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MISSIO SAVO
Polvijärvi 24.1.2009
Raamattutunti
Väinö Hotti
KUKA ON HERRAN OMA?
Tärkeä kysymys
Tässä on kysymys siitä, kuka pelastuu, kuka pääsee taivaaseen. Vain Herran omat otetaan kerran
iäisiin majoihin. Kaikki eivät suinkaan pelastu, vaikka monet niin ajattelevatkin.
13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät”
(Matt.7:13-14).
Turvallisuuskysymys
Jumalan omana oleminen merkitsee taivaallisia ”turvallisuustakuita”:
”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä
minun Isäni kädestä” (Joh.10:29).
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matt.6:33).
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä
kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. Tim.4:8).
Mikä ratkaisee?
Tätä kysymystä ei ratkaista enemmistöpäätöksellä, ei ihmisten toiveiden mukaan, eikä myöskään
tuntemusten mukaan. Vain Raamattu ilmaisee tämän asian pätevästi.
Äskeisessä TV1:n ohjelmassa ”Mitä uskoa?” pyrittiin kysymykset taivaasta, helvetistä ja
viimeisestä tuomiosta ratkaisemaan järjen pohjalta.
Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas voi
ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta” (Lars Leevi
Laestadius).
Kaikki ihmiset
Jumalan luomistekoina kaikki ihmiset kuuluvat Jumalalle. Jumalalla on ihmiseen ”tekijän oikeus”.
26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt
heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei
ole kaukana yhdestäkään meistä;
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28. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän
runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa' (Apt.17:26-28).
”Taivaasta on sukusi, Tullut olet taivahasta. Eikö siis tee mielesi Jälleen kotimaahasi?”
(Vvk.620:2).
Kaksinkertaisesti Jumalan
Ei ainoastaan luomisen, vaan myös lunastuksen perusteella kaikki ihmiset kuuluvat Jumalalle.
18. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne,
19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan (1. Piet.1:18-19).
Israel on Herran valittu kansa
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan” (Joh.1:11).
”Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa
majatalossa” (Luuk.2:7).
Israel on erikoisessa mielessä Jumalan kanssa. Jeesus ei kelvannut Israelille. Jeesuksen syntymä
osoitti jo tämän kansan kylmää suhtautumista Jumalan Poikaan. Elämänsä aikana Jeesus sai kokea
monet kylmät viimat kansansa taholta. Ennen kaikkea Jeesuksen kuolema kertoo: hänen omansa
eivät ottaneet häntä vastaan. Ei riitä, että Jeesus tulee, tarvitaan myös vastaanottaminen!
Uskonto on ”in” Jeesus ei
Tämä pätee kaikkiin aikakausiin. Ihminen haluaa harrastaa uskonnollisia asioita – ilman Jeesusta.
Jeesus ei miellytä luonnollista ihmistä. Meissä jokaisessa uskovassakin oleva vanha ihminen
kammoksuu Jeesusta. Uskovan kilvoitus koskee nimenomaan sitä, että Jeesusta ei uskoa
harjoitettaessa työnnettäisi sivuun. Oman sydämen puolinainen tunteminen tekee vanhasta aatusta
Jeesuksen ystävän. Kristityn nimellä kulkevat hylkäävät Jeesuksen.
2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta
eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet” (Jes.53:2-3).
2. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;
3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan,
eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle” (Room.10:2-3).
Syntiinlankeemus vei toisen isännän omaisuudeksi
Jumala ei halunnut, että ihminen palvelisi häntä pakosta. Ihmisellä annettiin vapaa tahto. Ihmisen
oli pitänyt valita vapaaehtoisesti Jumala alamaisuus ja hänen palvelemisensa. Näin hän ei
kuitenkaan tehnyt, vaan käärmeen viettelemänä kävi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Aadamin ja
Eevan myötä koko ihmiskunta siirtyi Saatanan leiriin.
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Ihmisestä taistellaan
Jumala ei kuitenkaan jättänyt asiaa tähän, vaan ryhtyi toimenpiteisiin saadakseen luomansa ihmisen
takaisin omaan leiriinsä. Tähän tarvittiin lunastus (= maksaa hinta). Jumala joutui omastaan
maksamaan hinnan – vieläpä varsin korkean. Jumala valmisti pelastusta vuosituhannet.
4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi
syntyneen,
5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan (Gal.4:4,5).
Uudestisyntyminen
Uudestisyntymisessä tapahtuu omistajan vaihdos. Silloin ihminen siirtyy saatanan valtapiiristä
Jumalan valtakuntaan.
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
Sinetti
Jumala laittaa jokaiseen omaansa sinetin, joka merkitsee sitä, että sinetöity kuuluu Jumalan
omistukseen.
13. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14. sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13-14).
Pyhityksen vakavuus
Vaikka omistajan vaihdos on tapahtunut, ihminen voi silti ”katsoa taakseen” – ja mennä entisen
omistajansa duuniin.
20. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat
päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin
on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen
tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika
rypee rapakossa" (2. Piet.2:20-22).
”Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota
te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?”
(Room.6:16).
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää” (Room.8:13).
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan
Hengen jälkeen” (Room.8:1, Biblia).
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Herran omaisuutena oleminen velvoittaa pyhään elämään:
”Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa",
ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee" (2. Tim.2:19).
”ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen
orja hän on” (2. Piet.2:19).
Molemminpuolinen omistaminen
Kristus omistaa uskovan – ja uskova Kristuksen. Uskoon tullessa tapahtuu ”autuas vaihtokauppa”:
Kristus saa syntisen kaikkine kurjuuksineen omakseen, uskova saa Kristuksen omakseen kaikkine
taivallisine lahjoineen ja aarteineen. Ihmiselle tämä on edullinen kauppa.
”Rakkaani on minun, ja minä hänen” (K.V. 2:16).
”Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut” (Joh.10:14).
”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden,
elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8).
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:6)
21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,
22. teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja
tulevaiset, kaikki on teidän.
23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan” (1. Kor.3:21-23).
Kokemusperäinen asia
Äskettäin nähdyssä TV1:n ohjelmassa hätääntynyt nuorehko nainen etsi pelastusvarmuutta ja
rauhaa sydämeensä. Korkea kirkollinen raati teki parhaansa auttaakseen häntä, mutta tulos oli
heikko – tilanne päättyi siihen, mistä oli alkanutkin: lepoa ja rauhaa ei löytynyt. Teol.tri Kari
Kuulan neuvo oli, ettei hänellä ole mitään kokemusta – eikä sellaista tarvitakaan. On perin
merkillistä, jos ihminen kulkee vuosikaudet Jeesuksen seurassa ilman kokemuksia.
Uskovan ensimmäinen kokemus on PELASTUSKOKEMUS:
2. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.
3. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän
vahvisti minun askeleeni.
4. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja
pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:2-4).
On vaikeaa ajatella, että uskova on Jeesuksen todistaja, ellei hänellä ole mitään omakohtaista
kokemusta Jeesuksen seurassa olemisesta!
Opetuslasten kokemukset
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1. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja
käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta 2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen
iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille 3. minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme” (1. Joh.1:1-3).
Opetuslasten kokemukset on kirjoitettuna evankeliumeihin – ja niitä on totisesti paljon. Eivätkä
nämä kaikki suinkaan ole Raamatun kansien sisälle mahtuneet:
”On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin. luulen, etteivät koko
maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa” (Joh.21:25).
Kokemuskristillisyyttä
Muutamien mielestä uskossa on kysymys vain joidenkin opinkappaleiden järjellisestä
hyväksymisestä – muuta ei tarvita. Raamatun kristillisyys on kuitenkin nimenomaan
KOKEMUSKRISTILLISYYTTÄ.
Kristillisyys, josta puuttuu kokemus, on kuollutta kristillisyyttä – ja aivouskoa. Se ei kanna
mukanaan Jumalan voimaa:
1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta” (2.
Tim.3:1,5).
Elämä on kokemusta
On vaikeaa ajatella elämää ilman kokemusta – myönteistä tai kielteistä. Kokemuksen ulkopuolella
on vain kuolemaa. Jumalan omana ja lapsena oleminen merkitsee kokemuksia, monenlaisia
kokemuksia.
Lapsen kokemukset
Uskovasta on tullut uudestisyntymisessä Jumalan lapsi. Hän pääsee tätä kautta myös osalliseksi
lapsen kokemuksista. On normaalia, että lapsi saa myös kokea ja tuntea, että hän on lapsi.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet
lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Room.8:14-16).
Myös saatu kuritus liittyy lapsen kokemuksiin:
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana
Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa
huomaansa".
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä
ei kurita?
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8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä
ettekä lapsia” (Hebr.12:5-8).
Kyllähän lapsen elämä on täynnä kokemuksia. Kun Israelin kansaa kuljetettiin Egyptistä Kaanaan
maalle, oliko se ilman kokemuksia?
Morsiamen kokemukset
Lapsuusajan lisäksi elämän herkimpiä aikoja on morsiusaika:
19. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla,
armolla ja laupeudella,
20. kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran” (Hoos.2:19-20).
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2).
On vaikeaa ajatella morsiusaikaa ilman kokemuksia. Kihlausajan suloisuus sisältyy nimenomaan
rakastetun tunnettavaan läsnäoloon. Jos tuo läsnäolon tunne puuttuu, kihlattu tuntee sisimmässään
viiltävää kipua ja ikävää – kunnes rakastettu on jälleen lähellä. Rakkausajan mielen herkkyys tulee
hyvin esillä Korkeassa veisussa: ”minä olen rakkaudesta sairas” (K.V.2:5). Mitä on rakkaus ilman
tunnetta?
Jeesuksen seurassa
Uskova kulkee Jeesuksen seurassa, Jeesuksen kanssa käsikädessä – voiko se tapahtua ilman
kokemuksia?
Uskovan elämä Jeesuksen seurassa on kokemuksia täynnä – myönteisiä ja kielteisiä: ”hän lymyy ja
ilmestyy taas”.
18. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20).
”Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää
kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi” (Jes.30:20).
1. Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet
minun.
2. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen
läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta” (Jes.43:1-2).
Uskossa – ei näkemisessä
Kokemukset kuuluvat luonnollisena osana uskovan elämään. Normaalitilanteessa uskova saa kokea
Jumalan lapseuden ihanuutta ja etuoikeutta. Terve uskova ei tyydy vaeltamaan ilman Herran
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läsnäoloa. Silloin kun Herra peittää kasvonsa, uskova itkee ja vaikeroi: Missä olet Vapahtajani ja
Ylkäni? Uskon elämän alkuaikoina Herran läsnäolo voi olla aivan jatkuvaa, mutta sitten opetetaan
”uskomaan näkemättä”. Tämä ei saa kuitenkaan katkaista jatkuvaa tykökäymistä armonistuimen
eteen ja jatkuvaa seurustelua Herran kanssa. Jos seurustelu Herran kanssa lakkaa, hengellinen
kuolema on oven edessä. Tällöin oikea morsiusmieli on kadonnut ja vaihtunut kylmään aivouskoon.
Kun koemme ja tunnemme, että Jeesus kulkee vierellämme, kulku on helppoa. Kun hänen
läsnäolonsa puuttuu, sydän alkaa surra ja vaikertaa, askel alkaa painaa. Kun ylkä on poissa, hääväki
alkaa murehtia.
Uskomme perustus ei ole kuitenkaan kokemuksissa ja tunteissa, vaan Jumalan järkkymättömässä
sanassa ja hänen uskollisuudessaan. Kaikkein kylmimpinäkin aikoina meitä kutsutaan ottamaan
vaarin kirjoitetusta sanasta, kunnes myös sisäinen valo koittaa ja Jeesuksen läsnäolo virvoittaa
sydämen: ”ei autuutta saa suurempaa Kuin minkä Jeesus lahjoittaa” (Vvk.299:1).
”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin
pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän
sydämissänne” (2. Piet.2:19).
Jumala vaikenee
Uskontiellä koetaan myös vaikeita koettelemuksia, jolloin Herran läsnäolo häipyy.
Jobin elämässä koettelemukset tulivat ”sarjana”:
a. omaisuuden menetys
b. omaisten menetys
c. terveyden menetys
Nämä on tarkoitettu uskon koettelemiseksi; ”koettelematon usko on epävarma usko.”
6. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta
moninaisissa kiusauksissa,
7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin
katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi
Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä” (1. Piet.1:6-7).
On hyvä muistaa, että pimeys päättyy aikanaan; on kohtuutonta vaati auringon nousua keskellä
yötä. Lapissa kaamos kestää useita viikkoja; monelle uskovalle ovat myös tuttuja hengelliset
kaamosajat, jolloin armon aurinko on kätkössä.
Sanasta ja rukouksesta tulee pimeimpinäkin aikoina etsiä valoa. Samoin tulee muistaa pitää yhteyttä
Herran kansaan, joka jakaa myös meidän ahdistuksemme ja kilvoituksemme:
”Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin
maailmassa kestää” (1. Piet.5:9).
Pimeinä aikoina on palautettava mieliin Raamatun totuus: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei
hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27).
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Jos Herra hyväksi näkee pitää meitä pitempäänkin korvessa, me voimme rukoilla Raamatun pyhien
sanoilla:
2. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni
sanoja?
3. Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta.
4. Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä” (Ps.22:2-4).
”Kurita minua, Herra, mutta kohtuudella, äläkä vihassasi, ettet minua ylen vähäiseksi tekisi”
(Jer.10:24).
”Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, kun sinun kansasi rukoilee?”
(Ps.80:5).
”Minä tahdon kantaa Herran vihaa, sillä minä olen tehnyt syntiä häntä vastaan, siihen asti että hän
minun asiani toimittaa ja hankkii minulle oikeuden. Hän tuo minut valkeuteen, minä saan nähdä
hänen vanhurskautensa” (Miika 7:9).
------------------------OI ARMO JA RAKKAUS SUUR
OI ARMO JA RAKKAUS SUUR,
KUN JEESUS MEIT TALUTTAA JUUR.
HÄN NEUVOILLAAN OPASTAA USKOVIAAN,
JOTKA KULKIJAT VIERAAN ON MAAN.
HÄN KAATAA JA TUKEE.
HÄN RIISUU JA PUKEE.
HÄN LYMYY JA ILMESTYY TAAS.
HÄN TYHJENTÄÄ TYHJÄKS
JA ALENTAA KÖYHÄKS
MUTTA TYHJÄ JA KÖYHÄ TAAS TUNTEA SAA,
ETTÄ ARMONSA RIKASTUTTAA.
HÄN SUMUHUN PEITTÄÄ, SUN HETKEKSI HEITTÄÄ,
MUTT` TIEN JÄLLEEN KIRKASTUTTAA.
JUUR ARMOSTA TULEE SE KANS,
ETTÄ SIELUT T'ÄÄLLÄ VAELTAISSANS,
MYÖS JOUTUVAT YHTEEN JA YHDESSÄ NÄIN
SAA KULKEA SIIONIIN PÄIN.
TÄSSÄ TOISTANSA HOITAA, JOS VÄSYMYS VOITTAA,
KUN ANOOPI: "AUTA JO JÄIN."
NÄILLÄ SIIONIN RETKILL` JA VALMISTUSHETKILL`
SAA ELÄÄ JA IHASTUA MUISTAKIN VIEL`,
JOTKA KULKEVAT SAMALLA TIELL`,
TÄSSÄ USIASTI NÄKEE NIIN HARRASTA HÄÄVÄKEE,
ETTÄ OIKEIN ON ILOINEN MIEL.

