun meillä on hätä ja monia
koettelemuksia, jolloin vastoinkäymisret ja uudet haasteet vuorottelevat.
Näissä taisteluissa voimme
joskus kokea, että Jumala ei
kuule huutoamme, mutta Hän
on aina läsnä. Raamattussa
Juuda sanoo, että meidän tulisi
rukoilla Pyhässä Hengessä!
Jumala on kanssamme Pyhän
Henkensä kautta, kun rukoilemme.
Juuda kehottaa meitä myös
pysymään Jumalan rakkaudessa. Jeesus ilmaisee itsensä
samalla tavalla sanoessaan
Johanneksen evankeliumin
15. luvussa: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä”
(jae 4). Seisomme Jumalan
rakkaudessa, halusimmepa
sitä tai emme, näemmekö sen
vai emme. Me voimme pyytää
armoa, jotta näkisimme maailma yhä enemmän Jumalan silmin. Rukous on välttämätön
ase kaikessa vastustuksessa ja
taisteluissa vihollista vastaan.

Valvo ja rukoile

Rukous on keskeistä Jumalan
tuntemisessa. Lähisuhteessa

annamme aikaa keskusteluun,
jossa jaamme elämän syvintä
sisintä. Ilo, suru, kiitollisuus,
huoli, ahdistus, viha, kaikki
tämä voidaan ilmaista rukouksessa.
Seisomme vartijoina vartiotornissa ja olemme valppaana
ja rukouksessa odottamme
kuulevamme Pyhän Hengen
puhuvan meille. Jesaja 62:
6-7 sanotaan, että hengellisen
vartijan tehtävä ei ollut vain
vartioida, vaan myös rukoilla.
Tämä on ratkaisevan tärkeää,
koska suurin osa hengellistä
havaintokykyämme tulee rukouksen kautta.
Rukous on tehokasta, ja
sillä on merkitystä, kun rukoilemme Jumalan tahdon
mukaisesti (1. Joh. 5:14-15).
Rukoilemme uskossa ja odotuksella (Matt. 21:22, Jaak.
1:5-6), nöyryydessä, uskon
varmuudessa, paastossa ja
periksiantamattomina (Dan.
9:20-23, Neh. 1:3-6).

Jumala kuulee,
kun rukoilet!

Herra vastaa, kun rukouksessa
huudat Häntä. Kun itket, Hän
sanoo: ”Silloin sinä rukoilet,
ja Herra vastaa, sinä huudat, ja
hän sanoo: ”Katso, tässä minä
olen.” (Jes. 58:9) ”Sinä kuulet
rukouksen: sinun tykösi tulee

Ana Kemi

kaikki liha.” (Ps. 65:2)
Jumala tulee luoksemme
aina rakkaudella, koska Hän
on rakastanut meitä ensin ja
joka pitää lupaukset, vaikka
me epäonnistumme elämässä.
Tätä kutsumme sovitukseksi.
Jumala itse korvaa sen, mikä

Agape lähetys avustaa

Israelissa, Brasiliassa ja Intiassa
Tue alla olevien pastoreiden ja heidän seurakuntien työtä!

Pastori Leon & Nina Mazin johtaa messiaanista Shavei Tzion
-seurakunta, jolla on sosiaalinen
työ Haifassa Israelissa.

Pastori Simonen seurakunta auttaa köyhiä ja
apua tarvitservia Salvadoressa, Brasiliassa.

Tuemme pastori Julio
Cesaren seurakunnan
työtä Catussa,
Brasiliassa.

Pastori Starwin ja Grace
Gospel Mission jakaa ruokaa ja vaatteita köyhille
Bangaloressa, Intiassa.

Lähetämme avustusta paikallisen seurakunnan kautta, koska silloin tiedämme, että
avustus menee perille. Kirjoita tiedonantoihin maan tai pastorin nimi, jota haluat tukea.

PG 440 42 05-9 – Swish 1233 380 094 Agape

Nordea, IBAN: SE55 9500 0099 6042 4404 2059, Stockholm

Yllä olevalle IBAN tilille voi antaa lahjan kaikista maista – BIC: NDEASESS
Osoite: Agape, Hagalundsg. 9, 169 65 Solna, Sverige
www.kristetliv.net – www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – +46 72 531 88 11

Kiitos lahjastasi, joka merkitsee paljon!

on mennyt rikki.
Sillä, missä hengellinen
kuolema on tapahtuu, siellä
on myös ylösnousemusta ja
ihmeitä, Jumalan valtakunta
on täällä ja nyt.
Meidän on tehtävä yhteistyötä Jeesuksen kanssa,

www.terveystieto.
aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia
aiheita, toim.
Lassi Erpiö

Rukouspalvelu

Voit lähettää luottamuksella rukousaiheesi sähköpostitse tai tekstiviestillä,
jos tarvitset rukousapua
sairauden. pelastumisen,
työpaikan ja että etsit Jumalan johdatusta elämääsi tai muiden asioittesi
puolesta. Rukouspalvelusta vastaavat:
Pauli ja Ana Kemi
pauli.kemi@gmail.com
puh. +46 72 531 88 11

jotta saisimme Häneltä avun.
Jeesus on riippuvainen halustamme etsiä ja tehdä yhteistyötä Hänen kanssaan, ja siksi
olemme riippuvaisia Hänen
mahdollisuuksistaan.
Meidän ei pitäisi keskittyä elämässämme oleviin
vaikeuksiin, vaan meidän
tulisi nähdä Jumalan mahdollisuudet. Rukoilen, että
Herra täyttää meidät Pyhällä
Hengellään ja johtaa meitä
tulevaisuudessa.
Pyydämme Jumalalta rohkeutta rakentaa yhteiskunta,
jossa huolenpito ja toisten
huomiomista ei unohdeta.
Herra, pyydän, että tekisit
meidät niin viisaiksi, että
voimme muuttaa myös asioita, jotka perustuvat omaan
itsekkyyteemme.
Anna elävän veden virtojen
puhdistaa sielumme ja täyttää
meidät elämällä, joka antaa
meille rohkeutta, voimaa,
iloa ja että parantavia ihmeitä
tapahtua keskuudessamme.
Rukoilen, että Jumala kantaa
meitä kaikkissa elämämme
vaikeuksissa ja koettelemuksissa ja että Hän suojelee meitä. Kiittä Jumalaa siitä, että
Hän on kaikessa mukanamme.
Aamen.
Ana Kemi

KIVIOJALTA
HALVALLA!
OSTA kristillisestä divarista
alle 9 €:n kirjoja 50 €:lla saat
-30 % tai 100 €:lla -50 %
ERÄ KIRJOJA a 6,50 € ja
10 € KG
SURUADRESSIT
10-29 kpl a 4 €, 30 kpl 100 €
Ystävän pv. kortit
100 kpl 18 €,50 kpl 10 €
Pääsiäiskortit hengellinen
aihe 100 kpl 25 €,
50 kpl 15 €
Enbuskan, romanien ym.
CD:t a 2,50 €
- ETSIN yli 50 v. toiminnalle
jatkajaa
Töihin vaikka heti!
www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com
puh. 050-400 7142
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Nyt on hengellisen yhteislaulun aika
Uudenlainen yhteislauluohjelma Nyt lauletaan! avaa
kaikille mahdollisuuden
laulaa hengellisiä lauluja
television ääressä. Multimuusikko, kapellimestari
Lasse Heikkilä tietää, että
laulu voi jäädä mieleen
paremmin kuin puhe tai
luettu teksti.

Nyt lauletaan! on uusi, ennakkoluuloton yhteislauluohjelma televisiossa. Pirteän
nostalgisessa ohjelmassa
lauletaan tuttuja ja uusiakin hengellisiä lauluja sekä
rakastettuja kansanlauluja
orkesterin säestyksellä. Alfa
TV:llä loppuvuodesta nähty pilottijakso sai runsaasti
katsojia, jotka toivoivat ohjelmalle jatkoa. Tulevissa
jaksoissa kapellimestarina
on idean isä, säveltäjä Lasse
Heikkilä. Juontajina ja laulattajina toimivat kokeneet
laulajat Minna Pyysalo ja
Leevi Ahopelto. Ohjelmatyöryhmän tausta on evankelinen
yhteiskristillisyys.
– Isokin ihmisjoukko voi
kokea yhteyttä laulamalla
samaa laulua samaan aikaan,
vaikka eivät toisiaan näekään,
Heikkilä visioi tyytyväisenä.
Jokaisessa jaksossa vierailee joku yllätysartisti. Vieraiksi kutsutaan vuoroin kokeneita
ammattilaisia ja nousussa olevia nuoria laulajia. Musiikillisessa toteutuksessa yhdistyy

Minna Pyysalo, Lasse
Heikkilä ja
Leevi Ahopelto
Alfa TV:n
lauluilloissa.
raikas sovitus, kuitenkin laulun alkuperäisversion henkeä
kunnioittaen.
Nyt lauletaan! -ohjelmaan
katsojat pääsevät osallistumaan muutenkin kuin laulamalla. Laulutoiveita toteutetaan, ja videopuhelun kautta
jotkut katsojista pääsevät
kertomaan, miksi ovat jotakin
tiettyä laulua toivoneet.
– Perinteiset yhteislaulut
ovat joissakin vapaissa seurakunnissa nykyisin korvautuneet ylistyslauluilla. Ne ovat
usein melodisesti köyhiä ja

rytmillisesti vieraita käännöslauluja varsinkin varttuneemmalle väelle, mutta toki
niillekin on paikkansa.
Suomen televisiossa konsertteja ja laulukilpailuja
löytyy, mutta yhteislauluun
keskittyviä ohjelmia puuttuu.
Yhdessä laulamisella ilman
kilpailua ja vertailua on suuri
sosiaalinen merkitys. Monelle
tuttujen laulujen kuunteleminen voi ilman laulamistakin tuoda iloa, lohdutusta
ja turvallisuuden tunnetta.
Ohjelman keskeinen tavoite

Uutuus!
Valloittava
linnunlauluäänite,
jolla lapset
lukevat Raamattua.

CD 20 €
Anna lasten
herkkien äänten
ja kesän
lintukonsertin
täyttää kotisi!

TILAA ITSELLE JA LAHJAKSI!
shop.jippiimissio.fi • tuotteet@jippiimissio.fi, 050-9129477

on kansan yhteenkuuluvuuden
tunteen lisääminen positiivisuuden ja toivon näkökulmasta.
– Toivomme myös, että
jokaisen sydämessä oleva
uskonsiemen saisi lauluista
ravintoa, Heikkilä tiivistää.
Alkuvuoden artistivieraina
ovat seitsemäs helmikuuta

Johanna Särkkälä sekä Musiikkiteatteri Valkia. Maaliskuussa vieraaksi saapuu Sami
Asp. Ohjelmasarjan tuottaja ja
ohjaaja on Timo Kivinen. Nyt
lauletaan! nähdään Alfa TV
-kanavalla kerran kuukaudessa
sunnuntai-iltaisin.

Kirsi-Klaudia Kangas
Kuva Maarit Ahopelto

Kääntöpiiri srk
Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
TERVETULOA!
LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!

Toivon Seurakunta
Eerikink.4, Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Kalle
Tilaisuuksissa mukana: Kalle Vihonen Vihonen
ym. puhujia ja vierailijoita
pastori

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut jo yli
30 vuotta ja työ jatkuu.

MARTINKIRKKO

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martinkirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Uusi Elämä Nro 61/2021

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Iäisyyselämä
Jeesus lupasi Joh. 14:2-4:
Minun Isäni kodissa on monta
asuinsijaa. Jos ei niin olisi,
sanoisinko minä teille, että
minä menen valmistamaan
teille sijaa? Ja vaikka minä
menen valmistamaan teille
sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin
olisitte siellä, missä minä
olen. Ja mihin minä menen tien sinne te tiedätte.
Mitä taivaassa on? Taivas
on Jumalan valtakunta, jossa on Hänen asumuksensa,
katoamattomien aarteiden ja
kaiken todellisen hyvän keskus. Jumalan kansaa odottaa
siellä ikuisen autuuden ilo.
Taivaassa uskovat saavat nähdä Herran ja Hänen kasvonsa,
Ilm. 22:4. Se tarkoittaa, että
saamme olla aina yhdessä
Herran ja toisten pelastettujen
kanssa, jos olemme pesseet
ja valkaisseet vaatteemme
Karitsan veressä, Ilm. 7:14 ja
1 Joh. 1:9. Syntiä ei taivaaseen
pääse, joten ne on tunnustettava maan päällä.
Pelastetut ovat taivaassa
Jumalan valtaistuimen edessä
ja palvelevat Jumalaa päivät ja
yöt, Ilm. 7:15. Jumalan edessä
olemme pappeja, Ilm. 1:6, ”ja
Hän on pyyhkivä pois kaikki
kyyneleet heidän silmistänsä,
eikä kuolemaa ole enää oleva,
eikä murhetta eikä parkua eikä
kipua ole enää oleva, sillä
kaikki entinen on mennyt,
Ilm. 21:4. Jumala tekee kaiken
uudeksi. Taivaassa on paratii-

Lassi Erpiö on
profeetallinen
julistaja, joka
yhdessä Soile
Inkarin kanssa
johtaa Ilpoistenpiirin tilaisuuksia
Martinkirkossa
Turussa.
sinomainen suuri kaupunki,
jossa on paljon puutarhoja
sekä kultaisia läpikuultavia
katuja. Keskeinen on myös
suuri elämän veden virta eli
kristallivirta.
Ajattele, ettei enää tule
nälkä eikä enää jano. Eikä
aurinko ole sattuva heihin,
eikä mikään helle, Ilm. 7:16.

Taivaassa ei ole enää kiusauksia, ei lankeemuksia tai syntiä,
eikä maailman pahuutta. Enää
ei ole mitään kirousta siellä
eikä sairautta, ei vanhuutta
- kaikki ovat nuoria. Siellä
meillä on uusi ruumis - ylösnousemusruumis. Taivaassa
ei ole enää syntisiä ajatuksia
eikä pelkoa siitä, kelpaanko

Jumalalle. On täydellinen
rauha ja lepo. Suurin onni on
rakastaa Jumalaa ja Karitsaa.
Taivaassa saamme olla yhdessä Herran ja toistemme
kanssa - ei enää eroa rakkaista
pelastuneista omaisista.
Onko meillä taivaskaipuu
vai viihdymmekö täällä vanhassa maassa oikein hyvin?
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Uskon, että ajan merkit saavat
uskovan huokaamaan jo, että
Isä, ota väsynyt matkaaja
kotiin, kun aikani on täynnä.
Kristityn päämäärä on taivas kuten laulussa sanotaan:
taivas on matkani määrä,
tänne en tahdo jäädä. Täällä
vanhassa maassa saamme
opetalla taivaan valtakunnan
todellisuutta- ylistystä ja toistemme rakastamista.
Elämme lopun aikaa ja
laittomuus lisääntyy. Jeesus
varoitti, että monen rakkaus
kylmenee sen tähden. Pyhä
Henki antakoon meille rakkautta. Herra myös varoitti
eksytyksistä.
Taivaassa on täydellinen
tyytyväisyys, mielen tasapaino ja omantunnon rauha. Ihmisen on kerran kuoleminen,
mutta sen jälkeen tulee tuomio
- joko taivas tai kadotus. Onko
nimemme Elämänkirjassa, siitä riippuu kaikki. Jos me tunnustamme Jeesuksen omaksi
Herraksemme, on Hänkin
kerran tunnustava meidät
omikseen taivaassa. Taivas ei
ole järjellä vaan uskolla ymmärrettävä todellisuus, joka
perustuu Jumalan Sanan eli
Raamatun ilmoitukseen. Yhtä
vaikeaa värisokealle on vaikea selittää värien kauneutta,
mutta kerran kaikki on selvää
ja kirkasta.
Autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.
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