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PRESIDENTTI – ARVOJOHTAJA                                           Väinö Hotti 

Arvokato 

Suomalainen yhteiskunta on ollut rakennettu kristillisille arvoille. Nämä arvot ovat pitkälti olleet 

myös lainsäädännön pohjana. Arvot ovat nousseet Raamatusta. Viime vuosikymmeninä on 

tapahtunut muutos. Olemme kadottaneet tämän arvopohjan. Tänään ei ole mitään ehdottomasti 

oikeaa ja väärää. Kaikki riippuu olosuhteista ja katsantokannasta. Tänään arvot ovat ”kellumassa” 

populismin laineilla.  Elämme relativismissa. Ei ole mitään yhteistä arvopohjaa. Kaikkien arvot ovat 

samalla viivalla. 

Tuulen pieksämistä 

Tältä pohjalta katsoen presidentin vaalikeskustelu arvojohtajasta oli tyhjänpäiväistä. Emme tänään 

tarvitse emmekä hyväksy ketään, joka sanoo, mikä on totuus. Toteutuu Raamatun sana: 

”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli 

oikein” (Tuom.21:25). 

Maaherran sana 

Pohjois-Karjalan läänin maaherra Esa Timonen  (28.5.1925 – 19.4.2015) havaitsi aikoinaan 

yhteiskunnan jumalattoman kehityksen ja sanoi: ”Ovat panneet hyvän miehen pois viralta.” 

Ihmisen arvo 

”Suurin osa ihmisestä on happea, vetyä ja hiiltä. Niiden suuri osuus selittyy siitä, että ihmisen 
kudoksista 70 prosenttia on vettä, joka koostuu hapesta ja vedystä. Hiili taas on keskeinen 
ainesosa kaikissa elollisten olioiden molekyyleissä. 

Niiden lisäksi merkittävässä määrin esiintyy oikeastaan vain typpeä, fosforia ja kalsiumia, joita 
tarvitaan proteiinien aminohappojen, luiden ja dna:n muodostumiseen. Toisaalta nekin alkuaineet, 
joita elimistössä on vain hyvin vähän, voivat olla tärkeitä tietyille elintoiminnoille. Tällaisia aineita 

ovat muun muassa rikki, kalium ja magnesium” (Tieteen Kuvalehti, 11.10.2012). 

”Minut on pantu kokoon aineista, joista olisi yhtä hyvin voitu tehdä muutama rautanaula ja 
parikymmentä lusikallista suolaa. Lisäksi olisi saatu grafiittia 1000 lyijykynään, fosforia 800 000 
tulitikkuun, glyseriiniä 15 kiloon dynamiittia Ja kalkkia yhden huoneen valkaisemiseen” (Timo 
Junkkaala, Tunnetko Tien?). 

Raamattu kertoo 

”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja 
niin ihmisestä tuli elävä sielu” (1. Moos.2:7). 

”Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. 
Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman” (1. Moos.3:19). 

”Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka” 

(1. Moos.18:27). 

”Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky” (Ps.22:7). 
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”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room.3:23). 

”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut 

maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. Tim.1:15). 

Kalliisti ostettu 

Kullan hinta tänään 34,76 euroa/gramma 

Kullan hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla. London Bullion Metal Associationin, eli LBMA 
julkaisee kullan hinnan (24 karaatin kulta, eli pitoisuus 999.99) joka arkipäivä kello 12.30 ja 17.00 
Suomen aikaan. Virallinen kullan markkinahinta ilmoitetaan kansainvälisen käytännön mukaan 
dollareissa ja troy-unsseina. 1 troy-unssi on 31,1034768 grammaa. Kullan hintaan euroissa 
vaikuttaa luonnollisesti myös dollarin ja euron päivittäinen vaihtokurssi. Kullan grammahinta 
päivitetään tälle sivulle ja Laskuriimme joka arkipäivä kello 9, eli kyseessä on edellisen arkipäivän 
kello 17.00 kullan kurssi. Oranssilla ilmoitettu kullan hinta on siis maailmanmarkkinahinta. 
(Wikipedia). 

”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 

peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman 

karitsan” (1. Piet.1:18,19). 

Auktoriteettikriisi 

Aikamme ihminen ei kumarra auktoriteetteja. Hän haluaa katkoa ”kahleet”, jotka rajoittavat 

hänen vapauttaan. 

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa 

vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä" 

(Ps.2:2,3). 

Kristinusko raamatuineen on kahle, jonka aikamme ihminen hylkää ja heittää pois. Mutta mitä 

saadaan tilalle? Pelkkää tyhjää katoavaa roinaa! Meitä kutsutaan palamaan ”ikivanhoille poluille”:  

”Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on 

hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne". Mutta he vastasivat: "Emme vaella" 

(Jer.6:16). 

Naisjohtajat 

Tänään korostetaan tasa-arvoa. Naiset pitää saada johtajan paikalle siinä missä miehetkin. 

Raamattu näkee naisjohtajuuden onnettomuutena. Naisen arvokas elämänpiiri ei ole 

yhteiskunnan huipulla, vaan lasten kasvatuksen parissa. 

”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat”(Jes.3:12). 

Raamatussa naisjohtaja on suuri poikkeus (Ester). Alamaisuus miehelle ei vie tavallisesti 

huippuvirkoihin. 

”Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa 

alamaiset” (Ef.5:24). 
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MARTTI LUTHER 

Naissukupuolta Jumala ei ole säätänyt hallitsemaan ei kirkossa eikä muutenkaan maallisissa 

viroissa. 

Pyhä Henki on jättänyt naiset osattomiksi hallitsemisesta kirkossa. 

Arvojohtaja 

Raamatussa johtaja sai auktoriteettinsa Jumalalta. Daavid oli tällainen hallitsija.  

”Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet on Herra määrännyt kansansa 

ruhtinaaksi” (1. Sam.13:14). 

”Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 

'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa 

minun tahtoni' ” (Apt.13:22). 

Daavid myös alistui Jumalan alamaisuuteen: 

”Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Ps.23:1). 

Mitkä ovat todelliset arvot? 

Kristillisessä Suomessa ne ovat KRISTILLISET ARVOT!  Raamattu tuo nämä kestävät arvot esille. 

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” (1. Kor.13:13). 

Miksi presidentin vaaleissa vaiettiin ”uskon näköalasta”? Miksi vaiettiin synnin turmiollisuudesta ja 

häpeällisyydestä?  

”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä” (Snl.14:34). 

”Toivottomuus” on laskeutunut monen suomalaisen ylle. Miksi ei tuotu esille kristillistä toivoa? 

Suomalainen yhteiskunta näivettyy ”rakkauden puutteesta”. Miksi tämä fakta unohdettiin? 

Todellinen arvojohtaja tuo näitä esille! 

Arvottomat vaalit 

Presidenttivaalit olivat köyhiä todellisista arvoista. ”Paljon porua, vähän villoja.” 

Paavo Väyrynen mainitsi pari kolme kertaa ”hengelliset arvot”. Muilla ei ollut tämänkään vertaa 

kampanjassaan hengellisyyttä. 

Laura Huhtasaari rohkeni tuoda esille Raamatun kannan, jonka mukaan JUMALA ON LUONUT 

MAAILMAN – kunniamaininta hänelle! Muut ehdokkaat tunnustautuivat KEHITYSOPIN 

(darvinismin) kannattajiksi. Mikä suuri pimeys! Toki kirkon liberaaliteologia (ja teologinen 

tiedekunta) kantaa tästä raskaan vastuun:  

”sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan” (Jer.23:15). 
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Elämme uuspakanallisessa maassa ja haluamme valita presidentin, joka on piittaamaton Jumalan 

sanan ilmoituksesta! Yhdenkään kandidaatin työkalupakista ei löytynyt Raamattua! Mikä häpeä 

kristillisessä Suomessa! 

”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - 

mitä heillä on viisautta? (Jer.8:9). 

Eskatologia 

Tulevaisuudesta puhuttiin vuolaasti. Mutta Raamatun näköalat eivät saaneet tilaa. Kuinka helppoa 

olisi ollut tuoda tulevaisuuden uhkien yhteydessä esille Ilmestyskirjan ennustukset ilman ja vesien 

saastumisista, kansojen sodista ja kansojen epätoivosta katastrofien keskellä? 

Herran kansalle pettymys 

Yksikään kandidaatti ei selvästi liputtanut kristillisen uskon ja Raamatun puolesta. Nämä olivat 

surkeat vaalit.  

ARVOMAAILMA UUSIKSI 

Ennen uskoontuloa ihmisen arvomaailma käsittää vain tämän näkyväisen ja ajallisen. Jeesuksen 

kohtaamisen jälkeen (uudestisyntymisen jälkeen) kaikki menee uusiksi: ”Kaiken uusin silmin näen 

nyt”.  Entinen elämä näyttäytyy uudessa valossa arvottomaksi ja tyhmäksi. 

”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti 

mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi: 

'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni 

ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti 

lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi 

vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka 

kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä” (Luuk.18:21). 

 

           PAAVO HILTUNEN  (http://www.kolumbus.fi/paavo.hiltunen/todistus.htm) 

                                                  Omakohtainen todistus  

Olin kulkenut 29 vuotta oman tahtoni tietä. Olin kuullut monta kertaa Jumalan armokutsun, 

mutta en ollut siitä välittänyt. 

  

Raamattu sanoo: ”Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta 

pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti?” (Hebr. 2:3). 

  

  Miten siihen kysymykseen osaisimme vastata? Tämä aika on erikoista 

välinpitämättömyyden ja suruttomuuden aikaa. Ei välitetä Jumalan kutsusta, ei välitetä 

Jeesuksen veriuhrista. Työ, huvittelu, tieto, ja paljon muuta lisäksi on tärkeämpää. 

  

  Jumalan hyvyys ei saanut minua parannukseen. Minulla oli hyvä koti ja hyvät vanhemmat. 

Sain käydä kouluja ja opiskella yliopistossa. Jumala antoi minulle hyvän vaimon ja terveet 

lapset, toimipaikan ja oman kodin. Kaikki oli niin hyvin kuin saattoi toivoa. 
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  Mutta elin ilman Jumalaa! 

  

  En avannut Raamattua, polveni eivät notkistuneet rukoukseen, en käynyt sisälle kirkon 

ovista. Rakastin syntiä, järkitieteitä ja itseäni. Rakastin oman tahtoni tietä, jonka 

päämaalina häämötti yliopiston opettajan kunnioitettava asema. Tahdoin tulla “joksikin”, 

että minua kunnioitettaisiin ja arvostettaisiin, kiitettäisiin ja kumarrettaisiin. Suuri Minä 

istui itsevaltiaana elämäni valtaistuimella. 

  

  Ei ollut sijaa Jeesukselle! 

  

  Hän sai seistä sydämeni ulkopuolella kolkuttamassa. Mutta, Jumalalle kiitos, Hän oli 

uskollinen. Hän etsi väsymättä kadonnutta tuhlaajapoikaa. Hän odotti kärsivällisesti. Kiitos 

Herralle! 

  

  Olin hylännyt kutsun, nyt sain kantaa seuraukset. Herra antoi yhden lapsistani nukkua 

pois. Välitinkö siitä? En. Ihminen on timantinkova, hänen sisukas paha luontonsa pitää 

lujasti yllä vihollisuutta Jumalaa vastaan. En tahtonut vieläkään seurata kutsua. Olin itse 

oma tuomarini! Tuomitsin muita maallisessa tuomioistuimessa, mutta olinkin itse syntinen! 

Tarvitsin itse tuomion ja rangaistuksen! Se lähestyi. 

  

  Herra ojensi uudelleen kätensä ja salli minun liukastua sateisella tenniskentällä. 

Selkänikamani murtui, ja sain ottaa kannettavakseni epämukavat rautaiset tukiliivit. Mutta 

välitinkö ruumiillisista kivuista? En. Ylpeä minäni ei murtunut, vaikka selkäni murtui. On 

järkyttävää, että ihmistä voivat kohdata hirvittävimmät sairaudet, mitä maan päällä 

tavataan, eikä hän kuitenkaan käänny tuskissaan jumalan puoleen. 

  “Juuri sitä varten Minä olen antanut sinun säilyä, että näyttäisin sinulle voimani” (2. 

Moos 9:16). 

  

  Tämä Sanan kohta on tullut minulle hyvin läheiseksi, ajatellessani mennyttä elämääni. 

Miten lähellä kuolemaa olinkaan monesti sodan aikana etulinjoilla. Vain Jumalan käsi 

pelasti varmalta näyttäneestä tuhosta. Herra antoi säilyä, koska Hän tahtoi pelastaa 

kadotukseen joutumasta. Iäisyyteen siirtyminen anteeksiantamattomin synnein merkitsee 

iankaikkista kadotusta. 

  

  Oletko, ystäväni, koskaan ajatellut, miksi vielä olet säilynyt? Miksei Jumala ole sinua 

korjannut rajan tuolle puolelle, vaikka niin monet omaisistasi ja ystävistäsi jo ovat sinne 

siirtyneet? Mikä erityinen tarkoitus Hänellä on sinun elämäsi suhteen? 

  

  Olisiko tarkoitus tämä: “Herra tahtoi säästää hänet” (1. Moos 19:16)? 

  Säästää hukkumasta yhdessä syntisten kanssa! 

  Muuten en ymmärrä Herran johdatusta omalla kohdallani. 

  

  Kesti kahdeksan vuotta rintamakokemuksistani, ennen kuin Jumalan tahto sai toteutua. 

Välillä Hän antoi minun koetella omien siipieni kestävyyttä, oman tahtoni tien lujuutta. 

Kirjoitin väitöskirjaa monet vuodet. En katsonut oikealle enkä vasemmalle, tahdoin tulla 

“joksikin”. Kirja painettiin. Mutta sitten Jumala tarttui asiaan. Kirja hylättiin pitkällisten 

keskustelujen jälkeen tiedekunnassa. Minusta ei tullut lakitieteen tohtoria. Oman tahtoni tie 

järkkyi! Omat suunnitelmat sortuivat. Olin rakentanut hiekalle. 
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  Nyt kuulin uudelleen Jumalan kutsun voimakkaampana kuin koskaan ennen. Seurasin 

kutsua. Lähdin liikkeelle Isän luo. Tartuin Raamattuun ja aloin lukea sitä. Jumala puhui 

väkevästi varsinkin Matteuksen evankeliumin 16. luvun jakeiden 24—26 kautta: 

  

 “Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ‘Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän 

kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa 

elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi 

sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” 

  

  Tosiaan, mitä se todellakaan hyödyttäisi, vaikka voittaisin omakseni kunniaa, mainetta ja 

arvon antoa, hienoja oppiarvoja ja muuta, eihän se voisi nostaa minua taivaaseen. 

Tärkeintä oli sieluni! Sen lunnaiksi en voinut mitään maksaa. Lunnaat oli jo suoritettu 

Golgatalla. Jumalan Poika oli ne maksanut. 

  

  Tämän Jumalan Henki kirkasti minulle. Ja niin ihmeellisesti tapahtui, että samana iltana 

kun sain kuulla tiedekunnan lopullisesti hylänneen väitöskirjani sain myös kokea Jumalan 

uudestisynnyttävän, elävän voiman kohdallani. Lähdin kaupungille tuona sateisen 

syksyisenä iltana vuosi sitten. Sielussani asui tyhjyys ja murhe. Kaiki tuntui menetetyltä, 

elämä ei ollut elämisen arvoista. Ajattelin, että tällaisena hetkenä moni suuntaa pistoolin 

ohimoonsa ja vetäisee liipaisimesta. Askel pimeään, ja ihmistä ei enää ole! Mutta sieluni 

kapinoi tuollaista mahdollisuutta vastaan. Täytyi olla jotain muuta! Täytyi olla Jumala, joka 

voisi auttaa! 

  

  Askeleeni veivät kuin tahtomattani pieneen kirkkoon, jossa jumalanpalvelus oli menossa. 

Katselin alttaritaulua, jossa Jeesus ojensi kätensä aivan kuin juuri minua kohden. Katselin 

pitkään kyynelsilmin. Jumalanpalvelus päättyi. En muista, mistä siellä saarnattiin. Olin jo 

ollut Jumalan Sanan tuomittavana. Tarvitsin armoa. 

  

  Jäin istumaan penkkiin. Minulla ei ollut kiirettä. Minnekä menisin? Tuon hetken Jumala 

oli valmistanut minulle. Koko elämäni oli ollut opiskelua ja työtä itseni hyväksi, olin 

kulkenut maailman humussa, virran mukana. Nyt olin hiljaa Hänen edessään. Minulla ei 

enää ollut kiirettä. Kaukana oli maailma ja sen ilot ja touhut. Ne eivät voineet auttaa minua. 

Tarvitsin voimaa ylhäältä, etten murtuisi. Oli vain yksi, joka sen voisi antaa. Hän, joka oli 

maksanut lunastushinnan edestäni. Olin kuullut sanottavan, että Hänen veressään on 

voimaa. Vanha pappi tuli viereeni. Juttelimme pitkään asioistani. Kirkko oli tyhjä ja 

hämärä. Vain me kaksi siinä istuimme. Vainko me? Ei, Jeesus oli kolmantena. Hän odotti 

minua tuhlaaja poikaa saadakseen sulkea minut syliinsä. 

  

  Menimme alttarille ja polvistuimme vierekkäin siihen, missä tuhannet ennen meitä olivat 

polvistuneet ja saaneet kohdata elävän Jumalan. En osannut rukoilla, olin vain. Pappi 

rukoili puolestani. Rukoili yksinkertaisin sanoin. Mutta Jumala kuuli sen rukouksen. 

Murruin Herran eteen, taakat kirposivat, huolet haihtuivat ja kun siitä nousimme 

seisaallemme, tuntui kovin vähäiseltä sekin asia, että tohtorinarvo oli jäänyt saamatta. 

Jotain uutta ja ihmeellistä oli tullut sijalle! 

  

  Kaikki näytti jollakin kummallisella tavalla muuttuneen. Eikö tämä sää ollut harmaa ja 

sateinen kun tulin? Ja nyt tuntui kuin olisi aurinko paistanut! Eivätkö nuo kadut tuntuneet 

kylmiltä ja kolkoilta kun tulin? Ja nyt sadepisarat niillä kimaltelivat ja tanssivat! Jotain 

riemuitsi sisässäni. Joku veti suupieliäni hymyyn niin että nauroin ääneen. Vapaa! Vapaa! 



                                                                                                                                                                                       7 
 

Orjuus oli poistunut. Olin ottanut vastaan lunastuksen. Nyt lunastushinta koski minuakin. 

Olin saanut Jumalan lapsen oikeudet ja perinnön. Halleluja! 

  

  Kolme viikkoa tämän jälkeen sain kotonani yksin työpöytäni ääressä rukoillessani kokea, 

kuinka Pyhä Henki sähkövirran tavoin hitaasti kulki läpi ruumiini ja vuodatettiin 

sydämeeni. Sain entistä syvemmän yhteyden Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Syvä 

riemu ja ilo valtasi minut. Mikään maailmassa ei ollut tämän vertaista. “Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö” (joh. 14:27). 

Totisesti se oli totta! Maailma ei ollut voinut antaa minulle muuta kuin tyhjyyden, murheen 

ja ikävän. Ihmiset olivat minut jättäneet. Olin yksin, mutta näin onnellinen en ollut koskaan 

ollut. Jeesus oli kanssani! Lauloin päivästä päivään: “Siunattu varmuus, Jeesus on mun, Oi 

mikä riemu autuutetun, Jumalan lapsi, perillinen, Veressä pesty oon Jeesuksen.” 

  

  Kristitty vapautuu kuitenkin todellisesti vasta saatuaan todistaa uskostaan. Parin viikon 

kuluttua todistin ensi kertaa kirkossa. Kerroin, että minusta ei tullut lakitieteen tohtoria, 

koska Jumala halusi tehdä minusta kristityn. Saatoin vilpittömästi vakuuttaa, että tahdon 

paljon mieluummin olla kristitty kuin uskomaton professori, jolloin saattaisin olla 

kiusauksessa kirjoittaa kirjan: “Miksi en ole kristitty?” 

  

  Sen jälkeen Jumala on vienyt minut todistamaan tuhansille ja olen iloinen, jos vähäinen 

todistukseni on voinut olla siunaukseksi, ja varsinkin, jos joku sen kautta on löytänyt tien 

Jeesuksen luo ja elävään uskoon. 

  Sain tuntea, miten siteet toisensa perästä putosivat sydämeni ympäriltä. Se uusi elämä, 

jonka sain Jeesuksessa Kristuksessa, korvasi monin verroin sen menetyksen, jonka 

maailman ihmiset katsoivat minun kärsineen. Sain olla työssä lähimmäisteni sielujen 

hyväksi. Raamattu tuli kalleimmaksi kirjakseni ja avautui ihmeellisesti. Luin sen ensi kertaa 

alusta loppuun muutamassa kuukaudessa ja tunsin suuresti rikastuneeni sisällisesti. Miten 

ihmiset todella voivat elää päivästä päivään, lukea kaikkea roskaa ja tuhlata aikansa 

vieressään hyllyllä kaikkein kallein ja tärkein kirja, Jumalan oma Sana. Eikö heitä lainkaan 

kiinnosta tietää, mitä Jumalalla on heille sanottavaa? Tuska lähimmäisteni sielujen vuoksi 

tuli polttavaksi. 

  

  Ystäväni! Sanon sinulle niin vakavasti kuin osaan: “Anna pelastaa itsesi tästä nurjasta 

sukupolvesta” (Apt. 2:40). Tee parannus ja käänny Jumalan puoleen, niin Hän antaa sinulle 

Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen lahjan. Vasta Pyhä Henki sydämessäni todistaa, että olet 

Jumalan lapsi. Vasta se antaa varmuuden pelastuksestasi. Sinun ei tarvitse vaeltaa maan 

päällä epävarmuudessa siitä, mihin joudut. Jumalan henki antaa sinulle varmuuden, kun 

rukoilet syntiesi anteeksisaamista Jeesuksen Kristuksen veressä. Jättäydy Hänelle! Jättäydy 

tänä päivänä! Missään muualla et kuitenkaan saa rauhaa. 

  

“On sydän hellä, mi rakastaapi 

 Sua, synnin orjakin, kahleissas 

On silmä kirkas, mi seurajaapi 

 Sua lapsi, kaukana kodistas. 

Oi, tullos Jeesuksen luo, niin löydät 

sä armon kyllyyden autuuteen 

Niin Jeesus, Jeesus, hän yksin meille 

on kylliks aina ja iäiseen"  
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VALLANKUMOUS PAAVALIN ELÄMÄSSÄ 

”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen 

papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien 

vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, 

tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen 

ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat 

minua?" Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta 

nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän” (Apt.9:1-6). 

”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 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” (Fil.3:7-9). 


