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SYDÄMEN IDEOLOGIAA                                         Väinö Hotti 
 

1. 

He voivat polttaa talot tai 

heittää vankilaan. He 

voivat  vahvan oikeudella 

säätää lakejaan. He voivat 

peittää valot ja soihdut 

sammuttaa, vaan he eivät 

koskaan sydäntämme saa! 

 

He voivat yhden kaataa tai 

laulun vaientaa, mutta aina 

nousee toinen, joka laulaa 

uskaltaa. Ja vaikka saamme 

raataa ja kauan odottaa, he 

eivät koskaan sydäntämme 

saa! 

 

Sillä Jumala kuulee ja voiman-

sa antaa. Hän tietää kaikki 

kyyneleet. Sillä Jumala vastaa 

ja käsillään kantaa sorretut ja 

uupuneet, uupuneet. 

 

 

 

 

  

                                   

        (nettikuva) 

 

 

                                  

 

 
 

2. 
He voivat ehkä juoda vedet  
janoisen, he voivat riistää    
leivän lautaselta lapsien, 
he voivat tankit tuoda ja           
maamme valloittaa, 
vaan he eivät koskaan 
sydäntämme saa! 
 
Ei aseilla voi lypsää, ei tykit 
rauhaa nää. Ei väkivallan pelto 
kasva hyvää hedelmää. Ei 
viljasta saa kypsää, jos sen 
maahan musertaa. He eivät 
koskaan sydäntämme saa! 
Sillä Jumala kuulee … 
 
3. 
Ei vapauden kaipuu sorru pis-
timiin. Ei unelmamme kuole 
sotilaiden saappaisiin. Ja vaik-      
ka selkä taipuu ja vaikka itkee 
maa, he eivät koskaan sydän-
tämme saa!  
Sillä Jumala kuulee … 

(NETTI) 
  

 

               (nettikuva) 

      PEKKA SIMOJOKI  

FYYSINEN SYDÄN (NETTI) 

Sydän (lat. cor) on elin, joka 

pumppaa verta isoon ja 

pieneen verenkiertoon. Kaikilla 

kehittyneemmillä lajeilla on 

sydän. Nisäkkäiden sydän 

sijaitsee rintaontelossa keuhkojen välissä vä

likarsinassa. Ihmisen sydän on hiukan 

kallellaan vasemmalle, ja sen massasta 

suurin osa on kehon vasemmalla 

puolella[1][2][3]. Aikuisen ihmisen sydän painaa 

noin 250–350 g,[4] mutta hyväkuntoisen 

urheilijan sydän voi painaa enemmänkin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Elin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verenkierto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nis%C3%A4k%C3%A4s
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rintaontelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Keuhkot
https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4likarsina
https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4likarsina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syd%C3%A4n#cite_note-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syd%C3%A4n#cite_note-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syd%C3%A4n#cite_note-3
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syd%C3%A4n#cite_note-4
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         SYDÄMEN   
       IDEOLOGIAA       
          (nettikuva) 

 

       

((NETTTIKUVA)  HYMYILEVÄ APOLLO Eino Leino (NETTI) 

Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei 

aina esille loista. Kas hymy jo puoli on hyvettä ja itkeä ei voi ilkeä; miss’ ihmiset tuntevat tuntehin, siellä 

lähell’ on Jumalakin. 

Oi, antaos, Herra sa auringon, mulle armosi keltaiset kielet, niin soittaisin laulua sovinnon, ett´ yhtehen sais 

eri mielet. Ei tuomitse se, joka ymmärtää. Mut laulukin syömiä selittää ja ihmiset toistansa lähemmä vie. Sen 

kautta käy Jumalan tie.  

Oi, onnellinen, joka herättää niitä voimia hyviä voisi! Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat 

oisi! Miks emme me kaikki yhtyä vois? Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa! 

Niin suuri, suuri on maa. Täällä on toki tilaa kaikillen. On ketoja auran kääntää, on lehtoja laulella neitojen ja 

saloja sulhojen vääntää. Kas, lempi se maailman levittää. Oi, ihmiset toistanne lempikää ja kohti taivasta 

tavoittakaa! Niin pieni, pieni on maa.  

On monta uskoa päällä maan ja toinen toista kiittää, mut laulajalla yks usko on vaan ja hälle se saapi riittää: 

Min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä ja sen verran meistä myös jälelle jää, kun päättyvi 

päivä tää.  

Kuka tietävi, mistä me tulemme ja missä on matkamme määrä? Hyvä että me sitäkin tutkimme. Ei tutkimus 

ole väärä. Mut yhden me tiedämme varmaan vaan: Me olemme kerran nyt päällä maan ja täällä meidän on 

eläminen, miten taidamme parhaiten. 

 Me olemme kaikki nyt laivalla ja kynnämme suurta merta. Me synnytettiin vaivalla ja vaivalla kuolemme 

kerta. Mut se, mikä siinä on välillä, se olkohon lämpöä, lempeä! Kas, tuiskussa yhteen kun yhtyvi kaks, käy 

kulkukin helpommaks.  

Mut emmehän tuiskussa kuljekaan, kun oikein me aattelemme. Vaikk’ elämme kaikki me päällä maan, niin 

maassa tok’ kiinni emme. Tääll’ onhan niin paljon muutakin kuin multaa, on kaunista, kultaakin, kun oikein, 

oikein me etsimme vaan. Niin kaunis, kaunis on maa.  

Ken yhtä ihmistä rakastaa, se kaikkia rakastaapi. Ken kerran voi itsensä unhoittaa, se unten onnen saapi. Ken 

kerran itse on onnellinen, se tahtois onnehen jokaisen ja antaa ja antaa ja antaa vaan oman onnensa 

aarteistaan.  

PSYYKKINEN SYDÄN 

Psykologia on tieteenala, jonka tutkimuksen kohteiksi 

katsotaan yleisesti kuuluvan ihmisen mieli ja 

käyttäytyminen. Tarkemmin määriteltynä, psykologian 

tutkimuskohteisiin lukeutuu moninainen kirjo erilaisia 

psykologiksi katsottuja aihealueita, 

kuten tietoisuus, tunteet, kognitio, käyttäytyminen, muis

ti ja mielenterveys. Psykologian monet erityisalat, 

kuten sosiaalipsykologia tai neuropsykologia, sisältävät 

erilaisia painopisteitä 

tutkimuskohteissaan. Suomessa tosin 

sosiaalipsykologian opetus on yliopistotasolla eriytetty 

omaan oppiaineeseensa. NETTI 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiede
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kognitio
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4ytyminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muisti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muisti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mielenterveys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalipsykologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuropsykologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yliopistolaitos_Suomessa
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         SYDÄMEN   
       IDEOLOGIAA              

                   

             (nettikuva) 

SYDÄMEN ALKUTILA 

”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen 

tuntea?” (Jer.17:9). 

”Ja hän sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä 

sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, 

varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, 

pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha 

lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen” (Mark.7:20-23). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 

ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

FARISEALAINEN SYDÄN 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte 

kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen 

sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! 

Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, 

jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet 

ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin 

ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!. Sinä 

sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi 

puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te 

olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät 

kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea 

HENGELLINEN SYDÄN 

Sydän on kaiken hengellisen elämän lähtökohta; jos 

tämä on kunnossa, kaikki on kunnossa. 

Uskonelämässä lähdetään ”ytimestä”. Ulkokuori on 

sivuasia. Uskon elämän alku on siinä, että SYDÄN 

LAITETAAN KUNTOON! 

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä 

elämä lähtee” (Snl.4:23). 
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saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, 

mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä, 

kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte 

profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja 

sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet 

osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'! Niin te siis todistatte 

itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat” 

(Matt.23:23-31). 

”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla: 

tehdä totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon 

toteuttamista yhteiskunnassa ja yksityisessä elämässä… elämän jokainen 

yksityiskohta piti asettaa Jumalan tahdon alaisuuteen ja ratkaista sen 

mukaisesti” (ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA s.931). 

”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään 

kuin hän kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla 

jotakin, mitä hän ei ole ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin 

hän  jää siksi mikä hän on. UT:n hypokrites merkitsee todellakin 

näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka ei ole hänen” (emt. 

ss.934,935). 

”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella 

Jumalan tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi 

olento, että hän on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, 

että hän on Hengestä uudestisyntynyt” (935). 

USKOVAN SYDÄN 

”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden 

päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja 

kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja 

he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli 

veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, 

pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän 

rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä” (Jer.31:33.34). 
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”Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan 

teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja 

annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan 

ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, 

ja minä olen heidän Jumalansa” (Hes.11:19,20). 

”Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan 

teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja 

annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja 

vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun 

oikeuksiani ja pidätte ne” (Hes.36:26,27). 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen 

kautta, joka on meille annettu” (Rom.5:5). 

”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). 

"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän 

kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja 

kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja 

laittomuuksiansa en minä enää muista" (Hebr.10:16,17). 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella 

ei voi rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen 

tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi 

kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman hei-

tä” (Aaro Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.161). - Teh. VHn. 

 

”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). NETTIKUVA 
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SYDÄMEN IDEOLOGIAA                             AVARTUNUT SYDÄN 
         (nettikuva) 

 
 
 

 
        (nettikuva)  

URHO MUROMA  
10.5.1890 -25.6.1966 
 

 
             (nettikuva)  

NIILO TUOMENOKSA  
21.5.1893 – 8.12.1967 

”Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolai-

set, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta 

meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän 

oma sydämenne. Antakaa verta verrasta – puhun 

kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. Kor.6:11-13). 

”Itse hän tahtoi olla avaramielinen. Olihan mm. Paavali 

kehottanut korinttolaisia avartamaan sydämensä, niin että 

hänkin saisi niissä tilaa. Kunlääkäri totesi Muroman sydä-

men laajentuneen, hän oli kohta vastannut, että hän mie-

lellään tahtoikin olla avarasydäminen, niin kuin Raamat-

tukin siihen velvoitti!” (Tottelin taivaallista näkyä, s.107). 

”Paavali oli onnellisesti vapaa ihailijoista ja ehkä sillä 

hetkellä vihamiehistäkin. Kristus oli puhunut hänelle 

maailmanlaajuisesta työkentästä, kaatanut hänen 

tajunnassaan raja-aidat ja asettanut hänet siihen 

korkeuteen, josta Jumalan valtakunta näkyy koko-

naisuutena. Paavali kammosi myöhemmin kaikkea 

omaan nimeensä sidottua kristillisyyttä” 

(Tuomenoksa, Paavali - vanki ja vapaa, s.69).  

”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääse-

minen lunastetaan karvailla menetyksillä” (107). 

AVARTUNUT SYDÄN 


