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USKONTO ON OOPIUMIA KANSALLE 

Seurasin tiistaina (4.3.) TV: stä Ajankohtaista kakkosta, jossa oli Kannabis-ilta (Pasi Toivonen, Salla 
Paajanen). Arvovaltainen raati (kolme professoria, lääkäri, sisäministeri Päivi Räsänen ym.) käsitteli 
asiaa monelta kantilta. Oli murheellista, ettei kukaan tuonut kristillistä näkökulmaa esille. Jeesus 
on ainut, jolla on todellinen apu myös huumeongelmaa. Tämä olisi ollut erinomainen tilaisuus 
julistaa evankeliumia kymmenille tuhansille tv-katsojille.  
 
”He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin… Mutta hädässänsä 
he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja 
synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa” (Ps.107:10,13,14). 
 
”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa 
nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja 
kahlituille kirvoitusta” (Jes.61:1). 
 
Paavali ei hävennyt evankeliumia: 
 
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16). 
 
”Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi 
minua, ellen evankeliumia julista!” (1. Kor.9:16). 
 
Kovin toivottavaa olisi ollut, että paikalle olisi myös saatu joku Jeesuksen huumeista vapauttama 
henkilö. Kyllähän päihderiippuvuus kuuluu asioihin, joista Jeesus on monet vapauttanut. 
 
Martti Luther kirjoittaa:  ”Syytettäköön minua ylpeydestä ja ahneudesta, aviorikoksesta ja 
murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan…kunhan minua vain ei voida syyttää jumalattomasta 
vaikenemisesta” (Kares, Luther, ss.145,146). 
 
ONKO HUUMEILLA JA USKOLLA MITÄÄN YHTEISTÄ? 
 
On syytä huomauttaa, että ”uskonto” ja ”usko Jeesukseen” on erotettava toisistaan. 
 
USKONTO huolimatta sen humaanista maineestaan on varustettava negatiivisella (-) etumerkillä.  
Se on viime kädessä elämänkielteinen asia. 
 
USKO JEESUKSEEN taas varustetaan positiivisella (+) etuliitteellä; se on 100 % elämänmyönteinen. 
 
 
”Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen 
toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat 
täynnä makeata viiniä". Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui 
heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa 
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minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas 
hetki päivästä. (Apt.2:12-15). 
 
Uskoontulleiden käyttäytyminen helluntaina herätti huomiota. Heissä oli jotakin erikoista. Jotkut 
päättelivät heidän olevan päihtymystilassa: "He ovat täynnä makeata viiniä".  Onko päihteillä ja 
uskolla jotakin yhteistä? On, paljonkin! 
 
1. Vapaaehtoisuus 
 
Huumeet eivät ole pakollisia. Jokainen saa valita suhteensa niihin. Tästä johtuen jokainen sen 
käyttäjä on myös vastuussa mahdollisista seurauksista. 
 
Uskonasiakin on vapaaehtoista. Jeesus kutsuu kaikkia luokseen, mutta ihmisen valintaan jää, 
noudattaako hän kutsua. Jälleen vastuu on ihmisen. 
 
”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” 
(Matt.11:28). 
 
”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, 
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä 
alle! Mutta te ette ole tahtoneet” (Matt.23:37). 
 
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” 
(Joh.1:11,12). 
 
”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat 
minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän” (Joh.5:39,40). 
 
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn 
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:20). 
 
2. Iloisuus 
 
Huumeesta etsitään iloa. ”Ilo ilman viinaa on teeskentelyä.” ”Otetaan ilo irti elämästä.”  Kaikkikin 
ihmiset, mutta varsinkin nuoret, pyrkivät ilon lähteille. Ongelmaksi vain muodostuu, että iloa 
etsitään väärällä tavalla ja väärästä paikasta. 
 
Uskoontulleen eräs selkeä ominaisuus on ”ilo”.  ”Ei autuutta saa suurempaa, kuin minkä Jeesus 
lahjoittaa” (Vvk.299:1). 
 
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin 
siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.  
Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni 
halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.” (Apt.8:8). 
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3. Vapautuneisuus 
 
Huumeiden  avulla pyritään rennompaan elämään. Muutamat kokevat itsensä varautuneiksi, 
estoisiksi ja jännittyneiksi. Kulaus viinaa ja juttu alkaa luistamaan. On helppo harrastaa sosiaalista 
kanssakäymistä. Kieli laulaa kuin peipposella. 
 
Uskoontulo vapauttaa ihmisen todellisesti. 
 
”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te 
totisesti olette minun opetuslapsiani;  ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät 
vapaiksi". He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet 
kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?" Jeesus vastasi heille: "Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa 
iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” 
(Joh.8:31-36). 
 
”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus” (2. Kor.3:17). 
 
4. Vapautuminen stressistä ja huolista 
 
Päihtynyt ei ole ”köyhä eikä kipee”. Velatkin on saatavia. Varjopuolena vain on tilanteen 
lyhytaikaisuus. Muutaman tunnin päästä velat painavat entistäkin raskaammin. 
 
Uskovalla on pysyvä vapautuminen stressistä: 
 
”Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me 
itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä 
tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.  Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.  Älkää siis murehtiko huomisesta 
päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."  
(Matt.6:31-34). 
 
”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 
minun Isäni kädestä” (Joh.10:29). 
 
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut” (Room.8:28). 
 
”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 
kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil.4:6). 
 
5. Positiivinen ajattelu 
 
Huumeilla pyritään saavuttamaan myönteinen ajattelu. Erästä olutta on mainostettu: ”Ajattele 
positiivisesti.” Huumeiden eräs tarkoitus on saada ihminen ajattelemaan positiivisesti tästä 
maailman menosta. Jalo tavoite ja hyvä päämäärä. Huumeiden kautta saatavalla positiivisuudella 



                                                                                                                                                                                      4 

 

on kuitenkin kaksi heikkoa puolta: 1. Ajattelu ei perustu realismiin. 2. Positiivisuus on pian ohi 
menevä tila. 
 
Uskovakin ajattelee ”positiivisesti”. Mutta hänen ajattelunsa perustuu tiukasti realiteetteihin. Eräs 
tällainen realiteetti on, että Jeesus on hänen kanssaan joka päivä maailman loppuun asti, 
Matt.28:20. Toinen yhtä pätevä realiteetti on, että hän on Jumalan täysihoidossa, Joh.10:10. 
 
6. Huumaustila 
 
Huumetilassa ihminen on aivan toisissa sfääreissä. Hän elää epätodellisessa maailmassa.  Tämä 
saa hänet tekemään järjettömiä tekoja: ”Oletko sinä hullu vai humalassa.” Järki on tällöin lomalla! 
Lestadius nimitti aiheellisesti viinaa pirun kuseksi! 
 
Uskova ihminen voi olla ”Pyhän Hengen täyttämä”, mutta silloin hänen järkensä on 
kirkkaimmillaan.  Tällöin Kristus elää omaa elämäänsä uskovassa. Hän näkee kaiken uudella 
tavalla. ”Kaiken uusin silmin näen nyt.” Toki kun ihmiset näkevät valtavan elämänmuutoksen 
voivat päätellä: Se on tullut hulluksi! Kääntymätön ihminen ei voi ymmärtää uskovan elämää: 
 
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle 
hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen 
sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä: "kuka 
on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen 
mieli” (1. Kor.2:14-16). 
 
”Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia 
Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen".  Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en 
tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen" (Joh.9:24,25), 
 
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” 
(Gal.2:20). 
 
7. Hinta 
 
Päihteissä liikutellaan suuria rahoja. Usein päihderahaa saadakseen nimenomaan nuoret 
turvautuvat varkauteen. Päihteiden alaisena tehdään monia rikoksia. Yhteiskunta maksaa kalliisti  
jotta voisi turvata kansalaisten itsekkään nautinnon. Terveyskulut liikkuvat suurissa summissa 
puhumattakaan niistä mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä, joita huumeen käyttäjien 
omaiset joutuvat kärsimään. 
Huumeiden käytön hinta voidaan listata: rahat, koti, auto, vaimo, lapset, maine, hyvä omatunto, 
ihmissuhteet, terveys, ihmisarvo, omanarvon tunto, siveellinen puhtaus, taivasosuus jne. 
 
Uskova saa tavaransa ilmaiseksi. 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
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”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle 
sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” 
(Joh.4:10). 
 
” Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17). 
 
8. Uhrialttarilla koko elämä 
 
Huumeet vaativat ihmisen kokonaan. Kaikki on uhrattava ”huumealttarilla”.  Huumeet ovat koko 
hänen elämänsä. 
 
Uskovakin on uhritiellä. 
 
”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä 
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.  Vielä taivasten valtakunta on 
kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,  ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja 
myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen” (Matt.13:44-46). 
 
”Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja 
seuranneet sinua".   Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja 
evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai 
pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja 
peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää” (Mark.10:28-30). 
 

”Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna 
köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen kuuli 
tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta” (Matt.19:21,22). 
 
”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.3:8). 
 
9. Valhe / murha 
 
Huumeen käyttäjän elämää hallitsevat nämä kaksi: valhelämä ja elämän tuhoaminen. Hän yrittää 
etsiä puolusteluja ja alibeja nurjalle elämälleen milloin sieltä milloin täältä. Hän ei halua (eikä 
uskalla)  asettua vastatusten totuuden kanssa.  
 
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44). 
 
Uskovan elämän peruselementit ovat: totuus ja elämän kunnioittaminen. Nämä kulkevat käsi 
kädessä. Jumala on luonut ihmisen ja siksi ihmisen elämä on arvokas. Sitä tulee kaikin tavoin 
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kunnioittaa, hoitaa ja suojella. Ihminen ei saa millään muotoa vahingoittaa omaa eikä toisen 
elämää – ei sanoilla eikä teoilla (5. käsky). 
 
10. Minäkeskeisyys / huumekeskeisyys 
 
Huumeen käyttäjä pyörii parantumattomasti oman itsensä ympärillä. Tästä noidankehästä hän on 
kykenemätön omin voimin vapautumaan. Toinen, mikä hallitsee hänen olemustaan on 
huumausaine. 
 
Uskova taas on  Kristus - keskeinen ja lähimmäiskeskeinen. Antiikin viisaat painottivat: TUNNE 
ITSESI!  Paavali oli päässyt minä – keskeisyydestä. Hänen suurin intohimonsa oli ”tuntea Kristus”. 
 
”ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, 
vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon 
perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman” (Fil.3:9,10). 
 
”Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, 
ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on 
uskottu” (2. Tim.1:12). 
 
11. Enemmän 
 
Huumekäyttäjä ei tyydy mihinkään. Ainetta täytyy saada aina vaan lisää: enemmän, enemmän. 
Rahaa aineeseen pitää saada mistä tahansa! 
 
Uskovan kohdalla on tässä kaksi totuutta. Toisaalta Kristus tyydyttää hänen sisimpänsä kaipuun, 
toisaalta hänkin haluaa saada enemmän ja enemmän – Kristusta. ”Jeesus tyydyttää sydämen 
tyydyttämättömällä tyydytyksellä!” 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,  mutta joka juo sitä 
vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee 
hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään” (Joh.4:13,14). 
 
”Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa.  Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin 
varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, 
vedettömässä maassa” (Ps.63:1,2). 
 
”Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen; ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja 
he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten.  Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä 
minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: 
"Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa" (2. Kun.9:8,9). 
 
”En saa, en tahdo elää itselleni, En enää itselleni kuulukaan. Sulle, oi Jeesus, annan sydämeni Ja 
uhrina sen kannan nyt sulle yksin vaan. Sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, Kuin tuorehille lähteille 
peura halajaa” (HLV 189:1). 
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12. Riippuvuus 
 
Huumeet aiheuttavat ”kirottua, negatiivista” riippuvuutta. Ne laittavat ihmisen joskus elinikäisiin 
rautakahleisiin.  Ihminen joutuu huomaamaan: ”Pimeyden silkit ovat lujaa tekoa.” Tällä kohtaa 
suosittelisin amerikkalaista torstaisin Faktalla lähetettävää ohjelmaa: Pakkoero päihteistä 
(Intervention).  
 
Uskova tehdään Jeesuksesta riippuvaiseksi. Tämä on mitä suuremmassa määrin ”positiivista” 
riippuvuutta. Samalla se on ”vapaaehtoista” riippuvuutta. Selitys tälle on on rakkaussuhde. 
 
”Sä yksin, Jeesus, täytä elämäni, Mua kaiken, kaiken luokses painaa suo! Ja joka päivä polkuun 
piirtämääni Sä pyhät silmäs tutkistellen luo ” (HLV 206:1). 
 
”Lähemmä, oi Jeesus, sinua, Lähemmä sä vedä minua. Armossasi päivä päivältä Luoksesi mua vedä 
Lähemmä!” (HLV 305:1). 
 
”Jeesuksen mä kanssain tahdon, Yksin en mä uskalla. Hänet tahdon luonain pitää, Rintahansa 
nojata. Kun on Jeesus seuranain, Mitä silloin peljännen? Tahdon käydä nurkumatta Askeleitaan 
seuraten” (HLV 267:1). 
 
Paavo Ruotsalaisesta kerrotaan: ”Vahvoina hetkinä hänen kätensä pitivät kiinni Kristuksesta, ja 
heikkoina hetkinä Kristus piti kiinni Paavosta” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, 
s.332). 
 
"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän 
tuntee minun nimeni” (Ps.91:14). 
 
”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; 
mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo” 
(Joh.21:18). 
  
Uskovan riippuvuus Jeesuksesta on korkeimmalla mahdollisella tasolla: Jeesus on uskovassa ja 
uskova on Jeesuksessa: 
 
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 
 
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 
 
13. Katalysaattorit 
 
Huumekäytön toimeenpanevana voimana on viha, Tämä viha kohdistuu itseensä, lähimmäisiin, 
yhteiskuntaan, Jumalaan. Viha on kuitenkin  tuhoava voima ja sellaisenaan hyvin elämänkielteinen. 
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Uskovan katalysaattorina on rakkaus. Rakkauden kohteena ovat oma persoona Jumalan kädestä 
lähteneenä ja arvokkaana luomuksena, lähimmäinen, Jumala ja Jeesus. 
 
Näiden kahden voiman lähtökohtana on kaksi isäntää: Jumala ja hänen vastustajansa Saatana. 
Nämä ovat kuin ”tuli ja vesi”, jotka eivät koskaan voi olla sovussa keskenään. Ihminen joutuu 
valitsemaan kumpaa herraa hän tahtoo palvella! 
 
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
14. Elämän  merkitys 
 
Huume-elämä voidaan ynnätä: 1. Tyhjä elämä. 2. Turha elämä. 3. Mieletön (järjetön) elämä. 
 
Uskovan kohdalla tilanne on toisin. 1. Rikas elämä. 2. Merkityksellinen, arvokas elämä. 3. Viisas, 
järjellinen elämä. 
 
RATKAISU HUUMEONGELMAAN 
 
Erillisratkaisun hylkääminen 
 
Huumeiden käyttö on seurausta jostakin. Meidän täytyy päästä syihin käsiksi. Perimmäinen syy on 
ihmisen joutuminen eroon Jumalasta, tuhlaajapojan poluille. Jumala – yhteyden muodostaminen 
on avainasemassa. Kaikki erillisratkaisut on tuomitut epäonnistumaan. Anna sydämesi Jeesukselle, 
hän hoitaa samalla kaikki Sinun ongelmasi – kertaheitolla! Anna koko pilallemennyt elämäsi suuren 
terapeutin ja lääkärin käsiin.  
 
Jeesus paikallaan – kaikki paikallaan 
 
”Isä tuli 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 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 palaset 
tulivat paikalleen”  (Eino J. Honkanen, Hengen uudistus, s.276). 
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16). 
 
Väinö Hotti 


