
”Ei voita kuningas väkensä voimalla, ei 
sankari selviydy omin avuin” (Ps. 33:16) 



 Jeesus sanoo: 
 ”Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän 

kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä 
saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä 
pitää paikkansa sanonta: 'Toinen kylvää, toinen 
korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan 
satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset 
ovat tehneet työn, mutta te pääsette 
korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät.” 
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista 
uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen 
todistavan: "Hän kertoi minulle kaiken mitä 
olen tehnyt." 



 ”ja he sanoivat naiselle: "Nyt emme enää usko 
vain sinun puheesi perusteella. Me olemme 
nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän 
todella on maailman pelastaja.” 
 

 Rukoillaan, että kuulemme Häntä ja 
tiedämme, että Hän pelastaa myös minut!  

 Monenlaista julistusta olemme kuulleet 
Laestadiuksen ja Raattamaan ajasta alkaen. 
Tänä päivänä kuulemme Jeesusta, jos 
kuulemme Raamattua. (Joh. 1:1-18) 



 Esitys pohjautuu Jellivaaran 2013 viimeiseen 
saarnaan, yhteenvetosaarna, jolta kuulija 
odottaa linjauksia. Saarnasta lainatusta 
otteesta ongelmakohta on punaisella fontilla 
ja Raamatulliset ilmaukset vihreällä. 

 

 Tekijän kommentit ovat sinisellä fontilla. 

 

 Raamattulainausten korostus esiintyy 
kursiivi-muodossa 



 ”Kun menemme ulos maailmaan näistä 
seuroista ja tunnustamme hänen pyhää ja 
kallista nimeänsä, me tahdomme saada niin 
monta kuin mahdollista mukaamme taivaan 
tielle.” 

 Lähetyskäsky vahvistaa edellämainitun 
Jellivaaran viimeisestä saarnasta napatun 
otteen: 

 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen (Matt.28:19)” 



 ”Saamme panna pois kaiken, mikä painaa omaa 
tuntoa, kaikki ne vanhan ihmisen vaivat, kaikki 
nuoruuden synnit, kaikki vanhuuden heikkoudet, 
jotka tahtovat tulla esille, ja myös senkin, että 
vihollinen tahtoo vetää esille sellaisia syntejä 
vanhoille kristityille, sellaisia syntejä, joita 
nuoruuden aikana on tehty. Hän tahtoo 
muistuttaa siitä ja syyttää yötä ja päivää. Mutta 
veli ja sisar, sinähän olet kuullut ja uskonut: 
Kaikki synnit on anteeksi annettu” 

 ”Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: 
"Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi." 
(Luuk.5:20) ” Hän antaa anteeksi kaikki syntini 
ja parantaa kaikki sairauteni.” (Ps.103:3) 
 



 ”Hän, joka on kantanut kaikki meidän syntimme.”  
 Jesaja käyttää samaa ilmaisua ”kantoi”: 
 ”Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän 

sairautemme.”  (Jes. 53:2) 
 Jumalanpalveluskaavoista uudempi käyttää ”kantaa” ilmaisua, 

vanhempi käyttää ”pois otat” ilmaisua: 
◦ Jumalan Karitsa (Agnus Dei) 

 ”Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä.” (uusi kaava)  
 ”Oi Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin” (vanha kaava) 
 

Molemmat ilmaisut hyviä, saarnassa käytettiin uudemman 
jumalanpalveluskaavan ilmaisua. 

 

 ”Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen 
luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa 
pois maailman synnin!” (Joh.1:29) 
 

 Jumalanpalvelusuudistus, vanha ja uusi rinnakkain: 
 http://people.uta.fi/~pk84813/jumalanpalvelusuudistus.xhtml 

http://people.uta.fi/~pk84813/jumalanpalvelusuudistus.xhtml


 ”Ei ole mitään tanssia ruusujen päällä olla 
kristittynä, vaan se, mitä meille on luvattu, on 
sotaa ja taistelua. Ja se pahin taistelu, se on siinä 
meidän omassa lihassamme. Kyllä perkele on 
voimakas, joka tahtoo ryöstää pois uskon. ”  

 Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet 
minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä 
jatkavan. (Fil 1:30) 

 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta 
voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia 
vastaan. (Ef.6:11) 



 ”Mutta valvova omatunto, se on meille avuksi. 
Se muistuttaa meitä, mutta se ei aina ole niin 
valveilla.  Siksi meillä on vain yksi 
ojennusnuora. Se on Jumalan Sana. Siitä me 
tahdomme pitää kiinni.” 

 

 ”Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: 
"Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin 
ihmisiä.” (Ap.t. 5:29) 



 ”Hän, joka on antanut rauhan meidän 
sieluillemme, antaa edelleenkin rauhaa 
sieluillemme, kun saamme tehdä sellaisen 
siunatun vaihtokaupan, syntiä armoon.”  
 

 Lutherilta mm Jalokivikokoelmasta: 
 ”Kristuksella on pelkkää siunausta ja 

autuutta, joista näin tulee myös sielun 
omaisuutta. Sielulla puolestaan on syntiä ja 
epävanhurskautta, joista näin tulee 
Kristuksen omaisuutta: tämä on siunattu 
vaihtokauppa.”  



 ”Kristillisyys alkaa omasta kodista. Se on, kuten 
Ulf täällä sanoi ensimmäisenä päivänä. 
Kristillisyys on siellä kotona. Ehkä siellä on 
kaikkein vaikein olla kristitty monta kertaa 
turmeltuneen luontomme tähden.”  

 Kommentti: Myös minä, minä itse olen 
lähetystyön kohde, olen oman lähetystyöni 
kohde. Se tarkoittaa taipumista Jumalan Sanan 
alaisuuteen myös kotioloissa. 

 ”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo 
uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai 
usko silloin voi pelastaa häntä?” (Jaak 2:14) 

 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska 
emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! 
(Room 6:15) 



 ”Niin pitkälle, kuin se teistä riippuu, pitäkää 
rauha kaikkien ihmisten kanssa”, että 
olisimme sellaisia myös työpaikoillamme, 
ettemme loisi rauhattomuutta vaan rauhaa, 
ettemme puhuisi pahaa vaan hyvää.” 

 Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle 
rauhaa. (Matt 10:12) 

 Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja 
vahvistamaan toisiamme. (Room 14:19) 

 Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa 
(Hepr.12:14) 



 ”No, mitä se on se parannuksen teko? Se on 
sitä, että uskoo syntinsä iankaikkisesti 
anteeksi annetuksi, mutta se on myös sitä, 
että tekee päätöksen; ”Nyt tahdon päästä 
tästä vapaaksi.”  

 ”Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark 
1:15) 

 Tekijän kommentti: parannus (kreik. 
metanoia) mielenmuutos, tarkoittaa myös 
kääntymystä. Parannukseen kuuluu kaksi 
osaa: 1. katumus 2. usko evankeliumiin 



 ”Ja Uuden Testamentin välimiehen Jeesuksen 
tykö.” Hän on se välimies, kuten on selitetty. Ei se 
ole meidän saarnaajamme, josta he meitä 
syyttävät, että me olemme panneet saarnaajat 
välimiehiksi. Se on valhe. Meillä on yksi välimies. 
Hän on lähettänyt apostolinsa. Hän on valinnut 
palvelijansa julistamaan tätä taivaallista 
evankeliumia kaikille katuvaisille siitä, mitä 
välimies Herra Jeesus Kristus on tehnyt. 

 ja siellä on uuden liiton välimies Jeesus 
(Hepr.12:24) 

 Toisaalta on muistettava, että evankeliumi tulee 
julistaa kaikille, ei pelkästään katuville: 

 "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark.16:15) 



 ”Ja mistä me tämän turvan löydämme, ainoastaan paimenen 
Herran Jeesuksen Kristuksen luota, joka on luvannut hoitaa 
lampaitaan ja karitsoitaan. Mutta asia on niin kuin Laestadius 
sanoo, että paimen tarvitsee koiria. Paimen tarvitsee 
uskollisia koiria, ei sellaisia koiria, jotka ovat keskellä 
laumaa haukkumassa, vaan sellaisia koiria, jotka kulkevat 
lauman perässä, ja sellaisia koiria, jotka kokoavat laumaa, ja 
sellaisia koiria, jotka eivät halua tulla uusien ajatusten ja 
ideoitten kanssa, jotka hajottavat tätä kallista Kristuksen 
laumaa ja saavat aikaan sen, että kristityt joutuvat sellaiseen 
tilaan, mihin nämä heprealaiskristityt olivat joutuneet, jotka 
olivat alkaneet epäillä opin totuutta juuri pahojen 
työntekijöiden työn kautta. Mutta me näemme, millä 
rakkaudella apostoli nyt puhuu näille kristityille.” 

  Kommentti: kristityt eivät halua uusia ajatuksia ja ideoita, 
kuten ehtoollista omilla rukoushuoneilla. Tällaiset pyrkimykset 
hajottavat kallista Kristuksen laumaa, sen seurauksena monet 
ovat jo alkaneet epäilemään opin totuutta.  



 ”Hän tahtoo muistuttaa siitä ja syyttää yötä ja 
päivää. Mutta veli ja sisar, sinähän olet kuullut ja 
uskonut:” Kaikki synnit on anteeksi annettu.” Sinä 
olet myös, kun olet käynyt armoistuimella ja 
puhunut, että näin on vihollinen kanssani tehnyt, 
silloin olet kuullut, että kaikki on anteeksi annettu 
ja pois pyyhitty.” … 

 -> Kommentti: Raamatussa armoistuimelta puhuu Jumala, ei 
suinkaan syntinsä tunteva ihminen. Jeesus avasi tien 
armoistuimelle, jossa Jumala kuvataan armon Jumalana, laki on 
alapuolella arkissa, suljettuna. 

 ”Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin 
laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä 
ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, 
niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin 
päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi 
israelilaisille säädän.” (2. Moos. 25:21-22) 



 …”Silloin vihollinen tulee epäilyksen kanssa ja sanoo; 
”Miten sinä voit olla kristitty?” Silloin meidän täytyy myös 
tuntea tämä synti, joka on aina meissä, jos emme usko. 
Emmekö ole saaneet tuntea, että tämä epäilyksen synti, se 
tahtoo meitä niin usein vaivata?  Pankaamme se nyt pois ja 
nähkäämme niin syvästi, mitä epäilyksen synti on. Se on 
Jeesuksen haavojen repimistä. Eikö hänen maksunsa ole 
ollut kylliksi?  Hän on antanut kaiken, Hän, joka on tehnyt 
sen matkan aina helvetin syvyyteen meidän tähtemme, Hän, 
joka on kantanut kaikki meidän syntimme. Pitääkö meidän 
silloin epäillä, ettei hänen työnsä olisi ollut täydellinen? 
Sehän haavoittaa vanhimman sydäntä, jos me uskomme 
vihollisen ääntä, että me emme ole Jumalan lapsia.  Siksi 
meidän tulee panna pois se synti.” 

 -> Voisiko tällaisessa yhteydessä julistaa synninpäästön 
ehdoitta esimerkiksi: sinä epäilevä, saat uskoa kaikki synnit 
anteeksi Jeesuksen sovintoveressä … ?  



 ”Silloin käy niin kuin niille, jotka ovat nukahtaneet, silloin otetaan omatunto 
ojennusnuoraksi, nukkuva omatunto ojennusnuoraksi, kuten kuulimme 
jonkun paikkakunnallamme sanoneen: ”Ei meillä ole koskaan ollut 
joulukuusta, mutta nyt otamme joulukuuseen sisälle nähdäksemme, 
kestääkö omatunto sen.” Olen vakuuttunut, että heidän omatuntonsa on nyt 
sellainen, että se kestää joulukuusen ja se kestää, kuten Laestadius sanoo, 
myös hevosia.” 

  Kommentti: miten joulukuusi perustellaan synniksi? Eikö synti ole 
syvemmällä olemuksessamme? 

 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, 
saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, 
kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, 
remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin 
varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan 
valtakuntaa. (Gal.5:19:21) 

 *Ehdonvallan asia (kreik. adiafora) = ei ole opin suhteen ehdoton eli kyseessä 
on tällöin yhdentekevä asia 

 ”Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme 
syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, 
ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan.” (1 Kor 8:8-9) 



 ”On monia, jotka ovat käyneet meidän seuroissamme ja 
rukouksissamme, monia, jotka ovat vuodattaneet yhden ja toisen 
kyyneleen, monia, jotka ovat sanoneet, ja heillä on ollut se sisäinen 
vakuutus, että tässä on se oikea kristillisyys, täällä ovat Jumalan lapset, 
mutta, kun ikä ja sairaudet ovat tulleet, nimittäin vanhuus, niin silloin ei 
ole ollut voimaa, silloin on armon aika mennyt ohitse. Ja monet, monet 
näistä, joita me olemme rakastaneet, ovat saaneet mennä siihen pitkään 
iankaikkisuuteen ilman todistusta, anteeksi antamattomien syntien 
kanssa. Oi, rakas ystävä, me tahdomme laskea tämän raskaasti sinun 
omalle tunnollesi.”  

 Tuomiovalta on Pojalla: 
 ”Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken 

tuomiovallan Pojalle,” (Joh. 5:22) 
 Miten tämän voi laskea raskaasti omalletunnolle? 
 ” Jokaisella, joka uskoo Jumalan Poikaan, on tämä todistus 

sisimmässään.” (1.Joh.5:10) 
 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille 

iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan” 
(1.Joh.5:10-11) 



 ”Minun poikani, älä katso ylen Herran kuritusta, 
äläkä näänny, koska häneltä rankaistaan.” 
”Onko täällä joku, joka on alkanut 
ylenkatsomaan Herran kuritusta? Onko täällä 
joku, joka halveksii sitä sanaa, ettei meidän 
pidä käydä konserteissa, ettemme ota osaa 
kuoroihin. Me näemme valitettavasti, että 
sellaisia löytyy, jotka ovat alkaneet ylenkatsoa 
Herran kuritusta. Nyt on aika herätä, nyt on 
aika katsoa, tahdonko seurata sitä oppia, 
kristillisyyden oppia, näissä asioissa. Kaikki 
sellaiset asiat jätetään lain alle, siihen lakiin, 
jonka Herra Jeesus itse on täyttänyt.” 



 … tulee se sitten aasista, ihmisestä tai rummuista. 
 ”Ylistäkää kaikin soittimin Herraa! 
 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää 

häntä taivaan mahtavissa holveissa! Ylistäkää häntä, hänen 
väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! Ylistäkää 
häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa 
soittaen! Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, 
ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! Ylistäkää häntä 
symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain 
symbaalein! Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää 
Herraa! Halleluja! ” (Psalmi 150) 

  ”Ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan 
Herran edessä ja lauloivat soittaen lyyraa ja harppua, 
rumpuja, helistimiä ja symbaaleja” (2.Sam.6:5) 

 Daavid mainitaan myös temppelin soitto-ohjelmien 
järjestäjänä ja samalla psalmien sepittäjänä. Daavid perusti 
valtavan kuoron, 4000 leeviläistä ylisti Herraa soittimilla. 
Lieneekö maailmanennätys? (1.Aik.23:5) 



 ”Ihmiselle on annettu ääni, jotta hän voisi kiittää Jumalaa sekä laulamalla että 
puhumalla. Mutta kun opinnot ja taito liittyvät parantamaan ja kehittämään tätä 
luonnollista musiikin lahjaa, silloin vasta alamme suuresti hämmästyen nähdä 
Jumalan täydellisen viisauden hänen työssään musiikin alalla. Siinä on kaikkein 
ihmeellisintä se, että yksi ääni laulaa yksinkertaisen sävelmän ja toiset äänet liittyvät 
siihen monelta taholta, riemuitsevat sekä koristelevat sitä monin tavoin ja monin 
soinnuin ja ikään kuin esittävät sen rinnalla taivaallista karkeloa, niin että ne jotka 
vähänkin siitä liikuttuvat, eivät usko tässä maailmassa saavansa kokea enää mitään 
ihmeellisempää." 

   

 ”En ole tyytyväinen ihmisiin, jotka halveksivat musiikkia - kuten kaikki harhaoppiset 
tekevät. Sillä musiikki on Jumalan lahja, ei mikään ihmisten keksintö. Se karkottaa 
paholaisen, tekee ihmiset iloisiksi, saa unohtamaan kaiken vihan, irstauden, ylpeyden 
ja muut paheet. Pidän musiikkia teologian jälkeen suurimmassa kunniassa. Näemme, 
miten Daavid ja muut pyhät pukivat hurskaat ajatuksensa säkeiksi, runoiksi ja 
lauluiksi. Siksi musiikki hallitsee rauhan aikoina.” 

   

 ”Musiikki on eräs Jumalan kauneimpia ja ihanimpia lahjoja. Saatana on sen 
vihollinen, koska sillä voidaan karkottaa monia ahdinkoja ja synkkiä ajatuksia.” 

   

 ”Olen aina rakastanut musiikkia. Joka hallitsee tämän taiteen, se on hyvää lajia, 
kaikessa taidollinen. Musiikkia pitää opettaa koulussa. Koulumestarin täytyy osata 
laulaa, muutoin en arvosta häntä. Eihän nuoria miehiäkään saa laskea 
saarnavirkaan, elleivät he ole ensin koulussa kokeilleet ja harjoitelleet sitä.” 



 ”Antakaamme, sinä ja minä, veli ja sisar, monessa, monessa 
muussakin asiassa itsemme kurituksen alle eli, että emme 
katso ylen silloin, kun meitä nuhdellaan synnistä. Tämäkin 
Internet! Joku ehkä ajattelee, että me jankutamme tästä. Mutta 
emme usko, että nuoriso sitä tekee, vaan he sanovat, että 
teidän täytyy muistuttaa. Mutta sitten löytyy vanhempia, jotka 
eivät tahdo seurata niitä neuvoja, joita seurakunnassa 
annetaan ja menevät myös sellaisiin kerhoihin, joissa tehdään 
mitä tahansa. Ja jättävät tämän vapauden lapsilleen. Ja silloin 
ottavat päällensä vastuun. Sinulle tahdomme sanoa:” Älä 
ylenkatso Herran kuritusta.” Sinulle ei käy hyvin ja suokoon 
Jumala, ettei sinusta tulisi lastesi pahentaja, vaan, että me 
seuraisimme niitä yhteisiä neuvoja.” 

 Kommentti: eikö synti ole syvemmällä, asenteessa? (=perisynti) 
Asiaa pitäisi avata enemmän, jotta kuulijan olisi mahdollista 
sitoutua yhteiseen neuvoon. Muutoin kuulija kokee, että enemmän 
kannattaa totella Jumalaa: 

 Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella 
Jumalaa kuin ihmisiä.” (Ap.t.5:29) 

 "Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me 
tahdomme totella." ( Joos. 24:24) 



 ”He ovat tunteneet isän vetävän voiman silloin, kun ovat 
alkaneet herätä, mutta ehkä heitä on lohdutettu väärällä 
tavalla. Heitä on lohdutettu, ennen kuin heidät johdatettiin 
ahtaan portin läpi ja siihen he ovat jääneet seisomaan. 
Heitä on kehotettu: ” Sinä olet Jumalan lapsi. Kiitä ja 
ylistä.” Silloin yritetään kuolettaa sitä, joka on sisällä, 
musiikin kautta ja ylistyslaulun kautta.”  

 Väärällä tavalla lohdutus: ovatko ne pelastumisen tielle 
asetetut vaatimukset?  

 Ahdas portti on usko Kristukseen. Mutta miten siihen  voi 
jäädä seisomaan?  

 Eikö Raamatun kehotus ole kiittää ja ylistää sieluntilasta 
riippumatta: 

 ”Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, 
kansakunnat! ”(Room 15:11, Ps 117:1) 

 ”Kiittäkää häntä hänen hyvistä töistään, ylistäkää häntä 
kaikkien kuullen!” (Sananl 31:31) 



 Raamatussa on kehotus ylistämään 56 kertaa, 
kiittämään kehotetaan 31 kertaa. 25 kertaa 
uskova kertoo ylistävänsä.  

 Sieluntilasta näissä ei mainita. Kielletäänkö 
ylistäminen ja kiittäminen? 

 Mikä lain vaatimus Jumalan lapsi oikeuteen 
sisällytetään? Eikö usko Kristukseen riitä? 



 ”Taivaaseen me emme pääse, jos meillä täällä 
maan päällä on korjaamattomia asioita. 
Voimmeko katsoa asiaa niin vakavasti? Siksi 
meidän tulee painaa tämä sydämiimme. Tämä 
koskee myös keskinäistä suhdettamme.” 

 ”Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän 
kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa.” (Ap.t.15:28)  

 ”teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan 
jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi,” (Ap.t.13:38) 

 ”jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta 
syntinsä anteeksi” (Ap.t.10:43) 

 ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi 
kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on 
pelastuva.” (Mark 16:15-16) 



 ”Me emme ole alamaiset, jos me sanomme näin: ” No, kyllä 
minä seuraan Jumalan sanaa, mutta minun täytyy ensiksi se 
ymmärtää. Ensiksi tämä täytyy minulle selittää ja silloin 
ymmärrän sen. Kristillisyyden ulkoisiakin asioita tahdon kyllä 
seurata, mutta ensiksi se täytyy ymmärtää.”  Kristillisyys on 
päinvastoin. Ensiksi tulee usko. Usko tulee aina ensimmäiseksi. 
Sen jälkeen tulee omantunnon puhdistus ja kun se on Jumalalle 
mieluista, niin hän valaisee sinua ja minua. Se, mitä 
kristillisyydessä on opetettu, esimerkiksi tällaisia yksinkertaisia 
opetuksia saarnaajamme sanoivat meille. Kun me menimme 
kihloihin ja avioliittoon, he tulivat sanomaan meille, että ota 
pois tuo sormus. Naisen tulee kantaa sormusta. Silloin se käy 
järjen päälle, että minkä tähden? Sillä tavallako tulee reagoida? 
Vai, tuleeko meidän ajatella, että minä tahdon ottaa tämän 
opetuksen vastaan?  Ehkä Jumala minua myöhemmin valaisee 
siinä. Eikö meidän tule niin ajatella ? Silloin uskon, että 
taivutamme itsemme Jumalan sana alle.”  



 ”en ainoastaan järkähtämättä pitäydy Pyhään Raamattuun 
kauttaaltaan ja kaikin kohdin ja täten ole varma, vaan minä 
myös toivon voivani olla mahdollisimman varma niissä 
asioissa, jotka eivät ole välttämättömiä ja jotka ovat 
Raamatun ulkopuolella. Sillä mikä on epävarmuutta 
surkeampaa?” 

 ”Mitä sinä puhut, Erasmus? Eikö riitä se, että on alistanut 
järkensä Raamatun alaisuuteen? Alistatko sen myös kirkon 
päätösten alaisuuteen! Saako kirkko päättää mitään, mikä 
ei ole jo päätetty Raamatussa? Missä on siinä tapauksessa 
vapaus ynnä moisten »päättäjien» arvosteluvalta, jota 
Paavali opettaa 1. Korinttolaiskirjeen 14. luvussa (29. 
jakeessa) (1. Kor. 14:29): »Muut arvostelkoot»? Sinua ei 
miellytä arvostelijan asenne, kun on kysymys kirkon 
päätöksistä! Paavali kuitenkin määrää niin.” 

 M. Luther, Sidottu ratkaisuvalta, sivu 8 



 ”Mikä uuden uutukainen hurskaus ja nöyryys 
tämä: esikuvallasi sinä riistät meiltä vallan 
arvostella ihmisten tekemiä päätöksiä ja alistat 
meidät sokeasti ihmisille kuuliaisiksi! Missä 
kohdassa Jumalan sana velvoittaa meitä 
tällaiseen? Ja edelleen: kuka kristitty voi käsitellä 
Raamatun ja kirkon määräyksiä vain »kuin 
ilmaa», että menee sanomaan: — joko minä 
käsitän tai olen käsittämättä»? Sinä alistut etkä 
kuitenkaan välitä siitä, käsitätkö vai oletko 
käsittämättä! Mutta kirottu olkoon se kristitty, 
joka ei ole varma eikä käsitä, mitä hänelle 
määrätään! Sillä kuinka hän voi uskoa sitä, mitä 
hän ei käsitä?”  

 M. Luther, Sidottu ratkaisuvalta, sivu 9 
 



 ”Herra sanoi: -Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja 
kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt 
minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain 
opittujen ihmiskäskyjen noudattamista, niin minä teen uudelleen 
tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen 
viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.” 
(Jes. 29:13-14) 
 

 Jeesus pitää turhana ihmiskäskyjen opettamisen: 
 ”Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi: Tämä 

kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana 
minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, 
ihmisten tekemiä käskyjä." (Matt. 15:7-9) 
 

 Jumalan sanoihin ei saa lisätä mitään: 
 ”Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, 

jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään -- hän 
vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki.” (Sananl. 30:5-6) 



 Minkä puhun, se pitää paikkansa, puheeni ei ole 
kieroa eikä väärää. Se on selkeää sille, joka 
ymmärtää, helppoa sille, joka on tavoittanut 
tiedon. Arvostakaa ohjeitani enemmän kuin 
hopeaa, tietoa enemmän kuin kalleinta kultaa, 
sillä viisaus on koralleja arvokkaampaa, mitkään 
aarteet eivät vedä sille vertaa. "Minä, viisaus, 
viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat 
kumppanini. (Sananl. 8:8-12) 

 ”Moukka ei yritäkään ymmärtää” (Sananl. 18:2) 
 Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan 

miehen lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi: "Sinä 
kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?" Mies 
vastasi: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei 
minua neuvo." Hän pyysi Filipposta nousemaan 
vaunuihin ja istumaan vierellään. (Ap. t. 8:30-31) 
 



 Miksi omantunnon puhtauteen on asetettu ehto? 
(”Kun se on Jumalalle mieluista, niin hän valaisee 
sinua …”) 

 Millä perustellaan sormus vääräksi miehen sormessa? 
Jeesushan on ylkä morsiamelleen? 

 ”Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin 
parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa 
hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan.” 
(Luuk.15:22) 

 ”kaikki, joilla oli halua ja uhrimieltä, toivat Herralle 
lahjansa pyhäkkötelttaa, sen varusteita ja pyhiä 
vaatteita varten. He tulivat, niin miehet kuin 
naisetkin, kaikki, jotka halusivat antaa, ja toivat solkia 
ja korvakoruja, sormuksia, riipuksia ja monenlaisia 
kultaesineitä. Niitä toi jokainen, joka tahtoi 
tarjousuhrina antaa Herralle kultaa.”  (2.Moos.35:21-
22) 



 ”Voimmeko ajatella niin, että silloin, kun olen 
saanut kuuliaisen mielen, kun Jeesus lapsi on 
syntynyt sydämeeni ja minä tunnen:” Maksoi, 
mitä maksoi, kunhan vain pääsen taivaaseen ja 
autuuteen”. Silloin olemme valmiit ilolla ottamaan 
vastaan kaikki nuhteet tottelemattomuudesta.” 

 ”Ilman minua te ette saa aikaan mitään.” 
(Joh.15:5) 

 Jeesus lapsen syntymän kokemuksia ei voi itse 
ottaa, ei vaikka olisimme valmiit nuhteita 
vastaanottamaan. Kuulija kokee tämän 
kokemusten ja  tunne-elämysten vaatimuksena.  



 ”Me olimme kesällä matkalla Amerikkaan ja siellä 
tulivat nämä asiat kysymykseen. Oli kysymyksessä 
tyttöjen korkeat korot, oli kysymys leningeistä, 
jotka olivat takaa pitemmät kuin edestä. Tuli 
kysymyksiä sellaisista asioista. Mitä me saimme 
kokea? Suuren muutoksen! Sydän tuli lämpimäksi, 
kun kymmenet ja kymmenet nuoret tytöt, jotka 
olivat jääneet tästä kiinni, tulivat kiittämään 
opetuksesta. Eikö se pitänyt käsivarsiamme 
ylhäällä? Rakkaat ystävät, me tahdomme 
muistuttaa siitä, niin kuin veljet ovat 
muistuttaneet. Tahdon vahvistaa heidän 
saarnansa. Pitäkää teidän saarnaajienne käsivarsia 
ylhäällä sitä kautta, että osoitatte kuuliaisuutta 
sille sanalle, jota saarnataan.” 



 Synti on syvemmällä, synti on sisäinen olotila, 
joka voi näkyä myös ulkonaisesti, mutta 
lähtökohtaisesti synti ei ole vaatteen pituuksissa, 
Jeesuksen määritelmä synnistä: 

 Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, 
(Joh.16:9) 

 Yksittäiset pahat teot nousevat perisynnistä, joka 
merkitsee Jumalan tahdon vastaista asennetta 
meissä kaikissa. Perisynnistä kasvavia pahan 
hedelmiä ovat esimerkiksi epäusko, harhaoppi, 
epäjumalanpalvelus, ylimielisyys, epätoivo, 
Jumalan sanan halveksiminen, murha, 
epäsiveellisyys, varkaus ja petos.  

 10 käskyä ja Jeesuksen opetukset paljastavat 
synnin: (2 Moos. 20:2–17; 5 Moos. 5:6–21) 



 "Kolmanneksi. Kuten Schmalkaldenin opinkohdissa 
sanotaan, mikään järki ei käsitä, mitä tämä peritty 
turmelus on, vaan se on opittava ja uskottava 
Raamatun ilmoituksen perusteella." Puolustuksessa 
se suppeasti esitetään seuraavina pääkohtina. 

   

 1. Tämä peritty turmelus on yhtä kuin syyllisyys, se 
että me kaikki olemme Aadamin ja Eevan 
tottelemattomuuden tähden Jumalan epäsuosiossa, 
"luonnostamme vihan lapsia", kuten apostoli todistaa, 
Ef. 2:5; Room. 5:12. 

 

 (Tunnustuskirjojen opetusta kohdasta perisynti) 



 ”Ja hän sanoo, että noudattakaa pyhyyttä. Jollakin 
paikkakunnalla tuli sellainen päätelmä, että silloin kun 
ihminen tuli uskoon, silloin hän tuli pyhitetyksi eikä enää 
mitään pyhitystä tarvita. Siinä oli koko pyhitys! Harhaoppi, 
joka on pyhää Raamattua vastaan! Pekka-veli selitti täällä 
Ilmestyskirjaa ja ketkä piti pyhittää . Se on selvästi 
kirjoitettu täällä 22.luvussa. Ne olivat ne pyhät, ne Jumalan 
lapset, jotka oli pesty karitsan verellä. Ne olivat ne uskovat. 
Ne ovat pyhät, ei itsestään, vaan Jeesuksen armon ja 
sovituksen tähden. Nyt nämä täytyy pyhittää, nämä jalat 
täytyy pestä siitä kaikesta pölystä, joka tarttuu. Meidän 
täytyy joka päivä ristiinnaulita vanhaa ihmistä tekoinensa 
eikä päästää vanhaa ihmistä irti rististä. Miten se repii ja 
vetääkään, niin sen täytyy pysyä tiiviisti kiinni ristissä. 
Vaikka se tekee minulle kipeää, se pysyy ristillä silloin, kun 
me vaellamme synnin pois panijana ja parannuksen 
tekijänä. Kun olemme jääneet syntiin kiinni, meidän 
tarvitsee mennä jonkun saarnaajan tai veljen kanssa 
puhumaan ja myös äidin ja isän kanssa ja silloin saamme 
siihen neuvon. ”  



 Kyllä, on harhaoppi, jos kristityn pyhitys jää 
uskoon tulemiseen. Uskoon tulemisessa kristitty 
tulee pyhäksi, joka Raamatun kielessä tarkoittaa 
Jumalalle kuuluvaa, Jumalalle erotettu. Ja 
todellakin, nämä pyhät eli Jumalan lapset 
pyhitetään, kuten saarna opettaakin! 

 Tarkasti ottaen pyhitys ei kuitenkaan ole synnin 
pois panemista. Pikemminkin Jumalan tahdon 
etsimistä oman tahdon sijasta. Jumalan tahdon 
etsiminen paljastaa meidät pahoiksi. Kristityn 
paradoksi on siinä, että on tultava siksi mitä on. 

 Pyhityksessä on erilaisia asteita, toiset ovat 
kasvaneet pidemmälle kuin toiset.  



 ”Kun olemme jääneet syntiin kiinni, meidän 
tarvitsee mennä jonkun saarnaajan tai veljen 
kanssa puhumaan ja myös äidin ja isän kanssa ja 
silloin saamme siihen neuvon. Silloin on tärkeää, 
että seuraamme näitä neuvoja, koska välillä on 
niin, kun jälkeenpäin kysyy: ”Miten olet nyt voinut 
seurata näitä neuvoja?” No, ei hän sitä ole tehnyt 
ja sitten pyytää sitä anteeksi, mutta ei seuraa 
neuvoja eikä lakkaa tekemästä sitä, mitä tekee, 
olkoon mitä tahansa. Silloin se on niin tärkeätä, 
koska se kuuluu pyhitykseen, tehdä parannusta.” 



 Tämä saarnan jatko-osa selittääkin syytä, miksi 
pyhitys ei ole pelkästään synnin pois panemista. 
Ihminen ei omasta voimasta kykene muutokseen. 
Mutta Jumalan tahtoa etsimällä oman tahdon 
sijasta hän ikään kuin ”itsestään” Sanan 
vaikutuksesta saa korjattua suuntaa kasvaen näin 
kärsivällisyydessä, pitkämielisyydessä, 
rakkaudessa, jne. (=kasvamista pyhityksessä). (1. 
Tess. 3:9-13). Sanan äärellä aikaa viettäen me 
todella kasvamme. Pyhitys ei ole ansioiden 
hankkimista, vaan kasvamista tässä meidän 
kristittyjen suuressa perheessä.  

 Pyhityksessä jokainen jää epätäydelliseksi, siksi 
ohje ”pyrkikää pyhitykseen” kuuluu kaikille 
kristityille.  



 Kristillisyydessä on ollut sanonta: ”joka 
pahana uskoo, se pyhänä pysyy” 

 ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te 
Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala 
on antanut meille viisaudeksi, 
vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja 
lunastukseksi.” (1. Kor.1:30) 

 ”Tämän tahdon mukaisesti meidät on 
pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus 
Kristus uhrasi oman ruumiinsa.” (Hebr 10:10) 

 



 ”Mutta varma on, veli ja sisar, sinäkin nuori sotamies, joka tunnet;” 
Olen langennut, olen jälleen langennut. Se on minulle toivotonta.” 
Älä lakkaa käymästä armoistuimella. Älä lakkaa tekemästä niitä 
siunattuja päätöksiä” 

  Missä on armoistuin? Saako penkissä istuen uskoa synnit 
anteeksi? 

 ”Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä 
sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle 
armoistuimelta, (2. Moos. 25:21-22) 

 Kyseessä on sovituskansi, ylimmäinen pappi toi sille uhrin sovittavan 
veren. (3. Moos. 16:14-17) 

 ” ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut 
armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa 
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt 
synnit” (Room 3:24-25) 



 ”Sen uskon, jos jatkat tätä tietä, niin silloin, 
kun sinun tulee jättää maailma, Jumala 
vahvistaa sinun heikon uskosi niin, että ilolla 
ja riemulla voit jättää tämän maailman. Älä 
lakkaa tekemästä näitä päätöksiä. Älä lakkaa 
pyytämästä Taivaan Jumalalta voimaa. Hän on 
luvannut johdattaa sinut perille asti. Mutta, 
jos me emme sitä tee, niin hän sanoo, ettei 
yksikään saa ilman sitä Herraa nähdä. Ne ovat 
vakavat sanat, silloin lakkaamme näkemästä 
Herran veljessä ja sisaressa ja on riski, että 
joudumme harhateille.” 



 Raamattu ei aseta Taivaan Jumalalta voiman 
pyytämistä pelastumiskysymykseksi, vaikka 
asia sinällään on ihan hyvä. (Herran 
näkemisellä puhuja viittaa pelastumiseen) 

 Jälkimmäinen riski joutua harhateille, jos 
lakkaamme näkemästä Herran veljessä, on 
pelastumisen kannalta mitätön asia. Näitä ei 
voi rinnastaa toisiinsa.  

 He vastasivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin 
pelastut, (Ap. t. 16:31) 

 



 ”Tulee rautanaula sydämeen ja juuri tästä, kun 
tämä karvas juuri on tullut eikä vaella pyhityksen 
tietä, silloin on alkanut etsiä itselleen ystäviä, 
jotka tahtovat ottaa osaa kuoroon ja joilla on 
sama käsitys kuin minulla. Silloin käy niin, että 
puhuu pahaa totuuden saarnaajista. Eli, mikä 
synti onkaan kysymyksessä? Sieltä ovat eriseurat 
lähteneet. Ja ovat tulleet suuret vahingot 
kristillisyyteen. Siksi me tahdomme kulkea sitä 
alhaista tietä ja seurata myös Johanneksen 
sanaa:” Älä tee syntiä.” Mutta, jos joku lankeaa 
syntiin, meillä on puolustaja isän tykönä. Herra 
Jeesus Kristus on meidän edes vastaajamme.  
Mutta aika kuluu.” 



 "Ja sitten se tavaton laulunremakka, joka tuli 
tämän uuden liikkeen mukana. Nuorta kansaa 
liittyi joukkoon laumoittain ja laulettiin 
hengellisiä lauluja Sionin laulukirjasta. 
Tämmöistä julmaa laulukristillisyyttä ei Johan 
Raattamaa pitänyt oikeana, vaan saarnasi lujasti 
sitä vastaan ja sanoi, ettei tämä kristillisyys ole 
alkanut laulaa loilottamalla eikä veisata 
hoilottamalla, vaan se on suurella vaivalla, 
kyyneleillä ja huokauksilla uudestisyntynyt 
Ruotsin laihassa Lapin korvessa." 

 Johan Lantto: Juntin talo ja lestadiolainen heräys 
Tärännössä. 



 Ehdonvallan asioista väärä opetus synnyttää 
katkeruutta ja riitelyä: 

 ”Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa 
Jumalan armoa eikä mikään katkeruuden verso 
pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä 
yksikin sellainen saastuttaa monet.” (Hepr. 12:15)  

 ”Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on 
uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään 
mielipiteistä.” (Room.14:1) 

 Toki kristitty haluaa kulkea sitä tietä, ettei tee 
syntiä. Jeesus määrittelee synnin: 

 ”Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun” 
(Joh.16:9) 

 Onko eriseurat syntyneet kuorolaisten pahojen 
puheiden seurauksena? 
 
 



 ”Sinne meidät on johdatettu yhteisen kokouksen 
ja esikoisten seurakunnan tykö. Voi, mihin 
juhlajoukkoon me olemme saaneet tulla! Meidät 
on johdatettu pimeästä ja kylmästä maailmasta 
esikoisten seurakuntaan, joka on taivaissa 
kirjoitettu, tähän seurakuntaan,  jota nimeä ei 
eriseura ole kestänyt kuulla. Löytyy niitä, jotka 
ovat tahtoneet repiä pois tämän sivun pyhästä 
Raamatusta juuri sen sanan tähden. Mutta me 
olemme tulleet esikoisten seurakuntaan. Me 
emme ole ensiksi syntyneet, ne olivat ne 
ensimmäiset opetuslapset siellä Jerusalemissa, 
siellä lukittujen ovien takana, jotka Vapahtaja 
silloin varusti ja he saivat Pyhän Hengen.”   



 Tällainen opetus kuulostaa ylpeilyltä. Hyväksyykö Jumala ylpeilyn? 

 Kain ja Aabel 

 Kain oli esikoinen, joka vanhempiensa ylpeilyn takia tuli itsekin ylpeäksi 
ja lähti tekojen tielle. Näiden takia Jumala hylkäsi Kainin. Aabel omaksui 
uskossa lupauksen siemenestä ja sai siunauksen. (Hebr 11:4) 

 ”Kainia esikoisuudestaan huolimatta ei säästetty, sillä esikoisuuden 
asemaa ei annettu Kainille sitä varten, että hän sillä kerskailisi ja 
halventaisi Jumalaa. Jumala hylkäsi Kainin.” (Luther: 1. Moos kirjan 
selitys) 

 Esau ja Jaakob 

 Esau ei arvostanut esikoisuuttaan ja myi sen halvalla. Esau ei arvostanut 
Jumalan antamaa lahjaa ja tehtävää toimia sukunsa hengellisenä 
johtajana. Esaun ongelmana oli ”hengellinen huoruus”. Myöhemmin hän 
katui tekoaan, mutta ei saanut siunausta, vaikka itkien sitä anoi. (Hepr. 
12:16-17) Katumus ei auttanut. Jumala valitsi nuoremman Jaakobin, joka 
sai siunauksen. Jaakobia ei valittu hyvyyden tähden. Jaakob oli kieroileva 
pettäjä. Jumala valitsi syntisen, mutta ei esikoista.    

 Myöskään uskomme isä, Abraham ei ollut esikoinen 



 ”Jumala ei siedä esikoisten ylimielisyyttä ja ylpeilyä. 
Näin kävi enkeleille taivaassa, kun alkoivat 
ylpeilemään ja halveksimaan Jumalan Pojan 
alhaisuutta, heidät syöstiin helvettiin.” (Luther: 1. 
Moos kirjan selitys) 

 Raamatussa on myös muita esimerkkejä, joissa 
nuorempi saa siunauksen esikoisen edestä: Iisak-
Ismael, Efraim-Manasse ja tuhlaajapoika kertomus. 
Näistä voi tunnistaa ongelman juureksi hengellisen 
ylpeyden.  

 Hengellisen ylpeyden synti löytyy myös sellaisen 
väitteen takaa, jossa ollaan ainoa oikea seurakunta. 
Silloin ollaan tuhlaajapoika kertomuksen vanhempi 
veli, joka mielestään oli oikeassa.  

 Jumala sanoo: 
 ”kunniaani minä en toiselle anna” (Jes.48:11) 



 ”Me uskomme kuten myös Raattamaa kirjoittaa, että vieläkin 
elävät monet sadat esikoiset, nimittäin ne, jotka ensiksi saivat 
olla mukana, saivat nähdä sen taivaallisen tulen täällä Ruotsin 
Lapin maalla silloin, kun kotka oli lentänyt siihen maahan, joka 
oli valmistettu näihin sydämiin, jotka olivat kaukana käärmeistä 
ja skorpioneista. Ne, jotka silloin syntyivät, alkoivat ylistää 
Jumalaa siellä vuorten välissä. Siellä laaksoissa kaikui tämä 
taivaallinen evankeliumi. Ne olivat ne ensin syntyneet meidän 
aikamme kristityt. Eivätkö vanhimmat ole niin opettaneet ja 
neuvoneet ja siitä me pidämme kiinni. Ajattele, että siihen 
kristillisyyteen olemme saaneet, sinä ja minä, tulla!” 
 

  Raamattu vai Raattamaa? Tärkeämpää on pitää kiinni Sanasta, 
joka kiteytyy Jeesukseen. (Joh.1:1-18) Sanassa ei opeteta 
pitämään kiinni tietystä aikakaudesta tai paikkakunnasta 
 

 ”Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, 
jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään - hän 
vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki.” (Sananl. 30:5-6) 



 ”Olivatko meillä samat tuntemiset silloin, kun me 
tulimme tänne?  Se oli niin kankeaa. Vaikka oli niin 
hyvä saada tervehdellä ystäviä, sydämeni tuntui niin 
kylmältä. Mutta täytyy kuitenkin sanoa nyt, kun 
sanomme hyvästi, rakkaat ystävät, että tämä 
priiskoitusveri on kuitenkin saanut lämmittää minun 
kylmää sydäntäni ja minäkin olen saanut sen 
kaipauksen näistä Keedarin majoista, että pian saan 
tulla kotiin. Tämä ei ole meidän oikea kotimme. 
Meidän oikea kotimme on toisella puolella.”  

 -> uskomme Jumalan sanan lupauksiin, tuntemiset ei 
ole uskon perusta. Oikein puhuttu Sana voi synnyttää 
tunteita. Niitä tunteita ei tarvitse etsiä, hakea, eikä 
puhujan tarvitse niitä  vaatia, annetaan Sanan 
vaikuttaa sen, minkä Jumala kulloinkin hyväksi näkee.   


