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”JUMALANPALVOJANA SIIKKARIJAMEISSA”  
 
- Katja, 21 vuotta, oli kurssinsa paras oppilas,  
suosittu kavereiden keskuudessa ja tuli hyvin toimeen vanhempiensa kanssa. 
 
- Mutta kaikki muuttui, kun Katja meni uteliaisuuttaan eräänä lauantai-iltana evankelisten 
opiskelijoiden teemailtaan. 
 
- Siellä Katja tutustui ensimmäistä kertaa ihan aikuisten oikeasti 
JUMALANPALVONTAMENOIHIN, joista hän oli kyllä kuullut opiskelukavereiltaan. 
 
- Katjaa viehätti heti Jumalaa palvovien opiskelijoiden luja yhteen kuuluvuuden tunne. 
 
- Näillä niin sanotuilla Evankelisilla opiskelijoilla oli omat sääntönsä ja rituaalinsa. 
 
- Jo seuraavalla viikolla Katjalla oli entistä vähemmän aikaa entisiin menoihinsa ja hän 
tilasi uuden salaseuransa oman lehden – Sanansaattajan, 
 
- vanhemmat eivät enää saaneet yhteyttä ennen niin sosiaaliseen Katjaan, sillä Katja ei 
ollut enää edes sunnuntai-aamuisin opiskelija-asunnossaan nukkumassa. Hänestä oli 
tullut… Jumalanpalvoja. 
 
- Ja niin Katja alkoi liikkua yhä enemmän evankelisten jengissä, lukea Raamattua etuperin 
ja eräänä päivänä hänen huoneestaan löytyi akustinen kitara ja yksiääninen Siionin 
kannel. 
 
- Yli sata vuotta vanha salaseura ja yli 2000 vuotta vanha kultti oli jälleen saanut uuden 
uhrin. 
 
- Ja niin entisen mallioppilaan aika kului nyt kokonaan Evankeliumijuhlilla, Maata 
Näkyvissä-Festareilla ja Siikkarijameissa. 
 
- Katja pyysi vanhemmiltaan yhä enemmän rahaa, muka harrastuksiin, mutta kaikki rahat 
menivät Japanin lähetyksen kolehteihin ja Lutherin koottuihin teoksiin. 
 
- Tällainen oli Katjan tie tavallisesta opiskelijasta Jumalanpalvojaksi. 
- Ethän halua oman lapsesi kokevan evankelisen opiskelijan kohtaloa. 
- Älä anna hänen vajota pohjalle! Pelasta hänet ja osta sähkökitara ajoissa!  
 
- Meitä on tänään näissä Siikkarijameissa monta, joiden tie on ollut Katjan tien kaltainen – 
ja niin me olemme nyt tänään täällä Kälviällä Siikkarijameissa.  
 
- Tilaisuudessa, jossa tietyllä tapaa tiivistyy evankelinen tapa ylistää ja palvoa Jumalaa, 
iloita uskon fantastisesta lahjasta. 
 
 
 
 



 
- Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Jeesus sanookin rukoillen:  
 
”Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, 
jotta minun iloni täyttäisi heidät. 
 
Minä olen ilmoittanut heille sanasi, 
ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, 
koska eivät kuulu maailmaan, 
niin kuin en minäkään kuulu. 
 
En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, 
vaan että varjelisit heidät pahalta. 
 
He eivät kuulu maailmaan, 
niin kuin en minäkään kuulu. 
 
Pyhitä heidät totuudellasi. 
Sinun sanasi on totuus. 
 
- Raamatussa on 575 538 sanaa. 
Luen niistä vielä kahdeksan:  
 
”Minä teen tiet autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” (Jes. 43:19) 
 
”Minusta kertomus kahden kamelin keskustelusta on mainio. 
 
Eräänä aurinkoisena aamuna pikkukameli kysyi isolta emokamelilta, miksi kameleilla on 
niin isot jalat, niin pitkät silmänripset ja niin valtavat kyttyrät. ”Kultaseni,” sanoi emo 
viisaasti, ”autiomaassa tarvitsemme isot jalat, että voimme tarpoa hiekassa. 
 Tarvitsemme pitkiä ripsiä suojaamaan silmiämme hiekkamyrskyiltä ja valtavia kyttyröitä 
turvaamaan vedensaantimme pitkien matkojen aikana.”  
 
”Äiti,” kysyi silloin vielä pikkukameli: ”Miksi me sitten olemme täällä”  
(Duncan Banks; Aamiainen Jumalan kanssa, SLEY-Kirjat Oy, 2001) 
Korkeasaaren eläinpuistossa?” 
 
- Hyvä kysymys. Kamelit on tarkoitettu elämään autiomaassa, ei sementtilattiaisessa 
häkissä. 
 
- Sinulla ja minulla on usko, joka on varta vasten suunniteltu toimimaan elämämme 
erämaissa.  
 
- Siksi seurakuntalaisen elämän keskus ei saisi olla seurakuntakeskus. Ehkä uskomme 
siksi sen tähden tuntuukin ikään kuin ummehtuvan välillä. Sitä ei ole tarkoitettu vain 
Lutherin kirkkojenkaan häkkeihin!  
 
- Missä siis ovat sinun elämäsi erämaat? Ovatko ne koulussasi, työpaikallasi, 
opiskelupaikassasi, yliopistolla, vaiko valtuustossa, läheisessä ostoskeskuksessa, 
vanhainkodissa, terveyskeskuksessa, harrastuksissasi? Luettelo on aivan loputon.  
 



- Ellemme nimittäin ole valmistautuneita vaeltamaan myös paikoissa, joissa emme 
uskomme kanssa tunne olevamme kotonamme, emme ikinä tule päästäneeksi 
evankeliumia valloilleen tässä maailmassa. 
- Mutta miten sitten voittaa ihmiset Jeesuksen puolelle? 
 
- Tavallisesti uskovaiset käyttävät jompaakumpaa seuraavista malleista: 
 
- Joko he yrittävät olla mahdollisimman samanlaisia kuin uskosta osattomat 
- eli he ovat kuin laihialainen risteytys lehmästä ja kirahvista: se syö naapurin puolelta, 
mutta lypsää kotipuolelle. 
 
- Tai sitten uskovaiset yrittävät olla mahdollisimman erillään muista. 
- Mutta ei Jeesus käske lähteä erilleen, vaan olla erilainen. 
 
- Uskova tarvitsee elävän yhteyden Jumalaan ja  
elävän yhteyden toisiin ihmisiin. 
 
- Ellemme pysy Kristuksessa, ei meillä ole mistä todistaa. 
- Ellemme elä maailmassa, ei meillä ole kenelle todistaa.  
 
- Ja nyt on hyvä tietää, että sanalla ”maailma” on Raamatussa kaksi eri merkitystä. 
 
Maailma voi ensinnäkin tarkoittaa tätä  
Jumalan luomaa maailmaa ympärillämme,  
joka vielä ihmisen pahuuden turmelemanakin on monella monella tapaa ihan hyvä ja 
kaunis, 
 
mutta toiseksi maailma tarkoittaa myös sellaista sanoisinko  
– ihmisten itsensä itseään varten rakentamaa maailman järjestelmää. 
 
- Sen maailman uskontunnustus tiivistyy kolmeen sanaan: ” 
”USKO MITÄ HALUAT” ja Jumalan käskyt samoin: ”TEE, MITÄ TAHDOT.” 
 
Tosin käskyjen selitys kuuluu: ”JOS SE TUNTUU HYVÄLTÄ, SE ON OIKEIN.”  
 
- Kristityt ovat siis maailmassa, joskaan eivät maailmasta, 
aivan niin kuin laivan on kuljettava vedessä, 
mutta vesi ei saa tulla laivaan! 
 
- Meidän kristittyjen ei tule mukautua ajattelussamme tähän maailmaan, 
muuten tämän maailman viemäriverkosto uhkaa saastuttaa kristillisen ajattelun virran.  
 
- Siis seuraavan kerran kun luet Raamattua tai rukoilet - niin otapa aika! 
Ja vertaa sitten saamaasi tulosta aikaan, jonka käytät vaikkapa tv:n katseluun, netissä 
surffailuun tai johonkin muuhun mukavaan.  
 
- Saako Jumala hänelle kuuluvan osan ajastasi ja huomiostasi? Kumpi muokkaa 
ajatteluasi enemmän: maailma vai  Jeesus Kristus? 
 - Taistelu kaikessa käydään siis 
vaikutuksesta ja sen suunnasta! 
 
- Joko tämä maailma vaikuttaa Jumalan seurakuntaan  



- ja täyttää sen vaikutuksellaan 
tai sitten Jumalan seurakunta vaikuttaa ympäröivään maailmaan  
- ja täyttää sen vaikutuksellaan. 
 
 
 
- Vaikuttakoon evankeliumi näin täällä Kälviällä,  
sillä eihän meille näillä juhlilla tarjoilla  
vain hengellisiä saippuakuplia,  
pahvista paratiisia tai epäkelpoa Edeniä,  
 
vaan ihan aikuisten oikeasti  
kaikkien syntien anteeksiantamusta,  
iankaikkista elämää ja Taivaan kotia – Jeesuksen ristin tähden.  
 
”OTA (siis) PYHÄ RISTIN MERKKI KASVOIHISI JA RINTAASI 
TODISTUKSEKSI SIITÄ, ETTÄ RISTIINNAULITTU JEESUS KRISTUS ON SINUTKIN 
LUNASTANUT JA KUTSUNUT OPETUSLAPSEKSEEN.” 
 
- Nämä sanat lausuttiin sinulle tositarkoituksella jo ollessasi pienen vaahtosammuttimen 
kokoinen. 
- Sinut on ristitty kristityksi, kastettu Jeesuksen seuraajaksi. 
- Miksi et siis tulisi siksi, mitä jo olet? Ja antaisi tämän ristin näkyä elämässäsi?  
  
- Lähdetään siis näiltä evankeliumijuhlilta kaikkeen maailmaan silmät, sydän ja kädet 
avoimina! 
 
 - Kerrotaan, että Äiti Teresalta kysyttiin Nobelin rauhanpalkintoa luovutettaessa:  
- Mitä voisimme tehdä maailman rauhan edistämiseksi? 
Äiti Teresa mietti hetken ja vastasi sitten: 
- MENKÄÄ JA RAKASTAKAA PERHEITÄNNE. 
 
- Siinä se on sanottu. Hautakivessä, johon päättyi yksi viime vuosien suosituimmista tv-
sarjoista:  ”OLE ITSE SE MUUTOS, JONKA HALUAT MAAILMASSA TEHDÄ.”  
   
- Haluatteko vielä kuulla, miten Pyhä Franciscus Assisilainen neuvoi seuraajiaan? 
- Ei se mitään, kerron sen silti:  
 
”SAARNATKAA EVANKELIUMIA AINA,  
JA JOS TARPEEN ON, KÄYTTÄKÄÄ SANOJA.” 
 


