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ELÄMÄN TARKOITUSTA KYSELEMÄSSÄ                                  Väinö Hotti 
 
BBC:n tutkimus 
 

Itäraportissa 17.5.2015 (026) IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka oli Elina Haaviston 
haastateltavana: 
 
BBC teki 2-3 vuotta sitten laajan nettisivukyselyn, joka koski 1.1.miljardia internetin käyttäjää. 
Heiltä kysyttiin: Mitkä ovat ne kymmenen piinaavinta kysymystä, jotka sinua piinaavat, joihin et 
tahdo löytää vastausta? 
Kuvittele, mikä oli vastaus? Sen sijaan, että ihmiset sanoisivat: Piinaavin kysymys elämässäni on, 
miten saisin tienatuksi sen ensimmäisen miljoonan. Ei. 
Tai: Miten minä pääsisin Hollywoodiin johonkin jättimenestysfilmin tähdeksi. Ei. 
Nämä eivät olleet niitä kysymyksiä, vaan ensimmäinen kysymys oli: MIKÄ ON ELÄMÄN 
TARKOITUS? MIKSI MÄ OLEN TÄÄLLÄ 
Toinen: ONKO JUMALAA? 
Ja kun ajattelen sitä, että 1.1.miljardia ihmistä priorisoi nämä kysymykset ja sanoi, että nämä ovat 
ykköskysymykset minun elämässäni, tämä tarkoittaa sitä, että maailmanlaajuisesti on kysyntää 
vastauksille näihin kysymyksiin. Ja tätä tekee evankeliumi. Se tarjoaa vastaukset juuri näihin 
kysymyksiin. 
Näin toiminnanjohtaja HANNU HAUKKA! 
 
------------------------ 
 

HELSINGIN SANOMIEN TEEMA-LEHTI 1/2013 
 
Vuoden 1994 Kuukausiliitteessä Espoon Eestinkallion 3A-luokka kysyi suomalaisilta viisailta elämän 
tarkoitusta. 
Lapset lähettivät kysymyksen elämän tarkoituksesta sadalle viisaalle. 
 
Vastauksia 
 
”Elämässä on arvokasta toisten auttaminen oikeudenmukaisella tavalla ” (Jorma S. Aalto, 
oikeuskansleri). 
 
”Elämän tarkoituksen etsiminen on tärkeämpää kuin sen löytäminen” (Erik Allardt, sosiologian 
professori). 
 
”En usko elämällä olevan mitään muuta tarkoitusta kuin elämän jatkuminen. Yksilön kohdalla 
tämä tarkoitus ilmenee suvun jatkamisena ja jatkumisena. Mutta tähänkin jo sisältyy kaikki” (Timo 
Airaksinen, käytännöllisen filosofian professori). 
 
”Koulunkäynti, oikeastaan koko elämä, on kasvamista ja totuuden etsimistä, osa 
elämäntarkoitusta” (Piispa Ambrosius). 
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”Elämällä ei ole yleistä tarkoitusta. Jokaisen ihmisen on itse mietittävä, minkä tarkoituksen hän 
haluaa antaa elämälleen” (Anne Fried, kirjailija). 
 
”Elämän tarkoitus mielestäni: Jaksaa kahlata – kätkyestä hautaan – mahdollisimman rehellisesti, 
mutta ennen kaikkea omana itsenään”  (Kalle Päätalo, kirjailija). 
 
”Voi rakkaat lapset, minä en tiedä” (Hannu Salama, kirjailija). 
 
”Kysymykseen elämän tarkoituksesta ei mielestäni voida antaa yleispätevää, kaikille kelpaavaa 
vastausta” (Georg Henrik von Wright, filosofi, akateemikko). 
 
---------------------- 
 
Älä seuraa – olen eksyksissä 
 
Joskus auton perässä näkee tarran: ÄLÄ SEURAA – OLEN EKSYKSISSÄ? Edellämainitut viisaat tuovat 
esille näkemyksensä elämän tarkoituksesta. Kaiken kansan edessä he paljastavat, että he eivät 
tiedä vastausta, pallo on heiltä hukassa, tie on heiltä hakusalla, he ovat eksyksissä. Heidän 
selkämykseensä tulisi liimata tarra:  ÄLÄ SEURAA – OLEN EKSYKSISSÄ? Muutoin he jatkuvasti 
pettävät itseään ja toisia; ovat näyttävinään tietä, vaikka eivät sitä tunne.  Koska he kuitenkin ovat 
kansakunnan huipulla, ehdottaisin, että tarrarahat otettaisiin valtion varoista. 
 
Seuratkaa minua 
 
”Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".  
Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä” (Matt.4:19,20). 
 
”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille 
esikuvana” (Fil.3:17). 
 
”Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani” (1. Kor.4:16).  
 
”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja” (1. Kor.11:1). 
 
”ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla 
Pyhässä Hengessä” (1. Tess.1:6). 
 
”vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme” (2. Tess.3:9). 
 
Aurinkokunta 
 
Aurinkokunnassamme vallitsee selkeä järjestys: kaikki planeetat kiertävät aurinkoa, toiset 
lähempänä ja toiset kauempana. Jos joukkoon ilmestyy tuntematon planeetta, se on harhaileva 
tähti, jonka osana on tuhoutuminen. Kristus on tarkoitettu ihmiskunnan auringoksi. Kun Kristus ei 
ole ihmisen elämän keskiössä, ihminen on harhaileva, radaltaan suistunut tähti. 
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”He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti 
kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, 
harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu” (Juud.12,13). 
 

PALAPELI 
 
Elämä tuntuu joskus sekavalta ”palapeliltä”, jonka paloja on vaikea saada kohdalleen. Ehjää 
kokonaisuutta on perin työlästä saavuttaa. 
 
Isä tuli kotiin työstään ja halusi istahtaa hetken sanomalehtensä parissa. Pikku tytär oli iloinen isän 
tulosta ja halusi leikkiä isän kanssa. Isä mietti, mitä hän keksisi tyttärelleen askareeksi saadakseen 
olla rauhassa. Hän keksi hienon aatteen. Hän leikkasi aikakauslehdestä palapelin. Pienistä erillään 
olevista paloista piti koota maapallokartta. Hän leikkasi palaset ja antoi tyttärelleen koottavaksi. 
Hän uskoi siinä olevan kyllin kauaksi aikaa miettimistä, ja syventyi lehtensä pariin. 
 
Yllättävän pian tytär kuitenkin tuli isän luo palaset aivan oikein koottuina. Isä oli enemmän kuin 
yllättynyt. Tytär huomasi sen ja sanoi: 
 
- Niin, Isä. Toisella puolella oli Jeesuksen kuva. Ja kun minä asetin Jeesuksen keskelle, kaikki 
tulivat paikalleen”  (E.J. Honkanen, Hengen uudistus, s.276). 
 
OMA KOKEMUS  (Väinö Hotti) 
 
Olin itse näiden peruskysymysten ääressä syksyllä 1961. Olin pimeydessä kahden asian suhteen, 
maallisen ja hengellisen: 1. Elämäntehtävä oli hämärän peitossa. 2. En tuntenut Jumalaa; tajusin, 
että luomakunta on valtava, mutta en tämän kaiken keskellä tuntenut Luojaa. Kaikki oli pimeyttä ja 
kaaosta. Eräänä maanantai-iltana (11.10.1961) klo 17 tuli valo elämääni. Sain kutsun: ”Tule sinäkin 
minun viinitarhaani työtä tekemään!” Hetkessä sekä maalliset että hengelliset ongelmat 
poistuivat; kertaheitolla! 
 
DAAVIDIN TESTAMENTTI SALOMOLLE 
 
”Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja 
alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos 
häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti” 
(1. Aik.28:9). 
----------------------- 
 
KRISTINOPPI (1948) 
 
”Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain 
Jumalassa. Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi 
pääseminen on elämämme kallein asia.” 
 
--------------------- 
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RAAMATTU 
 
Ihmiselämän tarkoitus on Jumalan etsiminen – ja löytäminen. Jumalan löytäminen johtaa siihen, 
että ”kaiken uusin silmin näen nyt”. 
 
”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt 
heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat 
hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; 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). 
 
-------------------------- 
 

BIOPROSESSIEMERITUSPROFESSORI MATTI LEISOLA 
 
TV7 / Café Raamattu 26.4.2014 / Leif Nummela 
 
(Nummela) :Sinä et ole koskaan piilotellut sitä, että olet Kristukseen uskova, Jumalaan uskova. 
 
En ole sen jälkeen piilotellut, kun tulin tällaiseksi, ja se tapahtui vasta tuolla opiskeluaikanani, ehkä 
3,4 vuosi, kun opiskelin biotekniikkaa niin tapahtui tällainen muutos. 
 
Sitä ennen olin hyvin skeptinen, sitä ennen suorastaan halveksin kristittyjä, pidin heitä vähän 
huvittavina, yksinkertaisina – mitä he tietysti ovatkin. Ja kaikki ihmiset ovat. Ja kristitty on se, joka 
tunnustaa, että näin on ja pyytää apua. Ja se on sitten muutos. Sen jälkeen sanoisin, että ”Herran 
pelko on viisauden alku”. Sitä ennen olin tyhmä. 
 
(Nummela): Mikä sai sinut heräämään tälle ajatukselle, että Jumala on? 
 
Enhän sitä sinänsä ollut koskaan epäillyt. Kristillisessä Suomessa siihen aikaan suurin osa ajatteli, 
että kristinusko on totta, niin se varmaan on. Mutta sitten kun se tuli lähemmäksi, mitä mun pitäisi 
ajatella siitä henkilökohtaisesti, niin sitten se kirpaisi. Ja harvoinhan syyt ovat kovin älyllisiä. 
 
Ne syyt ovat sellaisia, että kihlattuni Maria joutui Jumalan puhutteluun ja sai minussa aikaan 
voimakkaan vastareaktion. Ja serkkuni Jaakko tuli kristityksi ja hänen elämänsä muuttui. 
Kummisetäni poika tuli uskoon ja minä ihmettelin: ”Onko minut piiritetty joka puolelta näillä 
ihmisillä, jotka yhtäkkiä sekoavat, tavallisilla mukavilla kavereilla?” 
 
Siinä vaiheessa, kun vaimoni tuli uskoon – tai silloin olimme kihloissa – niin se pysäytti minut 
miettimään. Muistan, kun olin vieressä vielä, hän rukoili silloisen Kansanlähetyksen työntekijän 
Raili Wastenin kanssa ja Raili kysyi multa, että ”mitäs sinä meinaat tehdä?” Se oli syksy -69. 
Sanoin Railille, että hyvä on; otan selvää. 
 
Ja näin mä aloin lukea, jutella ja keskustella. Minulla oli menossa n. 50 kristillistä kirjaa yhtä aikaa, 
ristiin rastiin. Mä juttelin kristittyjen kanssa ja mä olin Ryttylän avajaisissa istumassa ja kuulin 
siellä puheita ja ajattelin: Jos tuollaisia ihmisiä on, ehkä Jumala on olemassa. 
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Sen syksyn aikana tapahtui muutos. Ennen kuin olin edes tietoinen muutoksesta, niin aloin puhua 
siitä kaikille ystävilleni, että ”nyt on hurjat menossa”. 
 
(Nummela): Sen jälkeen jatkoit tieteellistä uraasi. Moni Suomessa tietää, että Matti Leisola ei ole 
pitänyt kynttilää vakan alla. Sinä olet tunnustanut sen; onko se ollut vaikea tie? 
 
Ensinnäkin Jeesus sanoo: ”Älä pidä kynttilääsi vakan alla.” Muistan, että sen kamppailun jälkeen, 
kun tulin kristityksi, siis todellisessa mielessä – en vain nimellisesti, ajattelin, että se on tässä nyt. 
Se on joko kaikki, tai ei mitään. 
 
Muistan raamatunjakeenkin vielä, joka pysäytti minut todella. Se on Matt.6:33: ”Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan.” Jossa Jeesus 
lupaa, että kaikki se, mitä muut tavoittelee, mä saan ilmaiseksi, jos mä keskityn oikeisiin 
asioihin.  
 
Ja niin mä rukoilin, että tästä tulisi totta mun elämässäni. 
Muistan, kun kävelin vielä Teekkarikylästä Kemian osastolle Otaniemessä ja tätä pohdin. Siitä on 
aika monta vuotta. Totta kai se on vaikeaa, mutta toisaalta se on rikasta ja antoisaa. Olen joskus 
sanonut, että kristityn elämä tällä tavalla elettynä on kuin James Bondin elämää: Sitä on kiva 
seurata tv:stä, mutta se on  aika hurjaa elämää. 
On monta tilannetta, jossa on joutunut uhkailujen kohteeksi, jossa on kyseenalaistettu maine – 
erottamisella uhkailtu. 
 
Matti Leisola: EVOLUUTIOUSKON IHMEMAASSA (kirja) 
 
YKSIN JEESUS 
 
Paavalin ideologia ja teologia on luonnolliselle ihmiselle hullutus, hänen on mahdotonta omaksua 
sitä. Paavali oli hyvin ”yksisilmäinen”. Hän keskittyi vain Kristukseen. Hän sai myös kokea tämän 
keskittymisen siunauksen: Kaikki annetaan Kristuksen ohessa ja myötä:  
 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan” (Matt.6:33). 
 
Pitäessäni rippikoulua annoin tämän muistoksi rippikoululaisten nimmarivihkoon. 
 
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että 
voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:7,8). 
 
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille 
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään 
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.1:1). 
 
----------------------- 



                                                                                                                                                                                         6 

 

 
KKK – OHJELMA 
 
Paavalin teologia voidaan tiivistää KKK – ohjelmaan: KANNATTAA KESKITTÄÄ KRISTUKSEEN! 
Eräältä saaristomeren kapteenilta kysyttiin, kuinka hän osaa niin taitavasti luotsata laivaa; 
tunteeko hän kaikki karit? ”En suinkaan, mutta minä tunnen oikean reitin.” 
Riippumatta siitä, onko meillä pitkä vai lyhyt elämä, ratkaisevaa on tuntea ”oikea reitti”:  
 
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” 
(Joh.14:6). 
 
--------------------- 
 

USKO, TIETO JA MYYTIT  
 

Tapio Puolimatka, Usko, tieto ja myytit (Uusi Tie, 2009, s.376) Tapio Puolimatka toimii 
kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa (opetusalanaan 
tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia) ja käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa. 
 
PALJASTAVA KIRJA  
 
Puolimatka käy surutta kiinni epäkohtiin. Hän paljastaa pimeyden ja valheen kätköt. Jumalaton 
tiede seisoo pitkälti savijaloilla myyttien ja uskomusten varassa. Puolimatka ei etsi ihmiskunniaa, ei 
kumartele oikealle eikä vasemmalle:  
 
”Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä 
kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?” (Joh.5:44).  
 
RAKKAUS TOTUUTEEN 
 
 ”Intohimoisesti kiinnostunut yksilö haluaa hintaan mihin hyvänsä päästä selville totuudesta” 
(175).  
 
”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy ylpeyden vaikutuksesta. Totuuden löytäminen 
edellyttää oikeaa nöyryyttä, rohkeutta ja peräänantamattomuutta” (282). 
 
Puolimatkan selkärankaisen esiintymisen salaisuutena on ”rakkaus totuuteen”. Se on apostolista 
alkuperää – mutta tänään perin harvinaista:  
 
"Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh.14:6).  
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:7). 
”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa 
vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä” (2. Joh.4).  
”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa” (3. Joh.4).  
 
KESKITTYMINEN KRISTUKSEEN 
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”Usko Jumalaan ei ole ajattelun primitiivinen vaihe, joka ajattelun kehittyessä sivuutetaan, vaan se 
on edellytys maailmankaikkeuden oikealle kuvaukselle, jonka ymmärtäminen selvenee ajattelun 
kehittyessä” (64).  
 
”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy, kun hän asettaa itsensä maailmankaikkeuden 
keskukseen” (267).  
 
KKK (kannattaa keskittää Kristukseen)  
 
on eräs keskeinen kirjan sanoma. Puolimatkan mukaan Kristus on avainhenkilö pyrittäessä 
viisauteen ja totuuteen.  
 
”1. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja 
laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,  
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden 
ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,  
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol.2:1-3).  
 
”Kristillinen pelastussuunnitelma koetaan monissa suhteissa älyllisesti ongelmalliseksi. Ensinnäkin 
on pidetty ongelmana tähän suunnitelmaan sisältyvää eksklusivismia. Eksklusivismiksi kutsutaan 
näkemystä, jossa pidetään tiettyä käsitystä totena ja kaikkia sen kanssa ristiriidassa olevia 
käsityksiä epätosina" (231).  
 
ARKHIMEDEEN PISTE  
 
Arkhimedes (287-212 eKr.) teki monia keksintöjä: 1) hydrostatiikan laki (kappale menettää 
painostaan niin paljon kuin sen syrjäyttämä vesimäärä painaa, 2) pii 3.14 (ympyrän halkaisijan 
suhde kehään, 3) ”vipulaki”: ''ANTAKAA MINULLE KIINTEÄ PISTE, NIIN VIPUAN MAAN 
PAIKOILTAAN''.  
 
Universumissa kaikki liikkuu. Tähdet, linnunradat, aurinko, kuu jne. Onko mitään paikallaan 
pysyvää? Raamattu kertoo, että yksi on muuttumaton, jonka varaan pieni, heikko ja hauras 
ihminen voi tässä epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa rakentaa. On olemassa ”piste”, josta 
käsin avautuvat sekä hengelliset että tieteelliset totuudet. Kristus on se strateginen piste, josta 
käsin avautuu Jumalan monimuotoinen ja ihmeellinen maailma. Sekä tieteen että seurakunnan 
puolella on tämä piste löydettävä – muutoin me olemme joutavanpäiväisiä tyhjäntoimittajia. 
Kristuksessa yhdistyvät usko ja tiede. Jos niitä harjoitetaan ilman Kristus-keskeisyyttä, joudutaan 
auttamattomasti harhaan. 
  
”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” Hebr.13:8). 
 
 VAIN HARHAISIA LÄHTÖKOHTIA  
 
Kaikki yritykset, joissa totuuteen pyritään ilman Kristus-pistettä, on tuomittu epäonnistumaan. 
Aina silloin, kun ihminen ei ole oikeassa suhteessa Jumalaan, hänellä on harhainen lähtökohta. Jos 
suunnistaja ei tiedosta omaa asemaansa, hänen on mahdotonta osua maaliin. ”Muista, taidoista 
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on parhain, tunteminen omain harhain.” Synnin eräs merkitys = osua harhaan. Ilman Kristus-
kiintopistettä tiedemies ei voi lainkaan saavuttaa totuutta. Tämä on naturalismin vääjäämätön 
kohtalo. Jos tutkija ei alistu Jumalan tiehen, hänen osansa on epäonnistua.  
 
”Mitä syytä olisi olettaa ihmisten älyllisten kykyjen kehittyneen luotettaviksi, jos ne olisivat 
seurausta sattumanvaraisesta kehitysprosessista?” (149).  
 
”Syntiinlankeemus aiheutti vakavia häiriöitä myös ihmisen älyllisten kykyjen toiminnassa” (227).  
 
”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy, kun hän asettaa itsensä maailmankaikkeuden 
keskukseen” (267). 
 
------------------------- 
 

VAIN YKSIN JEESUS 

1. VAIN YKSIN JEESUS, HÄN MULLE RIITTÄVI, VAIN HÄNEN LUONAAN 

TYYNTYY SYÖMMENI. ”VAIN LUONA RISTIN HILJAA VARTOEN SAAN 

HÄLTÄ KAIKEN, MÄ MITÄ TARVITSEN.” 

2. KUIN VIRVATULTEN TUO LIEKKI HÄILYVÄ ON TÄÄLLÄ ONNEKKAINKIN 

ELÄMÄ. ”POIS RIENTÄÄ HETKET ONNEN PÄIVIEN; VAIN JEESUS ANTAA 

VOI ONNEN AINAISEN.” 

3. VAIN JEESUS RIITTÄÄ KUN KAIKEN PEITTÄÄ YÖ JA SYDÄN TUSKAN 

TÄYTTÄMÄNÄ LYÖ. ”KUN KULJEN KAUTTA KORVEN PIMENNON, VAIN 

JEESUS RIITTÄÄ, HÄN YKSIN LUONAIN ON.” 

4. VAIN JEESUS RIITTÄÄ, KUN MYRSKYT RAIVOAA JA AALLOT UHKAA 

PURREN UPOTTAA. ”OI AUTA, HERRA, HUUDAN TUSKASSAIN. HÄN 

TYYNTÄÄ MYRSKYN, KUN ON MUN PURRESSAIN.” 

5. ON LUONAIN JEESUS, KUN SILMÄIN SULKEUTUU JA PÄÄRLYPORTIT 

MULLE AVAUTUU. ”ON LUONAIN HÄN, KUN JÄTÄN TÄMÄN MAAN JA 

MUUTAN ISÄNI KOTIIN IHANAAN.” 

 


