
”TOTUUS JA HARHA”

Tervetuloa jälleen tähän su-iltaan. Tänään puhutaan totuudesta ja harhasta eli 
tämän sunnuntain aiheesta. Hiljennytään kuitenkin aluksi rukoukseen...

Lähden liikeelle Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta (Joh.17:17). Siellä 
Jeesus rukoilee: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.” 

Tässä Jeesus rukoilee sitä, että Hänen omansa olisivat pyhitetyt totuudessa. 
Mitä se merkitsee? Eikö sitä, että me olisimme pukeutuneet Jeesuksen 
vanhurskauteen ja pyhyyteen. 

Se merkitsee myös sitä, että me Hänen omansa olisimme kuuliaisia totuuden sanalle 
ja Hänelle itselleen. Sanoohan Hän itsestään: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä.” 
(Joh.14)

Tämän tuo esille myös päivän evankeliumi (Matt.7:24-29). Siellä sanotaan: 
”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan,  
verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. 

25.Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä  
huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.

26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on 
verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. 

27.Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät  
sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." 

28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään 
hänen opetuksestansa, 

29.sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän 
kirjanoppineensa.”

Raamatun sanaan uskovaa miestä (naista)sanotaan ymmärtäväiseksi mieheksi. 
Sanaan luottava rakentaa lujalle perustalle elämänsä. Se on niin kuin kalliolle 
rakentaisi. 

Me kaikki ymmärämme sen, että jos rakennamme kalliolle talomme, niin sitä ei 
mitkään virrat voi upottaa. Se pysyy järkähtämättä paikoillaan. 

Näin lujalle perustalle voimme rakentaa myöskin elämämme, silloin kuin 
rakennamme sen Jeesuksen täytetyn työn ja Jumalan sanan varaan. Se perustus 
kestää.

Sanoohan apostoli Paavalikin, (1Kor.3:11): ”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi  
panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.”  

Jatkossa sanotaan: ”12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa 



kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13.niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka 

tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14.Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15.mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on 

pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.”

Tämä jakso kertoo siitä, miten me Kristus kalliolle rakennamme. Kun me 
rakennamme kullasta, hopeasta  ja jalokivistä eli Jumalan sanan luotettavasta ja 
lujasta kalliosta uskossa, niin sellainen rakentaja saa palkan. 

Sellainen elämämme rakennus ei pala poroksi silloinkaan, kun Jumalan kuluttava tuli 
tulee koettelemaan meidän elämämme työn. Elämämme ei ole mennyt hukaan.

Vastaavasti sellaisen rakentajan elämäntyö valuu hiekkaan, joka ei ole välittänyt ottaa 
ohjeeksi Jumalan tekoja elämässään. 

Toisaalta, jos hän kaikesta huolimatta turvaa Jeesuksen sovintoveren armoon niin 
kuin ryöväri ristillä, niin  hän Sanan mukaan pelastuu. Elämäntyön hedelmä sensijaan 
jää puuttumaan.

Ymmärrämme myös sen, että jos rakennamme hiekalle perustusta tekemättä talon, 
niin ensimmäisten virtojen tullen se kohta hajoaa ja virta vie mennessään. 

Tällaiseksi rakentajaksi Jeesus kuvasi niitä, jotka eivät tottele Sanaa. Heitä Jeesus 
sanoi kaiken lisäksi tyhmiksi miehiksi. Elämäntyö valuu todellakin hukkaan, kuten 
tuossa edellä kuvatussa kohdassa.

Tällainen opetus upposi myös kansanjoukkoihin. He olivat ihmeissään Hänen 
opetuksestaan. Hänen opetuksessaan oli myös jumalallinen arvovalta.

Totuutta on siis se, että me otamme Jumalan sanan uskossa vastaan ja noudatamme 
sitä vaikka heikostikin. Valitettavasti me kompuroimme sanan noudattamisessa 
kovastikin.

Psalmistahan sanoo (Ps.119:2-3): ”Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen 
todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, 

3. jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään!”

Jumalan sana sanoo autuaiksi niitä, jotka ottavat vaarin Herran sanan todistuksista. 
Toisin sanoen. Hän on onnellinen mies ja luonnollisesti myös nainen. Hän on myös 
Jumalalle otollinen, vanhurskas...
Ja jakeesa (9) tässä samassa Psalmissa kysytään: ”Kuinka voi nuorukainen pitää 
tiensä puhtaana?
Vastaus tulee jatkossa. ”Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.”Eikä tämä koske 



vain nuorukaista. Tämä koskee meitä kaikkia. 

Kun me otamme Jumalan sanan ohjeet todesta, niin silloin me kuljemme sitä Herran 
viitoittamaa totuuden tietä elämässämme eteenpäin, jonka tien päässä on taivas.

Ja vastaavasti. Jos me ylen katsomme Jumalan sanan neuvon, niin silloin olemme 
hiekalle rakentajia ja kuljemme harhapolkuja.
Omassa ymmärryksessämme me kuljemme pois päin Jumalan viitoittamalta suoralta 
tieltä, kohti ikuista eroa Jumalasta...

Psalmista oli aralla tunnolla, kun hän rukoili (Ps.119:43): ”Älä ota peräti pois minun 
suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.” Tämä on hyvä 
rukous myös meille.  

Herkästi me lähdemme lipsumaan poispäin totuuden sanasta. 
Tämä on nähtävänä myöskin joittenkin niitten ihmisten kohdalla, joiden tulisi olla 
Jumalan sanan polkua meille viitoittamassa. 

Silloin, kun ihminen epäilee Jumalan sanaa ja sitä epäuskon siementä kylvää 
eteenpäin, niin silloin hän on harhaopettaja. Älkäämme tällaiseen opetukseen 
luottako. (Epäilyn hetkiä luonnollisesti kristityllekin voi tulla, mutta se on eri asia...)

Apostoli Paavali todisti maaherra Feeliksin edessä (Ap.t.24:14-16): 
”14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi  
sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna 
laissa ja profeetoissa, 

15.ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin  
odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

16.Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton  
omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.”

Paavali oli rohkea todistamaan totuuden puolesta. Hän sanoi uskovansa kaiken, mitä 
on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Hän ei epäillyt Jumalan sanaa.
Hän uskoi myös vanhurskasten ja vääräin ylösnousemukseen.

Siksi hän myös kilvoitteli uskossaan. Hän halusi, että asiat ovat kunnossa niin 
Jumalan edessä kuin myöskin ihmisten edessä. Ettei kukaan voisi häntä syyttää 
mistään. Hän janosi elämäänsä puhdasta omaatuntoa. 

Eikö tämä tulisi olla myös meidän jano tänä päivänä. Kun meillä on asiat ylöspäin ja 
vaakatasossa kunnossa, niin silloin meillä on hyvä olla. Silloin meillä on 
loukkaamaton omatunto, niin Herran kuin ihmistenkin edessä.

Filippiläiskirjeestä näemme kuinka Paavali myös janosi olla jatkuvasti puettuna 
Kristuksen lahjavanhurskauteen, ettei hänen haiseva omavanhurskaus näkyisi. 



Hän kirjoittaa (Fil.3:7-9): 
”7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  

8. 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

9. 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.”

Eikö siinä olekin hieno todistus siitä, mitä usko saa miehessä aikaan. Silloin kun hän 
kiivaili fariseuksena vainoten Kristuksen seurakuntaa, niin sen hän nyt on valmis 
lukemaan tappioksi, jopa roskaksi, Kristuksen tuntemisen rinnalla. 

Kristus on niin paljon suurempi kuin mikään oma suoritus ja lain noudattaminen 
pelastustienä. Lain teot ovat roskaa sen rinnalla, mitä Kristus on saanut aikaan. 

Ja kaiken lisäksi Saulus tarsolainenkaan ei kyennyt lakia noudattamaan, niin että hän 
olisi sen kautta pelastunut. …

Lainkin kautta ihminen voi pelastua, jos viimeistä piirtoa myöden lain täyttää, kuten 
Jeesus. Mutta sehän on meille Aadamin ja Eevan turmeluksen perineille sula 
mahdottomuus. 

Toista lain täyttäjää ei ole tullut tänne maailmaan kuin Jumala itse Jeesuksessa 
Kristuksessa.

Totuutta on se, kun me turvaudumme Jumalan armoon ja Jumalan tekoihin 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

Harhaa taas se, että turvaudumme lain kirjaimen noudattamiseen pelastustienä ja 
senkin vajavaisesti. 

Tosin käskyt on annettu meille tien viitoiksi arjen keskelle. 
Ei kuitenkaan siksi, että me niiden noudattamisen kautta pelastuisimme, ei, vaan 
elämän tieksi, jossa näkyy Jumalan sormenjälki. 

Sanoihan Jeesus fariseuksista ja kirjanoppineista (Matt.23:4-7): 
”4. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne  
ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. 

5. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He 
tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi

6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa, 
7. ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat  

heitä nimellä 'rabbi.'



Tällaisesta ulkokultaisuudesta Jeesus varoitti opetuslapsiaan. Jeesus ohjasi 
oppilaitaan rakkauden palvelun tielle. Se oli Kristukselle mieluista. Se on Hänelle 
mieluista myös tänä päivänä.

Pesihän Jeesus opetuslasten jalatkin ja antoi näin esimerkin, kuinka Hänen 
seuraajansa tulisi tehdä. Tänään saattaa olla niin, että me kristitytkin enemmän 
likaamme veljiemme ja siskojemme vaellusta kuin pesemme. Tätä voimme 
itsetykönämme miettiä.

Johannes oli uskon, totuuden ja rakkauden mies. Sen kertoo hänen kirjoituksensa. 
(1Joh.1:1-3): ”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, että teilläkin  
olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa,  
Jeesuksen Kristuksen, kanssa.” 

Apostoli sanoo puhuvansa sitä, minkä alusta asti on tuntenut ja oikeaksi kokenut. 

Oikeastaan tänäänkin puheisiimme tuo elävyyttä ja totuuden mukaista sävyä se, kun 
meille on avautunut henkilökohtaisesti usko Jeesukseen Kristukseen pelastajana.

Henkilökohtainen kokemus uskosta tuo sitä varmuutta, mitä me tarvitsemme. Jos me 
emme koskaan ole tulleet uskoon, niin miten me voimme sitä sitten toisille kirkastaa. 

Itsellenikin nämä Raamatun asiat ja hengelliset asiat avautuivat vasta sitten, kun sain 
päästä sisälle Kristuksen tuntemiseen. Sitä ennen en ymmärtänyt näistä pelastuksen 
asioista mitään. 

Siksi on tärkeää se, että ensin etsimme itsellemme sen Jeesuksen, mikä meiltä on 
hukassa.

Ja se löytyy sieltä, missä Sanaa totuudessa saarnataan ja opetetaan. 
Sanotaanhan (Room.10:17): ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen  
Kristuksen sanan kautta.” 

Henkilökohtainen usko ja sen kokeminen syntyy, kun olemme tavalla tai toisella 
Elävän sanan kanssa kosketuksessa. Kuulemme sitä puhuttavan totuuden mukaisesti 
tai luemme ja tutkimme sitä itse Raamatusta ja hyvistä hengellisistä kirjoista. 

Jos me emme koskaan mene sinne, missä Sanaa pidetään esillä, niin epäusko hallitsee 
meidän mieltämme ja pitää meidät vangittuna siinä.

Usko siis vapauttaa epäuskon kahleista todelliseen elämään ja iloon Herrassa...



Johanneskin, joka hyvin läheltä seurasi Jeesuksen opetuksia, sai kokea, että elämä oli 
ilmestynyt hänen sydämeensä. 
Hän kirjoitti tuossa lukemassani kohdassa: ”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”-

Tämä on myös tänä päivänä monen meidän kokemus, että Jeesuksessa elämä on 
ilmestynyt meidän sieluumme ja henkeemme, eikö vain hyvät sisaret ja veljet.

Kun Jeesus on tullut elämäämme, niin elämään on tullut elämisen makua. Synnin 
taakka on hellittänyt otettaan. Vapaus ja ilo Kristuksessa on tullut tilalle. 
On tullut myös se apostoli Paavlinkin kokemus: ”ja minä elän, en enää minä, vaan 
Kristus elää minussa...”

Kristus on herännyt eloon ja noussut ylös kasteen haudasta, josta myös (Kol.2:12) 
jakeessa puhutaan.

Ja kun olemme päässeet sisälle Kristuksen tuntemiseen, niin  siitä on seurannut se, 
että me emme ole voineet pitää sitä vain omana tietonamme, vaan kohta olemme 
kertoneet siitä toisille. Näinhän kävi Johanneksellekin. 

Hän jatkaa tuossa luetussa kohdassa (jae 3): ”minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen  
me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on  
yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.”

Uskoon tullut, Pyhää Henkeä täynnä oleva ihminen, haluaa todistaa rohkeasti siitä 
ihanasta armosta mikä häntä on kohdannut.

Ensimmäsenä tulevat lähimmät omaiset, sukulaiset jne... Ja kun hän vahvistuu 
uskossaan, niin monet ventovieraatkin tulevat tärkeiksi. Hän rukoilee myös sitä, että 
Herra järjestäisi hänelle tilaisuuksia todistamiseen...

Apostoli Johannes jatkaa kirjoitustaan (jae 4): ”Ja tämän me kirjoitamme, että  
meidän ilomme olisi täydellinen.”

Apostolilla oli toive ja varmaankin rukous siitä, että todistus Herrasta otettaisiin 
uskossa vastaan. Ja kun  näin tapahtuu, niin  silloin vasta ilo Herrassa on täydellinen. 
Nyt saamme siis yhdessä iloita yhteisestä uskosta ja tietysti myös yhteisestä 
Herrastamme.

Apostoli lähenee kirjoituksessaan ydinsanomaa (1:5-7): 
”5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille  
julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 

6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme 
pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.



7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä  
on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri  
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”

Huomaamme, kuinka totuuden mukainen ydinsanoma hänellä on välitettävänä 
kirjeensä lukijoille. ”Jumala on valkeus ja ettei Hänessä ole mitään pimeyttä”, hän 
kirjoittaa. 

Se pimeys on meissä ihmisissä syntiinlankeemuksen seurauksena. Ne jotka sanovat 
uskovalle, että oletpa sinä ”pimee heppu”, niin se kertoo siitä, että se pimeys onkin 
sanojassa itsessään, koska hänelle ei evankeliumi Jeesuksessa ole kirkastunut. 

Sellaisia sanomisia ei meidän kannata ottaa vakavasti, koska me ymmärrämme, että 
se sana tulee itse pimeyden ruhtinaalta ja on siten harhaa.

Apostoli jatkoi vielä opetustaan tuossa lukemassani kohdassa ja sanoi, että ”jos 
sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin  
me valhettelemme emmekä tee totuutta.”

Elämä ja puhe ei tulisi uskovalla olla ristiriidassa keskenään. Jos ne ovat ristiriidassa, 
niin silloin me olemme Sanan mukaan valehtelijoita, emmekä vaella totuudessa.

Evankeliumia sen sijaan on tuo jatko. Siinä sanotaan (7 jae): ” Mutta jos me 
valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys  
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät  
kaikesta synnistä.” 

Kun me huomaamme, että elämä on pahasti ja vaikka vähänkin ristiriidassa meidän 
puheittemme kanssa, niin me kristittyinä tiedämme osoitteen. Se on Golgatan verinen 
risti. Sinne saamme yhä uudelleen ja uudelleen rientää saamaan syntejämme anteeksi, 
jotta olisimme niitä valkeudessa vaeltavia Jumalan lapsia.

Mitä siitä sitten seuraa, kysymme? Sanan mukaan siitä seuraa se, että meillä on 
yhteys keskenämme. 

Jos puheet ja teot ovat ristiriidassa, niin silloin ei ole myöskään veljien ja siskojen 
välillä hengen yhteyttä. 

Mutta sitten taas, kun Jeesuksen veri on pessyt syntimme pois, niin jälleen yhteys 
pelaa. Eikö se olekin ihana asia? 

Tähän voisi vaikka polkaista jalkaa rovasti Matti Vuolanteen tavoin ja sanoa: ”Voi 
miten ihanaa, kiitos ja ylistys Jeesus.” Matti Vuolanne on eläkkeellä oleva Porin 
pappi ja nykyisin pitää vartin opetuksia myös TV7:ssä.



Hän on myös monet Siperian reissut tehnyt edesmenneen vaimonsa Marian kanssa. 
Maria-vaimo menehtyi eräällä Siperian matkalla. Vielä senkin jälkeen Matti-pappi, 
joksi häntä siterataan, on monet reissut sinne tehnyt. Hän on kiertänyt vankilat ja 
kaikki. Hän on sellainen voisiko sanoi kirkas valo tämän pimeän ajan keskellä.

1 Johanneksen kirjeessä  vielä jatketaan,  jakeesta 8: ”Jos sanomme, ettei meillä ole  
syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. '

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän 
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10.Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet  
valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.”

Joku voi sanoa, ettei hän ole mitään syntejä tehnyt. Olen yrittänyt niin hyvin vaeltaa. 
Eikö se riitä Jumalan edessä taivaaseen asti? 

Valitettavasti se ei riitä, sillä Jumala odottaa täydellistä lain noudattamista, kuten oli 
alkupuolellakin jo puhe. Raamattu  antaa ymmärtää, että vaikka vain yhtä käskyä 
rikomme, niin  me olemme syypäät kaikkiin muihinkin käskyihin.

Siksi olemme viisaita elämämme rakentajia, kun me tunnustamme syntisyytemme ja 
syntimme ja pyydämme Herralta niistä veren pesua ja armahdusta.
Sanottiinhan: ”9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas,  
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 

Ja viimeinen (jae 10 ) tässä Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa kuuluu: ”.  
Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja  
hänen sanansa ei ole meissä. (Emmehän me halua Jumalasta tehdä väärämielistä 
sillä, että sanomme, ettei meillä ole syntiä...)

Ihan lopuksi Johanneksen 3 kirjeestä, jakeesta (4) luemme: ”Minulla ei ole  
suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa.” 

Eikö olekin hieno tunnustus? Näin mekin iloitsemme, kun kuulemme, että  Sana on 
avautunut jolle kulle ystävälle, jonka puolesta olemme kenties pitkäänkin rukoilleet. 
Hän on tullut uskoon ja Jeesus ja Hänen sanansa on tullut hänelle elämän 
suurimmaksi rikkaudeksi, voimaksi ja viisaudeksi arjen keskellä. 

Tällaiset viestit tuovat iloa tänäkin päivänä todellisille paimenille, ja niille, jotka 
Jumalan sanassa työtä tekevät. 

Myös vanhemmat iloitsevat, jos heidän lapsensa ovat löytäneet Jeesuksen, Sanan ja 
elävän seurakuntayhteyden  lujaksi kalliopohjaksi elämälleen. Eikö vain hyvät 
ystävät? Tätä me saamme rukoilla tänäänkin ja jatkuvasti, että näin saisi tapahtua.

(Tämä raamattuopetus on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 29.07.2012)


