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N:o 2 - 2010
YLÄSALI

KILPAILU YS 2010-1 = YS 2010-2 
siis ei uutta kilpailua, 
vaan jatkoaikaa kilpailuun YS 2010-1 
vastaamiseen 31.8.2010 saakka.   

”Ihmisen Poika  lähtee täältä juuri niin kuin hänen on 
määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kaval-
tajansa!” ”Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi 
syntynytkään (Luuk. 22:22, Matt. 26:24). ”Mutta nyt 
on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta” (Luuk. 
22:53). 
Kysymys: Juutalaisten ylin papisto ja vanhimmat ha-
lusivat tappaa Jeesuksen, mutta ei juuri sinä ajankoh-
tana kuin se tapahtui. Miksi ei? Matteus, Markus ja 
Luukas mainitsevat syyn. Etsi vastaus Raamatustasi 
ja lähetä osoitteeseen:   
YLÄSALI-lehti,
Tukholman Suomalainen Adventtiseurakunta,
Olof Palmes gata 25, 3 tr, 111 22 Stockholm
Sähköposti: falcoprofil@bredband.net

KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Nauti kesästä! 
Mutta ota selvää, mitkä kukat ovat oikeasti syötäviä, 
mitkä parhaita vain silmillä syötyinä!
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Eräs ystävättäreni huokasi äskettäin:
– Kuule, nyt on niin, että suvussamme 
on tapaus, josta kaikki olemme sitä miel-
tä, ettei mitään ole tehtävissä. Tilanne on 
toivoton. 

Tämä toi mieleen erään pastorin ker-
tomuksen opettaja-tuttavastaan. Opetta-
jan luokalla oli oppilas, joka kaikkien, 
eritoten tämän opettajan, mielestä oli 
toivoton tapaus, ongelmalapsi. Mikä 
olisi tämän pojan tulevaisuus? Millai-
nen aikuinen hänestä kasvaisi? Kun taas 
kerran oli ollut oikein vaikeaa, opettaja 
aivan ajattelemattaan kysäisi:
– Miksi sinä haluaisit tulla isona?
– Lääkäriksi, poika vastasi. Vastaus yl-
lätti opettajan täysin. Yrittäen salata 
hämmennystään hän kuuli itsensä sano-
van:
– Eihän se mikään mahdottomuus ole.
– Luuleeko opettaja  todella sen olevan 
mahdollista?
– Kyllä minä uskon, että sinä selviät. Sil-
loin poika vakuutti tekevänsä kaikkensa, 
että unelmasta tulisi totta. Oli jo kaa-
vailtu pojan erottamista koulusta, mutta 
opettaja keskusteli rehtorin kanssa. Entä 
jos annettaisiin pojalle vielä vuoden 
mahdollisuus? Niin tehtiin. 

Kun poika sitten pääsi ylioppilaaksi, 
hän oli koulunsa paras oppilas. Hänet 

valittiin pitämään päättäjäistilaisuudessa 
puhe. Opettajansa puoleen kääntyen hän 
sanoi: 
– Tästä tutkinnosta voin oikeastaan kiit-
tää opettajaa. En ikinä unohda keskuste-
lua, kun kysyitte, miksi haluaisin tulla. 
Uskalsin kertoa unelmani, ja hämmäs-
tyksekseni te vastasitte, että se oli mah-
dollista. Nyt kiitän, että jaksoitte uskoa 
minuun. Siksi seison nyt tässä. 

Käydyn keskustelun aikoihin opet-
taja oli vielä nuori. Vuoden sisällä hän 
synnytti pojan. Vuosia myöhemmin tällä 
todettiin vakava sairaus. Lääkärit eivät 
antaneet mitään toivoa. Silloin eräs ki-
rurgi tarjoutui leikkaamaan hänet. Van-
hemmat suostuivat. Leikkaus tehtiin, 
eikä pojalla enää ollut hengenvaraa. 

Arvannet, että kirurgi oli tuo entinen 
ongelmalapsi.  

Jeesus kertoi puutarhurista, joka he-
delmättömän viikunapuun kohdalla pyy-
si: ”Herra anna sen olla vielä yksi vuosi” 
(Luuk. 13:8). Tarhuri sai tahtonsa läpi. 

Ihmiselle moni asia on mahdotonta, 
mutta ”Jumalalle on kaikki mahdollista” 
(Matt l9:26). Vaikka näyttää toivotto-
malta, Jumalalle ei mikään sitä ole. 

Hyvä lukija! Mikä sinua kohtaakin 
tänä kesänä, muista: Jumalalle ei mi-
kään ole mahdotonta. Hän on kanssasi 
niin kauniina kuin sateisinakin päivinä.  

–Eeva-Liisa Vihermö

Ei mahdotonta
Jo nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee (1 Joh. 3:2).

KUVAT: S. MÄKIVIERIKKO

Kuka hän on? Syntyi 1867, kuoli 1951. Hänen ollessa 13-vuotias vararikkoon jou-
tunut isä häipyi Pariisiin viettämään taiteilijaelämää. Kahdeksan lapsen yksinhuolta-
jaksi jäänyt äiti kuoli pojan ollessa 14-vuotias. Varttui suvun hoivissa, kävi koulua, 
mutta kadettikou lusta hänet erotettiin itsepäisyyden ja kurittomuu den takia. Kutsuttiin 
myöhemmin Suomen Partioliiton ensimmäiseksi kunniapartio laiseksi, toimi Suomen 
Punaisen Ristin keskushallituksen puheenjohtajana 29 vuotta, antoi nimensä lastensuo-
jeluorganisaatiolle, joka lokakuussa täyttää 90 vuotta. Hänen aatelissukunsa tunnuslause 
on: “Puhtain asein puhtaan asian puolesta”. Varsinainen elämäntyö liittyi asei siin, mutta 
tunnetuin kirjoitus on huoneentauluna kaikissa Suomen kirkoissa. –SM (Vastaus s. 19)
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Yksi historian tunnetuimmista välime-
renpurjehduksista, joka tapahtui lähes 
2000 vuotta sitten, ei ollut kovin on-
nistunut. Itse asiassa se oli katastrofi. 
Suhtautuminen mereen oli niihin ai-
koihin paljolti toisenlainen kuin mei-
dän päivinämme. Entisajan ihmisen oli 
ponnisteltava lujasti säilyäkseen me-
rellä hengissä.Vanhassa Testamentissa 
on useita merestä otettuja vertauskuvia. 
Ne heijastelevat yleensä kielteistä suh-
tautumista mereen. Pahoja verrataan 
meren ”raivoaviin aaltoihin”, ja meri on 
suurten ja pelättävien petojen tyyssija. 
Samankaltaista suhtautumista on löy-
dettävissä monien muidenkin kansojen 
mereen liittyvissä kertomuksissa. 

”Ei ole vaikeata ymmärtää, miksi 
entisajan ihmiset usein vihasivat ja pel-
käsivät merta. Heidän laivansa olivat 
pieniä ja epävarmoja. Rannikoilla ei 
ollut majakoita, ei ainakaan kattavasti. 
Kompasseja ei ollut, ja jos taivas peittyi 
pilviin eikä maata ollut näkyvissä, suun-
nistaminen oli vaikeaa. Kartat olivat 
puutteellisia ja summittaisia. Matalikot 
ja karikot olivat merkitsemättä, ja laiva 
saattoi törmätä niihin keskellä kirkasta 
päivää. Ja kuitenkin, näistä huolimatta 
tai ehkä niistä johtuen, he olivat taitavia 
purjehtijoita. Paavalin matka Roomaan 
antaa kuvan sen ajan meren vaaroista. 
Luukas näki matkalla mukana olleena 
kaiken sen, mitä hän niin elävästi kuvaa. 
Hänen kertomuksensa kuuluu vanhan 
kirjallisuuden elävimpiin merikuvauk-
siin. Sitä ovat arvostaneet kautta aikojen 
ammattimerenkulkijat...” (H. V. Morton: 
Paavalin jaäljillä, Helsinki 1938, s. 427). Muun 
muassa brittiläinen amiraali Nelson luki 
mielellään Apostolien tekojen 27. lukua, 
ja kerrotaan Raamatun olleen usein auki 
tästä kohdasta hänen yöpöydällään.

Paavali oli vedonnut keisariin ja hän-
tä oltiin viemässä kuningas Agrippan 

käskystä vankina Roomaan. Hänet siir-
rettiin muutaman muun vangin kanssa 
Vähä-Aasian, nykyisen Turkin, etelä-
rannalla sijaitsevan Myran kaupungin 
satamassa Roomaan matkalla olleeseen 
aleksandrialaiseen laivaan. Laivassa oli 
miehistöineen kaikkiaan 276 henkilöä. 

Luukkaan mukaan matkanteko päät-
tyi nolosti Melitan (nyk. Maltan) ran-
taan: ”Sadanpäällikkö ---käski uimatai-
toisten hypätä ensimmäisinä mereen ja 
pyrkiä rantaan, heidän perässään toisten, 
joko lankkujen varassa tai muilla laivan 
kappaleilla. 

Ei vain loppuvaiheet olleet dramaatti-
set, myös itse matkanteko sisälsi paljon 
vaikeuksia ((Apt. 27:7-30): 

Useiden päivien ajan purjehduksem-
me edistyi hitaasti. 

Tuuli esti jatkamasta aikomaamme 
suuntaan. 

Etenimme vaivalloisesti. 
Tuuli ---tempasi laivan mukaansa. 

Jättäydyimme tuuliajolle. 
Miehet heittivät ---osan lastista yli 

laidan. 
Kolmantena päivänä viskattiin kaikki 

irtain kannelta mereen. 
Moneen päivään emme nähneet au-

rinkoa, emmekä tähtiä. Menetimme lo-
pulta kaiken toivon.

Emme pitkää aikaan olleet saaneet 
syödyksikään mitään. 

Merimiehet pelkäsivät meidän ajautu-
van karikkoihin.

Merimiehet yrittivät lähteä salaa lai-
vasta 

Ei siis todellakaan ollut kysymys 
mistään kadehdittavasta Välimerenpur-
jehduksesta. Kuitenkin tällaisia matkoja 
on tehty satoja, ehkä tuhansia. Paavalin 
kohdalla haaksirikko oli jo ainakin nel-
jäs. Sadoittain laivoja ja tuhansia ihmisiä 
on vaipunut Välimeren aaltoihin.

Tämän matkan teki toisenlaiseksi 

Paavalin merimatka
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erään matkustajan muista poikkeava 
käyttäytyminen. Paavali, jos hän oli pe-
lännyt, oli lakannut pelkäämästä: Hänen 
pelkonsa oli karissut enkelin sanoihin: 
”Älä pelkää!” Laivassa kaikki muutkin 
olisivat tarvinneet tällaista rohkaisua. 
Enkeli ilmestyi kuitenkin vain Paavalil-
le. Miksi juuri Paavalille? ”Viime yönä 
näet vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, 
jonka oma minä olen ja jota minä palve-
len” (Apt. 27:23). 

Paavali kuuli Jumalan lähettämän en-
kelin rohkaisevat sanat: ”Älä pelkää!” 
Herkkyys kuulla liittyi hänen ja Jumalan 
väliseen suhteeseen, jota ilmentävät hä-
nen sanansa: jonka oma minä olen ja jota 
minä palvelen. 

Paavalille oli kaikissa elämän tilan-
teissa todellisuutta elävä Jumala. Huo-
matkaa tämä itsensä kytkeminen Juma-
laan olemisessa (jonka oma minä olen) 
ja tekemisessä (jota minä palvelen). 
Tällainen suhde, asenne, luo herkkyyttä 
kuulla Jumalan viestejä. Siksi Paavalilta 
ei mennyt ohi korvien Jumalan rohkaisu: 
”Älä pelkää!”

Elämän kulkuamme kuvataan usein 
elon merellä purjehtivaksi laivaksi. Pur-
jehtimisemme voi olla joskus Luukkaan 
kuvauksen mukaista. Se edistyy hitaasti. 
Tuuli estää meitä jatkamasta aikomaam-
me suuntaan. Etenemme vaivalloisesti. 
Joudumme tuuliajolle. Joudumme luo-
pumaan osasta, jopa kaikesta lastista, 
omaisuudestamme. Emme ehkä näe au-
rinkoa emmekä tähtiä moneen päivään. 
Menetämme kaiken toivomme. Koem-
me pelkoa karikoista. Merimiehet (ystä-
vät, läheiset) yrittävät jättää meidät. 

Monien ihmisten kohdalla – usein 
ilman heidän syytään – näin tapahtuu, 
opiskeluissa, työelämässä ja perhe-
elämässä. Monet kokevat kuvatunlaista 
myös hengellisesti.

Elon merellä kuuluu kuitenkin Juma-
lan omille sana: Älä pelkää! Herkkyy-
den kuulla ja uskoa tähän sanaan tuo 
elävä suhde Jumalaan,  ”jonka oma minä 
olen, ja jota minä palvelen”. Jumalan 
Sanassa kerrotaan monista henkilöistä, 
joiden olosuhteissa on tapahtunut suu-
riakin muutoksia. Ne ovat paljastaneet, 

Matkustaminen on sitten Paavalin päivien  tullut helpommaksi. Islannin tulivuo-
ren tuhkapilvet osoittivat kuitenkin keväällä 2010: Olemme yhä täysin luonnon 
armoilla. Miljoonien matkasuunnitelmat muuttuivat tai murskautuivat kokonaan. 
”Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: ’Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja sii-
hen kaupunkiin... Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän 
tulisi sanoa: ’Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä” (Jaak. 
4:14, 15).

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO
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että olennaista on ainoastaan oikea suh-
de Jumalaan.Suurin erehdys on tukeutua 
jumalsuhteen sijasta inhimilliseen.

 Aabrahamille sanottiin: ”Lähde 
maastasi, isäsi kodista.” Mooses joutui 
vaihtamaan kuninkaallisen hovin erä-
maahan ja luopumaan tärkeimmästä 
ajallisesta tavoitteestaan: pääsystä luvat-
tuun maahan. Jobin rikkaudet ja ystävät 
vaihtuivat tuhkaksi ja paiseiksi. Elialla 
profeetanoppilaat vaihtuivat linnun seu-
raan. Johannes Kastajalla Jordanin rin-
teet vaihtuivat vankilaksi ja suuret kan-
sanjoukot vanginvartijoiksi.

Kaikki inhimillinen, johon heillä 

Merimiehet aikoivat salaa ottaa pelas-
tusveneet ja jättää muut matkaajat oman 
onnensa nojaan. Jääkö evankeliumin 
laiva selviämään satunnaisilla resurssi-
en  rippeillä, vai saako se parhaat voi-
mat ja ammattitaidon käyttöönsä? 
”Eihän Jumala ole epäoikeudenmukai-
nen, ei hän unohda teidän tekojanne 
eikä rakkauttanne, jota olette osoitta-
neet hänen nimeään kohtaan, kun olette 
palvelleet hänen pyhiään ja yhä palve-
lette.”– Hepr. 6:10

oli mahdollista turvata ja jonka varaan 
rakentaa, otettiin pois. Tällaisissa ko-
kemuksissa paljastuu todellinen suhde 
Jumalaan. Tämä on joskus tarpeellista. 
Se oli sitä ehkä edellä mainituille hen-
kilöillekin. 

Me voisimme nähdä Luukkaan ker-
tomassa merikokemuksessa alun perin 
vankkatekoisen, merikelpoisen aluksen 
purjeineen, mastoineen, peräsimineen ja 
vahvoine köysineen kuvaavan ihmisen 
aikaansaannoksia, jotka eivät sittenkään 
vie perille. Meidät vie perille Jumala. 
Pelastusvälineenä kaikki muu pirstou-
tuu.              – Joel Niininen

KUVA: SINIKKA MÄKIVIERIKKO

Ja nousi myrskytuuli, meri aaltoili rajusti... 
He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet,

heidän taidoistaan ei ollut apua. 
Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, 

ja Herra auttoi heidät ahdingosta.  
Hän tyynnytti tuulen, ja aallot hiljenivät. 

He riemuitsivat, kun myrsky laantui 
ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan. – Ps. 107:25-30

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO
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Sankaruuden salaisuus
"Suomen selviytyminen sodista oli koko 
kansan yhteisponnistelujen tulosta – 
rintaman ja kotirintaman, sotilaiden ja 
siviilien, miesten ja naisten, nuorten ja 
vanhojen", korosti puolustusvomain ko-
mentaja, kenraali Ari Puheloinen 24. 
kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa 
Tampereen messu- ja urheilukeskukses-
sa 27.4.2010.

Talvisodan päättyessä 14.3.1940 yli-
päällikkö Mannerheim kuvasi päivä-
käskyssään n:o 34 Suomen tilannetta 
näin: ”Oli ylivoimaisin ponnistuksin 
hankittava sitä mitä puuttui. Oli raken-
nettava puolustuslinjoja, joita ei ollut. 
Oli koetettava saada apua, jota ei tullut... 
sodan jälkeen olemme edelleen melkein 
yksin...” Kansan kestokyvyn salaisuute-
na puheissa tuli esille yhteisöllisyyden 
ohella turvautuminen Korkeam paan voi-
maan. 

"Kun muutakaan ei ollut", summasi 
kenttäpiispa Hannu Niskanen  seppe-
lepartiota juhlapaikalta sankarihaudalle 
lähettäessään. Hän luki Jes. 40:28-29:  
"Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuul-
lut, että Herra on ikuinen Jumala, koko 

maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, 
tutkimaton on hänen viisautensa. Hän 
virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille 
voimaa."
Pysyvän kiitoksen aihe 
Sama sukupolvi, joka kävi sodat, mak-
soi sotakorvaukset, jälleenrakensi maan, 
loi maatalousvaltaisesta Suomesta teol-
lisuusvaltion, säilytti demokratian, kas-
vatti suuret ikäluokat ja (korkea)koulutti 
väestön. Mihin kaikkeen kansan – myös 
lasten – piti ”venyä” esimerkiksi asu-
misen ahtaudessa, sitä muisteli teat-
terineuvos Eila Roine:”Ei kyselty, mah-
dutaanko, mahduttiin vaan.”

Anneli Saariston esittämä ”Evakon 
laulu” paljasti yhden monista traagisista 
siirtolaiskohtaloista. "A, kuhan päästään 
perille, se silloin selviää..."  – se, minne 
äkkilähdön jälkeen Karjalasta päädyttäi-
siin. Noin 400 000:n  pakolaisen  kotout-
taminen suomalaiseen yhteiskuntaan on 
melkoinen integraatioihme.

"Nuoremmille polville antamanne 
esimerkki vaikeuksien voittamisesta 
niin sodan kuin jälleenrakennuksenkin 
aikana on aina yhtä ajankohtainen", sa-
noi sisäasiainministeri Anne Holmlund 
valtiovallan tervehdyksessään. Tästä 
"mittaamattoman arvokkaasta työstä"  
hän esitti ”pysyvän kiitoksen” veteraa-
neille. 

On varmasti toivomisen varaa siinä, 
miten kiitos näkyy käytännössä, mutta 
veteraanien puheenvuorossa Väinö Saa-
rinen vakuutti jalkaväenkenraali Ehrn-
roothia lainaten: "Suomi on hyvä maa..."
”Kuule tuhannet tarinat”
Veteraanipäivän 2010 teemana oli ”Kuu-
le tuhannet tarinat”. Tampereen kaupun-
gin pormestari Timo P. Nieminen pai-
notti: 
    "Emme koskaan saa unohtaa veteraa-
nien taistelua ja uhrauksia Suomen it-
senäisyyden ja vapauden puolesta.” 
Ilahduttavana esimerkkinä tiedon siir-
tymisestä hän mainitsi  lukiolaisten äs-
kettäin tekemät veteraanien ja lottien 
haastattelut, joissa hän sanoi aidon ar-

65 vuoden velka
ja maksumiehet

Vuosina 1939-1945 
Suomen maanpuo-
lustukseen osallis tui 
noin 700 000 miestä 
ja 200 000 naista.
Väes töön (3,9 milj.) 
näh den osuus on 
kansain välisestikin 
katsottuna suuri. 
Kiitollisuudenvelka 
65:sta rauhan
vuodesta ei ole
aivan vähäinen. 

Seppelepartio matkal-
la veteraanijuhlasta 
sankarihaudalle.
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vostuksen ja kunnioituksen kuultavan 
jokaiselta tekstiriviltä.
Kaveria ei jätetä
Varusmiehiä veteraanien kertomuksis-
sa kiinnostaa (kenraali Puheloisen mu-
kaan) eniten henkinen puoli – miten sota 
on koettu, mikä on mieltä askarruttanut, 
mikä on ollut tahdonvoiman merkitys 
jne. Kysymykseen, löytyykö talviso-
dan henkeä tämän päivän armeijasta, 
hän vastaa: Yhdessä tekeminen ja hei-
komman auttaminen ovat edelleenkin 

keskeisiä arvoja koulutuksessa. Vahvan 
puolustustahdon ohella suomalainen 
asevelvollinen on hyvin sisäistänyt ka-
veria ei jätetä -periaatteen. 
Rauhan asialla
Mannerheimin päiväkäskyssä n:o 34, 
josta näyttelijä Esko Roine luki ottei-
ta, ei ihannoida sotaa: ”Te ette ole sotaa 
tahtoneet, te rakastitte rauhaa, työtä ja 
kehitystä...” Armeijan nykyinen ylipääl-
likkö, presidentti Tarja Halonen, lienee 
samoilla linjoilla – onhan rauhan puo-
lustaminen, kriisinhallinta ja turvalli-
suuden ja vakauden lujittaminen kirjattu 
Suomen puolustusdoktriiniin. 

Ei aivan seitsemää veljestä, kuten Kiven 
kirjassa, mutta samalta Parolannummel-
ta kuitenkin (panssariprikaatilaisia).

Yksi ”tuhansista tarinoista”? 

Veteraanien haaste
Ministeri Holmlundin mukaan Suomen 
puolustusvoimat ovat tuskin koskaan 
olleet niin hyvin varustettuja ja koulu-
tettuja kuin nyt. Toivottavasti taitoja ei 
kuitenkaan tarvitse soveltaa käytäntöön  
sodassa.  ”Talvisodan henkeä” – yhtei-
söllisyyttä, uhrautuvaisuutta ja luotta-
musta Korkeampaan voimaan – tarvi-
taan kyllä myös rauhan toimissa. 
Elämän leipä 
Yhteiskunnallisessa valveutuneisuudes-
sa suomalaisnuoret sijoittuvat kärkeen 
tuoreen 38 maata käsittävän kansainvä-
lisen tutkimuksen mukaan, johon Suo-
mesta osallistui 5600 8-luokkalaista.
(Uusi Suomi 29.6.2010). Toisaalta yli 20 000  
alle 35-vuotiasta suomalaista on työky-
vyttömyyseläkkeellä. Noin puolet heis-
tä mielenterveys ongelmien vuoksi (Yle, 
teksti-TV 28.6.2010). 

Veteraanijuhlaa 
läsnäolollaan kunni-
oittaneen presidentti 
Tarja Halosen suo-
sio on  kasvussa. 
Erityisen suosittu 
hän on 15-24 -
  vuotiaiden 
keskuudessa. 
(Yle teksti-tv 29.6.2010)
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Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, 
kenraalimajuri evp. Kalervo Sipi, voi 
olla tyytyväinen onnistuneeseen juh-
laan. Ensi vuonna päätapahtuma on 
Turussa. Moni nimi ehtii siirtyä kutsu-
vieraslistalta kirjaimiksi hautakiviin – 
kiitosta koskaanko saamatta?

Voisiko se johtua 
siitä, et tä siinä 
missä luottamus 
ihmistä suurem-
paan Voimaan  oli 
itses täänselvyys 
sota sukupolvelle, 
tä män päivän 
nuo rilta voidaan 
syystä kysyä:

”Et kö jo ole 
oppinut, etkö ole 
kuullut, että Her-
ra on ikuinen Ju-
mala?” 

Onko Elämän Leivän perinnettä 
vaalittu yhtä huolella kuin ”Marskin 
arinaruisleivän” aromia Suur-Savon 
leipomossa? Tarjotaanko sitä kaikille 
halukkaille ilmaiseksi, kuten Satakun-
nan lennoston sinibaretit jakoivat limp-
puja juhlaväelle? 
Veteraanipäivän anti
Oli elämys jakaa aika ja tila 2500 sellai-
sen kanssa, jotka ovat itse olleet teke-
mässä historiaa, mistä muuten luetaan 

65 rauhan vuoden kiitollisuudenvelan 
maksumiehiä. 

60 000 vielä elossa olevasta veteraa-
nista arvioidaan v. 2025 olevan jäljellä 
enää 400 (J.A. Tolvanen: ”Hoivatkaa, 
kohta poissa on veljet”). Tyhjät tuolit 
juhlien jälkeen havainnollistivat riipai-
sevalla tavalla tätä tosiasiaa.

vain kirjoista. Paras anti oli kuitenkin se 
nöyryyden, vaatimattomuuden ja tasa-
arvon henki, jota sotilaalliset hierarkiat 
tai kunniamerkit rinnassa eivät horjut-
taneet. Kun painopiste on tehtävässä ja 
tavoitteessa, ei ole eroa johtajan ja rivi-
miehen välillä. Ihmisen suuruus ei ole 
saavutuksissa, vaan tavassa, millä hän 
ne kantaa. 
TEKSTI JA KUVAT: Sinikka Mäkivierikko  
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Päivä toisensa jälkeen oli mennyt mail-
leen. Autioon maahan Jumala oli luonut 
kaikenlaista elämää. Tuli kuudes päivä. 
Jotain vielä puuttui. ”Tehkäämme ihmi-
nen kuvaksemme, kaltaiseksemme...”

Mitähän Jumala mahtoi ajatella muo-
vatessaan Adamille käsiä tietäen, että 
ihmiskädet tulisivat eräänä päivänä lyö-
mään naulat hänen rakkaan Poikansa kä-
sien lävitse? Ja jalkojen lävitse, jalkojen, 
jotka aina olivat rientämässä apua tar-
vitsevien luo... Suuri rakkaus jatkoi kui-
tenkin työtään. Koko maailmankaikkeus 

iloitsi, aamutähdetkin asukkaineen.
Ihmisparille annettiin asunnoksi para-

tiisin puutarha. Jumala antoi myös  elä-
mänohjeet koetellakseen, haluavatko he 
toimia niiden mukaan vai eivät.

Taivaasta karkotettu paholainen oli 
asettunut koetuksen puuhun asumaan. 
Tästä vaarasta oli varoitettu, mutta niin 
onnettomasti kuitenkin kävi, että Eeva, 
täysin vastoin saatua neuvoa, lähestyi 
puuta. Hän kuuli käärmeen syyttävän 
Jumalaa ja kehuvan puun hedelmien ih-
meellisiä ominaisuuksia.

Eeva lankesi. Heti sen jälkeen hän 
lähti kertomaan tapahtuneesta miehel-
leen. Adamin kasvoille lankesi surun 
varjo, sillä hän ymmärsi tapahtuman 
vakavuuden. Rakkaudesta Eevaan hän 
päätti jakaa kohtalon hänen kanssaan.

Heille annettiin kuitenkin toivo Va-
pahtajasta, joka kärsisi kuoleman ja val-
mistaisi koko ihmissuvulle pääsyn takai-
sin siihen onnelliseen olotilaan, mistä he 
olivat nauttineet ennen lankeemustaan.

Mikä rakkaus, mikä uhraus, mikä ih-
meitten ihme! Koko maailmankaikkeus 
tulee olemaan ikuisesti puhdas. ”Ei nou-
se ahdistus kahta kertaa...”

Jeesuksen ylösnousemus oli uuden 
luomisen aamunkoitto, voitto synnistä ja 
kuolemasta. Koko kaikkeus iloitsi tästä 
toisesta luomisaamusta. Meillä viimei-
sen ajan iltaruskon hohteessa vaeltavilla 
on odotettavissa vielä kolmas luomisaa-
mu: lunastuksen lopullisen täyttymyk-
sen aamu, kaiken ennalleen asettamisen 
aamu, Jumalan lasten jälleennäkemisen 
aamu.             – Ilmi Viljalehto
    ”Oi, Herra, mikä aamu...!”

Mikä aamu!

-- Syntisenä en voi nähdä Jumalani suuruutta
enkä kestä kirkkautta, taivaallista loistoa.
Jeesus, hän on elon portti, ainut tiemme taivaaseen.
Jeesuksessa Luoja poisti kaikki meidän syntimme--

Maija Kupiainen

Jumalassa on pelastus
(Teksti on osa pidemmästä runosta)

“Silloin koko maa oppii tuntemaan si-
nun tiesi, Jumala...” (Ps. 67:3). ”Ja ne, 
joiden mieli on eksyksissä, tulevat jär-
kiinsä” (Jes. 29:24). 
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Olin rikki, kuljin pimeydessä. Olin haa-
voille lyöty ja riekaleina. Jokin minussa 
huusi, tämä ei voi olla koko totuus! Täs-
sä ei voinut olla kaikki. Onhan, onhan 
minullakin jokin arvo, merkitys? Rakas-
taako kukaan minua? 

Rinnalleni tuli ihmisiä, jotka saivat 
minut kulkemaan matkaani eteenpäin, 
raottivat ovea luoksensa, osoittivat: 
Tässä olen, ota käsi, kuljen tässä sinun 
kanssasi. Löysin seurakunnan, uskol-
lisia ystäviä. Uskalsin itkeä ja vapista, 
tunnustaa, että pelkään, että en ole ke-
nellekään rakas. En äidilleni, en sisaruk-
silleni, en miehelleni. En kenellekään. 
Lapseni kyllä tarvitsevat minua, mutta 
kuka rakastaa minua?

En enää jaksanut juosta. Pysähdyin. 
Ystävä tuli luokseni ja muistutti: Olet 
kirjoittanut aina. Mitä siellä lukee? Löy-
sin punaisen langan – rakkauden sanat, 
jotka olit saanut minut kirjoittamaan. 
En nähnyt sinua. Luulin kulkeneeni 
yksin. En tiennyt, että rakastit minua 
pimeässäkin. Harjoittelen nyt: Olen ra-
kas. Olen arvokas. Minun tunteillani on 
merkitys. Ajatukseni ovat arvokas lahja. 
Sieluni kaunis. Isä, sinä olet tullut mi-
nun elämääni: Älä pelkää, ei sinua enää 
nöyryytetä, älä häpeile, et sinä jää hä-
väistyksi. nuoruutesi nöyryytyksen sinä 
saat unohtaa -- Nyt Herra kutsuu sinua, 
hylättyä vaimoa, joka on toivonsa me-
nettänyt” (Jes 54:4-6). Taivaallinen Isä, 
kiitos! Lupauksiesi varaan voin raken-
taa koko elämäni. – Riikka Jääskeläinen

Rakas lapseni! 
Tahdon kulkea rinnallasi,

kantaa, auttaa sinua. 
Katso, pimeydessä sinä olet, 

mutta valoa kohti
minä haluan sinua kuljettaa. 

Mene rauhassa, mene, 
sillä et mene yksin. 

Minä olen sinun kanssasi,
sinun tiesi

ovat edeltäkäsin valmistetut. – RJ

Punainen lanka
Kun ajoimme vuori- ja solateitä*, jäin 
hiljaisena ihmettelemään, miten Juma-
la luodessaan maailman teki sen hyvin 
mielenkiintoiseksi, ihanaksi ja kauniik-
si. Jylhät vuoret pitkissä jonoissa –  toi-
nen toistaan korkeampia, lumihuippui-
neen. Valtavat jäätiköt ylhäällä, vedet 
alhaalla, siniset,  kirkkaassa auringos-
sa. Kapeat, mutkaiset tiet, joita mentiin 
välillä ylös, välillä alas vuoren rinnet-
tä, runsas vihreys näin keskellä kesää, 
luonnonkukat kaunistivat tien reunoja. 

Kävimme Tromsössa. Kaupunki vuo-
rella, saaressa, vesi ympärillä. Hyvin 
pieni saari, vilkas, paljon turisteja, kaik-
ki hotellit ja majapaikat täynnä.

Minua puhuttelivat Raamatun tekstit:
”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa” 

(Ps. 19:2).
”Taivaat julistavat hänen vanhurs-

kauttaan” (Ps. 97:6). 
 ”Mikä on ihminen, että häntä muis-

tat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä lu-
kua” (Ps. 8:5 [vanh. käännös?]).

– Sigrid Klaamas

Matkamuisto

*) Teksti pohjautuu Sigrid Klaamaksen ku-
vaukseen matkasta Pohjois-Norjaan. Alkupe-
räisestä käsikirjoituksesta ei käy ilmi, milloin 
matka on tehty, mutta hän mainitsee Tromsös-
sa adventisteilla olevan ”uusi, suuri rehabilite-
ringscenter”.
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Osa 3: Esko Mäkivierikon matka Etelä-
Amerikan mantereelle joulukuusta 2009 
helmikuuhun 2010.

Osa 1 julkaistu YLÄSALI 2009-4
Osa 2 julkaistu YLÄSALI 2010-1

Peru on pinta-alaltaan lähes kolme ker-
taa Ruotsin kokoinen. Maa käsittää Tyy-
nenmeren rannikkoalueen, Andien vuo-
riston ja Amazonin viidakkoalueen, joka 
on lähes puolet maan pinta-alasta. 

Lähdimme pienen ryhmän kanssa 
Limasta, Tyynenmeren rannalta, koilli-
seen. Lennettyämme Andien vuoriston 
yli rannikon karuus muuttui kukoista-
vaksi vehreydeksi. Määränpäämme oli 
noin puolen miljoonan asukkaan Iquitos, 
maailman suurin kaupunki, johon ei ole 
maantieyhteyttä. Sinne pääsee vain ve-
sitse (Amazon) tai lentäen. Iquitos sijait-
see neljä leveysastetta päiväntasaajasta 
etelään. Koneesta ulos astuessamme 
lämpöaalto lehahti kasvoille. Kuumuus 
ei ollut kuitenkaan sietämätöntä, eikä sa-
teitakaan juuri ollut vierailuaikanamme 
(vuodenvaihde 2009/2010). 

Lentoasemalla koko ryhmämme (seit-
semän henkeä) ja kuljettaja sullouduim-
me samaan taksiin. Liikennevalojen 
vaihtumista taksi odotti vastaan tulevien 
kaistalla – olihan sillä puolella hyvin ti-
laa. Vihreän valon syttyessä kuskimme 
kiihdytti ohi muiden ja pääsi kuin pää-
sikin oikealle puolen tietä ennen vastaan 
tulevaa liikennettä. 

Iquitossakin oli paljon Limasta tuttuja 
mototaxeja eli motokar’eja, kolmipyö-
räisiä kevytmoottoripyörätakseja. Jos-
sain näin kolme aikuista ja kolme lasta 

samalla istuimella. Me liikuimme pie-
nellä avokuorma-autolla, johon saimme 
mahtumaan jopa yli 20 ihmistä. 

Ensimmäinen kohteemme oli eläin-
tarha muutaman kymmenen kilometrin 
päässä. Anacondaa sai kuvata tai pitää 
vaikka kaulassaan pientä maksua vas-
taan. Taitaa olla miehelle hyvä bisness.

Viidakkoseikkailu 
Amazonille ja 
Iquitos-kaupunkiin

Eläintarhan alueella olevan järven vesi 
oli paikoin liian lämmintä uimiseen, pai-
koin viileämpää. Vedessä saattoi oles-
kella vaikka kuinka kauan. Oliko para-
tiisissa uimarantaa? Tämän jälkeen niitä 
kaipaa taivaaseenkin.

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO
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Vesi kuohui korkealle kun ajoimme 
pienellä Trans Rapido -aluksella Rio 
Nanay’ta, yhtä Amazonin lukemattomis-
ta sivuhaaroista, tapaamaan paria intiaa-
niheimoa. 

Uudenvuoden aaton retki farmille n. 
50 km päähän sujui avokuorma-auton 
lavalla joko istuen tai seisoen. Alueen 
kauneus hiveli silmää. Tarkoitus oli pi-
tää joulujuhla läheisen kylän asukkaille, 
joista lapsia noin 250. Heille tarjottiin 
kaakaota, pullaa, ilmapalloja, lippiksiä 
ja muita lahjoja. Farmin omistaa peru-
lainen pastori Boris Darmont. Hän on 
toiminut  mm. rakennusurakoitsijana 
USA:ssa. Hän on sukunsa kanssa vaikut-
tanut monien adventtirkkojen perusta-
miseen Iquitokseen. Erään toisen farmin 
isäntä tarjosi meille kookospähkinäjuo-
mat lyömällä ensin viidakkoveitsellä 
kookospähkinään aukon. 

Papukaijalle maistui palmunydin. 

Bora-intiaanien kylässä jokainen sai vil-
lin sotamaalauksen kasvoihinsa. Sen jäl-
keen seurasi perinteistä tanssia. 

KUVA: JAKE KIMbERly

Yahua-
heimon
intiaaniky-
lässä saimme 
lisää väriä 
naamaamme.
Sitten
ryhmä-
kuvaan.

Maatilakierroksella näki erilaisia hedel-
mäpuita kaikkialla. Ihminen on pieni 
luonnon suuruuden keskellä – valtavan 

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO
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KUVA: INTIAANIHEIMON JÄSEN
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puun juurella Jake 
USA:sta. 
   Uudenvuoden aat-
tona on tapana polttaa 
vanha vuosi ihmisen 
kokoisen nuken muo-
dossa. Paloa nopeu-
tetaan heittämällä 
bensaa nuken päälle. 
Limassa kuoli edel-
lisenä vuonna myös 
monia oikeita ihmisiä 
polttorituaalissa. Nyt 
se oli siellä kielletty. 

Iquitos on suosittu turistikohde. Kaup-
poja ja toreja on paljon. Tavaraa tuodaan 
mm. Amazonia pitkin. Kuitit kirjoitetaan 
käsin, kopio asiakkaalle kalkkeripaperin 
avulla – kuin vanhaan hyvään aikaan.  
Myyjä tarkistaa setelien aitouden. Ran-
nan slummialue on vaarallista turisteille 

Iquitoksessa on useita adventtikirkkoja. 
Vierailimme parissa niistä. Toin terveisiä 
Suomesta ja Ruotsista sekä näissä mais-
sa asuvilta perulaisilta adventisteilta, 
joista osa kotoisin Iquitoksesta. Kerroin 
Himnario Adventista -laulukirjan ”Cris-
to, Señor” -laulun sävelen tulevan Suo-
mesta (Sibeliuksen”Finlandia”-hymni). 
Soitin sen huuliharpulla. Kirkoissa lau-
lettiin ja soitettiin paljon puheiden li-
säksi. Lopuksi kaikki halasivat toisiaan 
uuden vuoden kunniaksi.

Intiaaniruokaa valmistetaan survo-
malla paistettuja ruokabanaaneja ja 
pyörittämällä seosta käsissä pulliksi. 
Ei mieliherkkuani, mutta sipuliliemen 
kanssa sitä saattoi syödä. Valmis ruoka 
kääritään palmunlehteen. Aito luomu-
pakkaus! Siinä ruoka myös säilyy hyvin.
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KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

KUVA: ANATERE DARMONT
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päivälläkin. Parin tunnin ajelulle lähdet-
tiin pienemmillä veneillä, joista siirryt-
tiin isompaan alukseen. Sillä seilasimme 
Iquitoksen ohi kohti Amazonin pää-
virtaa. Varsinaisen  viidakkoseikkailun 
(Amazon Adventure Expeditions) lähtö-
paikka oli pieni Nauta-kaupunki n. 100 
km Iquitoksesta lounaaseen. Palmunleh-
dillä katetulla moottoriveneellä ajoimme 
muutaman tunnin Rio Marañónia (Ama-
zonin toinen päähaara) myötävirtaan. 
Rio Ucayalin liittymästä lähdimme sitä 
pitkin ylävirtaan. Rio Marañónin ja Rio 
Ucayalin yhtyessä alkaa Rio Amazonas. 

fiinit, apinoiden leikki puiden latvoissa, 
kameleontit... Leiri (=hotelli) sijaitsi Rio 
Yarapa’n varrella (kuvassa yllä majani 
toinen keltainen talo vasemmalta). Joen 
pinta on nyt alhaalla, mutta voi nousta 
parikin metriä, siksi talot ovat paalujen 
varassa. 

Ohjelmaan kuului uinti delfiinien 
kanssa – virkistävää, joskaan delfii-
nit eivät tulleetkaan seuraksemme sillä 
kertaa. Uimapaikassamme yhtyi kaksi 
jokea, joista toisessa, ”mustavetisessä”, 
oli piraijakaloja (voivat lyhyessä ajassa 
kaluta puhtaaksi isommankin eläimen), 
toisen joen vaaleanruskeassa vedessä ne 
eivät viihdy. ”Veden ollessa korkealla 
terveen ihmisen ei tarvitse pelätä pirai-
joita... Alkuasukkaat uivat... piraijave-
sissä naarmuja saamatta. Kuivan kauden 
aikana uimista ei suositella, koska pirai-
joiden ravinto on vähäisempää ja ne sik-
si ovat aggressiivisempia” (Wikipedia). Nyt 
oli kuivakausi...

Lähitienoon intiaanikylässä näim-
me paikallisen vankilan. Rangaistuksen 
saanut henkilö joutuu olemaan kolme 
päivää sellissä, jossa voi vain seistä tai 
istua. Tehokas rangaistusmuoto?

Yöretkellä viidakossa taskulamput 
ja etenkin kumisaappaat olivat tarpeen, 
vaalea paita päällä moskiittojen vuoksi. 
Tihkusade teki liikkumisen epämiellyt-
täväksi. Viidakossa en haluaisi olla yk-

Joen leveys liittymässä on 2 km, Brasi-
lian rajalla 7 km, Atlanttiin tultaessa 400 
km. Laskutavasta riippuen Amazon saat-
taa olla maailman pisin joki, jopa pidem-
pi kuin Niili. Jokivarren maisemia olisi 
voinut katsella loputtomiin. Ihana vih-
reys, rauha, hiljalleen soluva joki, del-

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO
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nosti muusta polusta erottuva alue len-
tohiekkaa. Lentohiekasta ei pääse omin 
avuin pois. Syvyyttä voi olla jopa kah-
deksan metriä.  Polulla oli myös syviä 
vesilammikoita ja liejua. Sappaani juut-
tuivat johonkin ja kaaduin. Liejun sisäl-
lä oli pitkäpiikkisiä puiden oksia. Piikit 
upposivat käsiini ja käsivarsiini. (Palat-
tuamme Iquitokseen niitä poistettiin ai-
nakin 50. Vielä kahden viikon päästäkin 
niitä löytyi, ja lienee yhä jossain ihoni 
alla.) Vaikka ne eivät olleet myrkyllisiä, 
oli varjelus ja ihme, etteivät käteni tuleh-
tuneet. 

Teimme yöretken krototiilejä eli kai-
maaneja katsomaan avoveneellä meloen 
pienelle viidakkojärvelle. Taskulampun 

sin, varsinkaan yöllä. 
Jos on vertavuotava 
haava, puuma voi käy-
dä kimppuun. Victor-
oppaamme vangitsi 
myrkyllisen matelijan 
paitansa avulla ja rii-
putti skorpionia myrk-
kypistimen kohdalta 
paljaassa kädessään. 
Hengenvaarallista!

Keskellä polkua oli 
parissa paikkaa 2-3 
m:n kokoinen, huo-

hyvin klo 6:een, jolloin piti lähteä seu-
raavalle etapille, ”mustavetistä” jokea 
ylävirtaan. Sitä ennen Victor esitteli 
henkilökunnan yöllä pyydystämän pa-
rimetrisen sateenkaariboan, jota hän piti 
kaulassaan. Yritimme onkia piraijoita 
(maistuvat kuulemma hyvältä, mutta lie-
nevät ruotoisia). Tunnin aikana saatiin 
vain yksi kala, sekin jotain muuta lajia. 

Päivän viidakkokierroksella opetel-
tiin viidakossa selviytymistä. Hauskinta 
oli liaanin varassa heiluminen. Yritin 
kiljua tarzanmaisesti keinuessani. Toi-
vottavasti viidakon eläimet eivät aivan 
hirveästi säikähtäneet.

Oli haikeaa jättää tuo kaikki kauneus. 
Toisaalta oli helpotus päästä takaisin ”si-
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valo heijastui kaimaanien 
silmistä, mutta kohdalle tul-
taessa ne olivat painuneet 
veden alle. Puolisen tusinaa 
silmäparia näimme, siinä 
kaikki. Tosin en tiedä, mitä 
olisimme tehneet, jossa kai-
maanit olisivat piirittäneet 
meidät.

Järven lumpeenlehdet 
saattoivat olla jopa yli met-
rin halkaisijaltaan. Lintujen 
laulu oli äänekästä. Parin 
tunnin ”metsästyksen” jäl-
keen palasimme leiriin. 

Moskiittoverkon ympä-
röimässä vuoteessa nukuin 

Jokivarren upeat 
sademetsät olivat 
täynnä elämää 
niin päivin kuin 
öisinkin.
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vistyksen pariin”. Muutaman tunnin ve-
nematkan jälkeen jokivarren upeiden sa-
demetsien ohi olimme jälleen Nautassa. 

Paluumatkalla Iquitokseen halusin 
pysähtyä kohteessa, jossa olin nähnyt 
kauniilla ruohokentällä iloisen värisiä 
päivänvarjoja. Minulle kerrottiin, että 
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se oli hautausmaa. Ihmetel-
lessäni, tarvitsevatko kuolleet 
päi vänvarjoja sanottiin: eivät 
kuolleet, mutta kukat. Emme 
päässeet portista sisään tälle 
yksityiselle, kalliille hauta-
usmaalle, mutta muutaman 
kuvan saimme. Pienten kivi-
laattojen vierellä olivat kuk-
kakimput aurinkovarjoineen. 
Kaunein hautausmaa, mitä 
olen nähnyt?  

Niin tuli aika jättää hyväs-
tit intiaaniruualle, motokarien 

Pyhäisin maa Kalenterini 36 maasta (mukana 
Euroopan lisäksi Kiina, Japani, Kanada, USA, Ve-
näjä ja Australia) pääsiäi nen on virallinen pyhäpäivä 
34:ssä, joulu 33:ssa, juhannus 8:ssa maassa.  ”Py-
häisin” maa on Kiina (24 pyhää/vuosi), seuraavana 
Itävalta (23), Australia (22) ja  Ruotsi (20). ”Pyhättö-
min” on Romania (10), USA (11) ja Irlanti (11). Suo-
mi (15) jää hiukan keskitason (15,87) alapuolelle. 

Israel ei ole mukana luettelossa. Siellä jo viikko-
sapatti merkitsee 52 yleistä pyhää vuodessa. Lisäksi 
on muita juhlia, kuten jom kippur, suuri sovituspäi-
vä, šukkot, lehtimajanjuhla, pešach, pääsiäinen, ja 
šavuot, helluntai. Tärkeitä ovat myös roš hašana, 
uusi vuosi, hanukka ja purim. Keskellä meidän ke-
säämme (9/7) on surujuhla, tisa be’av, temppelin tu-
houtumisen muistopäivä. Sitä edeltää kolmen viikon 
katumusaika (meidän kesäkuun 17. päivästä lähtien), 
jolloin luetaan Valitusvirsiä. Silloin ei mennä kihloi-
hin eikä solmita avioliittoja.

Jos siis Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Da-
niel Westling olisivat juutalaisia (eikä protestantteja, 
kuten laki vaatii), he eivät olisi voineet viettää häi-
tään 19/6. Nyt puoli miljoonaa katsojaa hurrasi hääparille tämän matkatessa avovau-
nussa (turvamiesten juostessa hevosten rinnalla) läpi Tukholman. Sitten heidät soudet-
tiin kultakoristeisessa veneessä linnaan hääjuhlaan. Olivatko kaikki 500 kutsuvierasta 
autuaita, emme tiedä, mutta Karitsan hääaterial le päässeet ovat. Ruotsin TV:n ehto-
jen vuoksi jotkut ulkomaiset uutistoimistot boikotoivat tapausta. Karitsan häät tulevat 
”kaikkien silmät” näkemään.                    – SM

jatkuvalle äänelle, Amazonin viidakolle 
ja Iquitokselle, tuolle kauniille alueelle, 
jonne monet ulkomaalaiset ovat asettu-
neet asumaan. Pala sydäntä jäi ihmeelli-
seen, ystävällisten ihmisten asuttamaan 
Amazonin viidakkoon.  

             –  Esko Mäkivierikko

Jeesus osallistui kansansa pyhille 
juhlille ainakin 12-vuotiaasta läh-
tien, ellei jo ennen.
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Kiitos, vierailijat!
Huhtikuussa vieraili Suomesta 
Pirkko Hellman, toukokuussa 
Kerttuli ja Ioannis Giantzaklidis 
(kuvassa) jälkikasvuineen. Ke-
säkuussa piipahtivat  Ockelbosta 
Eija ja Annika Olsson mukanaan 
Eijan sisar Päivi lapsineen ilah-
duttamassa taidokkaalla musi-
soinnillaan.  Kiitos teille ja myös 
kaikille muille tässä nimeltä mai-
nitsemattomille vierailijoille tuo-
mastanne vaihtelusta!

”Jalkapallo on uskonto” 
väittää kamerunilainen videotaiteilija Goddy 
Leye. Hän perustaa väitteensä siihen, että jalka-
pallolla on rituaalinsa (yhteen kokoontuminen, 
laulut, symbolien huiskuttelu, uskollisuus tietylle 
seuralle tai joukkueelle), koodinsa (sovitut tavat, 
miten kannattajana ilmaista mieltään), temppe-
linsä (stadion), uhrinsa (pääsyliput) ja palvonta-
menonsa (hurmion yhtäaikainen kokeminen tois-
ten kanssa) (Die Zeit online, 22.6.2010). 

Ruotsin vasemmiston puoluejohtaja Lars Oh-
lylle  jalkapallo on niin pyhä, että hän on valmis 
tinkimään ideologiastaan ja soisi verohelpotuksia 
korkeapalkkaisille eliittipelaajille, koska nämä 
tarjoavat niin suuria ”elämyksiä”. Hän paheksuu 
ahneutta liikkeellepanevana voimana (Dagens Nyhe-
ter, nettiversio, 8.6.2010), mutta kannattaa eliittitason 
urheilua. Kuitenkin juuri huippu-urheilun parissa  
(myös jalkapallossa) rahanpesu, lahjonta, ottelui-
den tuloksista sopiminen ja järjestäytynyt vedon-
lyöntirikollisuus ovat ”jättiläismäinen ongelma” 
Veikkaus Oy:n toimitusjohtaja Risto Niemisen 
mukaan. ”Kun pesee rahaa urheilun kautta, ei tar-
vitse tehdä edes voittoa. Siinä voi jopa hävitä ja 
silti se kannattaa”, hän valistaa (Helsingin Sanomat, 
nettiversio 1.5.2010).  

Nelson Mandelalle jalkapallo ei ilmeisesti rii-
tä jumalaksi. Vaikka jalkapallon MM 2010-kisat 
pidettiin hänen rakkaassa Etelä-Afrikassaan ja 
tapaus oli koko Afrikan mantereen kannalta his-
toriallinen, hän ei osallistunut avajaisiin, kuten 
oli suunniteltu. Etusijalle nousi perhe tilanteessa, 
jossa oma lapsenlapsi kuoli auto-onnettomuu-
dessa juhlaa edeltävänä iltana. Niin muuttuvat 
tärkeys järjestykset tässä ajassa.                   – SM
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”Mereen ja vesien lähteisiin...” 
kerrotaan enkelin tyhjentävän 
vihan maljan (Ilm. 16:3, 4). Jos 
tekstiä soveltaisi Meksikonlah-
teen, enkeliä on suuresti avusta-
nut British Petroleum. Katastro-
fiin johtaneesta viasta sanotaan 
varoitetun. Jos siihen  ei puututtu 
ajoissa säästösyistä, rahanhimo  
on siis tämänkin pahan alku ja 
juuri (1 Tim. 6:10)?
  Tukholman viemärivesien ko-
kaiinipitoisuuksiin taas myötä-
vaikuttanevat kaupungin arviolta 
1000 kokainistia. Monet heistä 
ovat tarkkoja muiden tuotteiden 
kohdalla, ettei valmistuksessa 
vahingoiteta ihmisiä eikä luon-
toa.  Kokaiiniteollisuuden ra-
hoittamat murhat ja häikäilemät-
tömän kyyninen ihmiskäsitys ei 
näytä olevan ongelma.*

Toisten heikkouksien hyväk-
sikäyttäjä ”on heidät vanginnut  
pakottaakseen heidät tahtoonsa” 
(2 Tim. 2:26), ja näin nekin, jot-
ka eivät ole samalla tavalla huu-
meiden käyttäjiä, joutuvat kanta-
maan toisten käytön seurauksia. 
Tosin vedessä olevan kokaiinin 
ei uskota olevan vaarallista, kun 
taas hormoonit, jotka eivät hajoa 
luonnossa, ovat todennäköisesti 
suurempi terveysuhka.*       –SM
*) Lähde:  SvD, nettiversio 21.3.2010
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Tukholman
Suomalainen
Adventtiseurakunta
Olof Palmes g 25, 3 tr
111 22 Stockholm
SRK:N VANHIN
Eeva-Liisa Vihermö
puh. 0176-124 05

SIHTEERI
Tuulikki Hagström
puh. 08-500 81 907

Kesän jumalanpalvelukset
Heinäkuussa sanantutkistelu normaalisti  klo 10 
Yläsalissa, Olof Palmes gata, 3 kerros,  jumalan-
palvelus poikkeuksellisesti ruotsalaisella puolella 
klo 11.15, Olof Palmes gata 25, katutaso. 

CD-tallenteita
vierailijoiden puheista
Tilaukset ja tiedustelut:
Helena Tanttari
puh. 08-768 46 87
Hinta
Yksittäinen CD 30 kr/kpl,
sitä seuraavat 20 kr/kpl.

Kiitos, avustajat
ja tukijat! 
Sydämellinen kiitos roh-
kaisevasta palautteesta ja 
vapaaehtoisista lahjoistan-
ne! Tulevat perille myös 
tilin kautta: 
Stockholms finska
Adventistförsamling 
Plusgiro  19 46 61 - 5.  
Tiedonantoihin: 
YLÄSALI-lehti. 

Onnittelut veteraanille!
Tukholman suomalaisen adventtikirkon parissa 
pitkään vaikuttanut Vieno Piiroinen täytti kesä-
kuussa 80 vuotta. ”Suuren Jumalan siunaus ta!” 
Näillä sanoilla toinen veteraanimme, Sigrid Klaa-
mas (kuvassa takana vasemmalla) usein tervehtii 
meitä seurakuntalaisia. Bålstassa asuva Vieno ja 
hänen Paavo-puoliso ovat vakaasti ja uskollisesti 

KUVA: ESKO MÄKIVIERIKKO

palvelleet seurakun-
taa. Vieno on aina 
ollut puoltamassa ja 
tekemässä aloittei-
ta evankelioivaan 
toimintaan. Viime 
aikoina hän on omis-
tanut aikaa myös kir-
joittamiselle. Tiedus-
telut teoksista: 
Vieno Piiroinen, puh. 
0171-534 02
tai
070-445 2880.  

 
Päiväretki
Ahvenanmaalle
10.8.2010 
Jumalanpalvelus
siellä klo 14 
Osoite: Advent kyrkan, Ålandsvägen 36, Maarianha-
mina. Lähtö: Viking Line -bussi Kapellskäriin City 
Terminalista klo 7.10. Paluu: City Terminaliin klo 21.
Ilmoittaudu srk:n sihteerille, puh. 08-500 81 907.
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Kuka hän on? – vastaus sivun 3 kysymykseen
Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim. 
Ylipäällikön päiväkäsky n:o 60 ”Suomen äideille” on 
kaikissa kirkoissa Suomessa. Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto (perust. 4.10.1920) julkaisee lehteä Lapsemme, 
15 €/v. VALOKUVANÄYTTELY liiton työstä Suomen 
lasten hyvinvoinnin rakentajana Linnanmäellä, Linnang-
rillin alakerrassa 1.6.-15.8.2010. Tervemenoa!
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FöRENINGS-
BREV

Avsändare
YLÄSALI
Olof Palmes
gata 25  3 tr
111 22 Stockholm
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KUVA: S. MÄKIVIERIKKO

Pienet
Otetaanko pienet? Oletko pieniin päin? Kuulutko pieniin ihmisiin? Tavoittelen 
sattuvia sanoja, mutta sanani voivat myös satuttaa. Kielikuvien käytössä on ol-
tava tarkkana.

öljy-yhtiö BP:n hallituksen ruotsalaiselta puheenjohtajalta, Carl-Henrik Svan-
bergiltä, loikkasi hiljattain suusta sammakko, kun hän tuli sanoneeksi, että yhtiö 
kyllä ottaa saneeraustoimissaan huomioon Meksikonlahden ”pienet ihmiset”. Ta-
vallisia kansalaisia hän ilmeisesti tarkoitti, mutta minkäänlainen pienuus ei nyt 
vain ole USA:ssa korkeassa kurssissa. Niinpä tästä lipsahduksesta syntyi jo en-
tuudestaan tulehtuneessa tilanteessa aikamoinen älämölö.  

– Vai että pieniä, me siis muka pieniä?! 
    Sammakko se on pienikin sammakko. Ei muuta kuin nolona kipinkapin kotiin 
rapakon takaa. 

Sieltä on kotoisin myös muoti, jollaisessa täällä meidän kulmilla nuoret mie-
henalut ovat pitkään löntystelleet: housut lähes kintussa, kuluneet lahkeensuut ry-
pyssä kuin vaarivainaan haitari. Tavan 
sanotaan juontavan amerikkalaisten 
vankiloiden kuolemanselleistä, joissa 
asukit ovat menettäneet mm. oikeuden 
käyttää vyötä. Niinpä housut tuppaavat 
valahtamaan puolitankoon. 

Kuolemanselleistä esikuvia hake-
ville hyvinvointivaltioiden lökäpöksy-
nuorille maailma tarjoaa uhkakuviaan: 
Tuskin oli Eurooppa vulkaanisavuhir-
viöstään selvinnyt, kun Meksikonlah-
den niljakas öljypeto raivoaa kohti mo-
nia maita ja aika-akselilla myös kauas 
tulevaisuuteen.  

Meiltä he odottavat jotakin parem-
paa. Auttaisikohan, jos kertoisimme, 
että taivaallinen Isämme on pienten 
ja vähäväkisten puolella ja ettei hä-
nen tahtonsa ole, ”että yksikään näistä 
pienistä joutuisi kadotukseen” (Matt. 
18:14)?                         – Ari Laitinen


