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Pj Teemu Hälli
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Nuorisotyö

UUDET KOTISIVUT OVAT KÄYTÖSSÄ – 
KÄY TUTUSTUMASSA

Tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toivomme jäseniltä 
kirjoituksia julkaistavaksi lehdessä.  Kirjoituksia voi lähettää postissa 
tai sähköpostilla. Myös kuvat ovat tervetulleita.

Kannen kuva: Pertti Berg ja soppatykki kauppatorilla
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”Antakaa te heille syödä” (Mark. 6:37)
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Katulähetys Johannes-messussa Maarian kirkossa su 25.2. klo 17
saarna Teemu Hälli, srk-laisen puhe Ilkka Räisänen

Vapaaehtoisten koulutus- ja virkistyspäivä Hennalassa la 3.3.  
klo 9.30-    Kouluttajana Seppo Jokinen
Ilmoittautumislista yläsalin toimiston ovessa

Turun katulähetys onnittelee Ilpoisten piiriä 30-vuotisesta  
uskollisesta työstä Jumalan elopellolla ja kiittää hyvästä pitkä-
aikaisesta siunaavasta yhteistyöstä. Saakoon rukousyhteys  
jatkua vahvana tulevinakin päivinä. 
Siunatkoon Herra Jeesus edelleen runsaasti Ilpoisten piiriä ja  
sen palvelijoita!

Katulähetyksen 
talvipäivät Jyväskylässä Kiponniemessä 2-4.2.2018
kesäpäivät Kokkolassa 10-12.8.2018

Rukousaiheita:

-Rauhanmajan työ ja asukkaat
-nuorten iltoihin lisää vapaaehtoisia 

-yläsalin kiinteistön tuleva saneeraus ja väistötila katulähetykselle

Kiitos Jeesus  uudesta liiketilan naapurista

Turun katulähetys toivottaa armollista Jumalan siunaamaa vuotta 2018 
kaikille vapaehtoisille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja lukijoille

Toimintaa 2018

Yläsalissa
Ruokajakelu klo 12.00-13.00
Maanantai 

Ruokailut klo 12.30-14
Keskiviikko
Perjantai 

        
Pienpiirit  
Rukouspiiri maanantaisin klo 17.00
Puikkopiiri tiistaisin klo 11.00-

        Raamattupiiri torstaisin klo 18.00 

Nuorten illat yläsalissa lauantaisin klo 19-22

Hengen yhteisryhmän rukoilijat kk viimeinen tiistai

Kirpputori Maanantaista – Perjantaihin klo 11-17
         myös välillä lauantaisin  klo 11-14 

Rauhanmajan kirppishalli talvitauolla

Ruissalon kylpylän hartaudet  3 krt/kk torstaisin
 

vankilajumalanpalvelukset Turun vankilassa su 28.1. / 10.6.

       Muistathan maksaa jäsenmaksusi alla mainitulle tilille. Kiitos.

TOP 571158-26953  viite 8691           Jäsenmaksu  20 €  
IBAN: FI35 57115820006953          
BIC:  OKOYFIHH      

 Katulähetyksen T-paita 5 €  /   3 KPL  10 €  kirpputorilta!

Adresseja 7 € /kpl



 Pertti Bergiä (70)  muistettiin syntymäpäiväseuroissa 28.10. 
kuvakollaasilla. Matti Nieminen esitteli Pertille sydänpuusta tehtyä 
soppakauhaa: yhdestä puusta veistettyä Kristillisen Työväenyhdistyksen 
lattian hirrestä otetusta puusta, jonka päällä myös Pertti on julistanut 
evankeliumia.

 
Pertti Berg kiittää kaikkia häntä merkkipäivän johdosta muistaneita ja 
juhlien runsas osanotto oli iloisesti yllättänyt hänet.

 Puistokadun tukiasunnolla oli tapahtunut syyskuun lopulla vesivahinko, jonka 
tähden asuntoa on tyhjennetty ja kalustoa purettu korjaustyön alta. Asunnossa 
joudutaan uusimaan keittiökalusteet, liesi ja lattia. Kuvassa Tapio ja Matti 
purkamassa parvea. Korjaustyö valmistuu joulukuussa ja tapiseeraus on vielä 
edessä. Yksiö on toiminut tuki-asuntona yli 30 vuotta. Taloyhtiössä on myös tehty 
viime vuosina kaikki saneeraukset, joten kohteen arvo nousee vuosittain.



”Rakastakaamme toisimme”

Kuuntelin eilen ruokajonossa puhetta kateudesta. Enemmän 
sitä uskottiin olevan muissa kuin itsessä. En malttanut olla 
puuttumatta keskusteluun. Sanoin, että minäkin tunnistan 
itsessäni tuon tunteen, mutta nykyisin kuitenkin vähemmän. 
Sitä on oppinut iän myötä ”hallitsemaan” tunteitaan. On 
nähnyt, että kaikilla on vaikeuksia ja ongelmia. Myönnän, että 
toisilla on kärsimystä niin paljon, että ihmettelee kuinka nämä 
jaksavat ollenkaan taakkansa alla. Usein minulta puuttuvat 
lohdutuksen sanat. Tiedän, että Jeesus on luvannut ottaa 
taakkamme ja tämä lupaus on meille kaikille.
Kuljen päivittäin monta kertaa kerrostaloon, jossa vanha äitini 
asuu ja joudun käymään hänen ja muidenkin vanhusten 
asioilla. Joskus uskon olevani väsynyt kohtaamaan ihmisiä. 
Niitä ei voi välttää, menin kumpaa tietä tahansa. Usein ne 
kuitenkin piristävät, vaikka itse olisin allapäin. Tänään tuli 
ensimmäiseksi iloisesti tervehtivä koululainen, seuraava 
koulutyttö laahusti  niin kuin voimat olisivat olleet lopussa jo 
aamulla . Sitten tuli isovanhempi pienen iloisen tytön kanssa. 
Tämä hyppi riemusta. Hän sanoi: ” Minä rakastan apteekin 
tätejä ja kävin viemässä heille joulutervehdyksen.” Hän toisti 
tätä sanaa Rakkaus ja toivotti sitä minullekin. En tiedä mistä 
tyttö oli sanan ja sen merkityksen oppinut.
Rakkaus-sana on yksi kauneimmista sanoista, jotka olemme 
oppineet. Toiset sanovat, että sitä käytetään väärin ja 
turhaan. Miten pelko saa hallita meitä niin, ettemme voi 
lausua sitä silloin, kun SILTÄ TUNTUU. Raamatusta luetaan 
avioon vihittäessä Rakkauden ylistys. 1 Kor. 13: 1 ”Vaikka 
minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei 
olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä 
symbaali.”  Kaikki muutkin jakeet ovat ihania. Viimeinen on 
helppo muistaa. ”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 
kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.” Toivon, että nämä 
Paavalin  sanat voisivat valaista yhä enemmän täällä 
pimeässä maailmassa.
Pyydän uskoa, toivoa ja rakkautta kaikille!
Heli

”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on 
rakkaus lain täyttymys.” Room. 13:10

ALFA PVP ja Metamfetamiini  koulutuksessa 20.11.2017

Markus Partanen kertoi voimakkaasti levinneestä 
muuntohuumeesta: meta, joka jätevesianalyysien perusteella on 
Suomessa yleistä. Euroopan top 10 listalla on 5 Suomen kaupunkia; 
Turku nro 5. Pk-seudulla metamfetamiinin käyttö on suurempaa kuin 
amfetamiinin käyttö. Aine on keksitty jo 1893 ja sen kotivalmistus 
on hyvin mahdollista. Tämä on taas johtanut 
kemikaalionnettomuuksiin ja vammautumisiin. Epäilytilanteissa 
ennen pelastuslaitosta paikalle tulee usein poliisin räjähdeyksikkö. 
D-meta (kristalli) on voimakastehoinen ja yliannostukset ovat 
yleisiä. Vaikuttaa dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin 
vapauttamiseen, jolloin intensiivinen euforia n. 5 min ja kohtalainen 
vaikutus 3-6 h. Tämä voi johtaa intensiiviseen pistelyyn.  Lisäenergia 
vie ruokahalun ja unen tarpeen ja 7-10 pv käyttöjaksot ovat 
mahdollisia. Useiden samansuuntaisten vaikutusten tähden aine on 
Markuksen sanoilla: ”helvetin esikartanoista”. 
Toleranssin kasvaessa haittatoleranssi ei kasva!  Vaikutuksia ja 
riskejä: syketaajuus kasvaa, lisälyöntejä, kiihtynyt hengitys, 
rintakipu, pahoinvointi, huomattava hikoilu, pupillit isot, 
hyperrefleksinen, pelokkuus, rauhattomuus, kammiovärinä, 
sydäninfarkti, aivoinfarkti, akuutti keuhkovaurio, raajojen 
verenkierto-ongelmat, kuolio, dehydraa-tio ja munuaisen 
vajaatoiminta. Psykiatriset haitat: rauhattomuus, ahdistus, 
sekavuus, aggressiivinen käytös, paranoidisuus. Pitkäaikais-käyttö 
aiheuttaa: sydämen vajaatoimintaa, pysyvän aivovaurion ja 
Parkinsonin taudin kaltaisen taudinkuvan, paranoidisuuden tai 
käytöksen muutokset. Kuolemaanjohtaneita syitä ovat myös: 
epilepsiakohtaus, ylilämpö, aivoverenvuoto tai sydämen 
pettäminen. Jossain vaiheessa seurauksena on myös crash 
-totaalinen uupumus ja väsyneisyys voi kestää jopa 12 kk. 
Lääketieteellisesti ainetta ei voida poistaa elimistöstä, vaan se 
poistuu n 90% 4 vrk kuluessa.
MDPV ja alfaPVP ovat myös mukana ja sekakäyttö sekä korvaushoi-don 
aikainen oheiskäyttö on yleistä. Näiden vaikutuksia: energisyys, euforia, 
empatian tunteet, mutta myös vahvoja psyk. haittoja: voimakas 
levottomuus, harhaisuus, aggressiivisuus ja agitoitunut delirium. 
Pidemmän tauon jälkeen alkanut raju käyttö on aiheuttanut äkillisiä 
kuolemantapauksia. AlfaPVP:stä puuttuu serotoniinivaikutus, mikä 
jossain määrin jarruttaisi aineen vaikutusta. Tällä hetkellä tutkitaan, 
voidaanko rokotteilla hillitä huumeongelmaa.



Ihmeellinen on elämä

Tuo elokuva, vuodelta 1946, on eräänlaista joulun ajan 
perinnettä, tänä vuonna katsoin sitä pitkästä aikaa ja jäin 
pohdiskelemaan elokuvaa syvällisemmin. George Bailey on tullut 
elämässä siihen pisteeseen, että on jopa arvokkaampi kuolleena 
kuin elävänä. Kuitenkin hän kohtaa oman suojelusenkelinsä, joka 
ohjaa hänet ymmärtämään, miten ja millä tavoin hänen 
elämänsä on merkityksellinen koko kaupunkia kohtaan.
Tämä mies, jolla on hyvin suuri halu nähdä maailmaa ja tuntea 
vapauden kaipuutta, epäonnistuu siinä toistuvasti, mutta 
näinhän se on meidän kristittyjen elämässäkin. Se mitä luullaan 
vapaudeksi ei olekaan sitä, vapaus ei ole – junan vihellys, 
satamassa laivan ketjujen kolina, vaan todellinen vapaus on se 
todellinen ääni, mikä kuului ristinpuuta naulittaessa, kuolevan 
ihmisen parahdettua – se on täytetty.
Vaikka mekin saamme kuten tuossa elokuvassa samanlaisen 
enkelin, aloittelijan, jolla ei ole siipiä kuten George naurahtaa. Se 
kuulostaa sellaiselta enkeliltä, jonka hän saisi.  Vaikka me 
epäonnistuisimme täysin unelmissamme, emme vaan pysty 
parempaan niin aivan mahtava uutinen on se, että 
tähtihetkemme on niissä pienissä teoissa, mitä teemme 
lähimmäisille: rohkaiseva hymy, sana, luottamus, oikeuden-
mukaisuus, reiluus. Kuitenkin se voi muuttaa elämän suuntaa 
juuri tuon ihmisen kohdalla. Meidät on kutsuttu tekemään hyviä 
asioita, vaikka kuinka meidän oma elämämme tuntuu kuinka 
huonolta ja riittämättömältä, silti elämä on ihmeellinen ja niin 
olet sinäkin - Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän 
armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä 
en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, 
sinun muurisi ovat aina minun edessäni (Jesaja 49:15-16.) 
Sinun työlläsi on merkitystä myös Turun katulähetykselle kuin 
myös muulle kristilliselle toimijalle.
Tiesitkö että elokuva tuotti ensi-ilta vuotena tappiota ja sai vasta 
klassikkomaineen vuonna 1973, kun sen tekijänoikeudet 
vanhenivat. Kuuluu joulun elokuvatarjontaan niin Amerikassa 
kuin täällä pohjolassakin.

Kirjoitti Airi Turta

Vuosikokouksessa 30.11. 
valittiin kaikki erovuoroiset hallituksen jäsenet uudestaan 
tehtäviinsä. Samoin entiset toiminnantarkastajat jatkavat. Kokous 
hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 
hallituksen esityksen mukaisina. Jäsenmaksu säilyy ennallaan 20 €. 
Vuoden 2018 haasteena on yläsalin kiinteistön tekniikkasaneeraus, 
joka toteutunee 2018 aikana. Arvioitu korjausaika on 4-5 kk, jona 
aikana toiminnan jatkaminen yläsalissa lienee mahdotonta. 
Väistötilaa tarvitaan ja keskustelut sen suhteen ovat kesken. Myös 
varastotilaa tarvitaan yläsalin kalusteille korjaustyön ajaksi. 
Kirpputoritoiminta keskeytyy todennäköisesti saneeraustyön ajaksi. 
Väistötilan kulut ja kirpputorimyynnin keskeytyminen lisäävät 
arvioitua vuoden 2018 alijäämää, mikä noussee 25.000 € tasolle. 
Talousarviosta puuttuu Rauhanmajan jätevesijärjestelmän 
uusiminen eli maasuodattamon rakentaminen, koska sen oli määrä 
valmistua vielä 2017 puolella. Hidas lupaprosessi ja hyväksyttävien 
urakkatarjousten puuttuminen aiheuttivat hankkeen lykkääntymisen 
keväälle 2018. Hankkeen kustannusarvio on n. 10.000 €. 
Vuosikokous sai tiedon tästä pakollisesta jätevedenkäsittelyn 
uudistuksesta. Akuuttia rahapulaa ei kuitenkaan ole, vaan Herra on 
pitänyt huolen taloudesta tähän päivään asti.
Vapaaehtoisten joulujuhlaan osallistui reilut 40 henkilöä



KATULÄHETYSPÄIVÄT  JYVÄSKYLÄSSÄ

Kiponniemen leirikeskuksessa 2-4.2.
”...muuttukaa mielenne uudistuksen kautta.” Room. 
12:2
Ohjelma

2.2. perjantai

klo 13            Ilmoittautuminen ja tulokahvit, majoittuminen
klo 15.30       Tervetulosanat, Pekka Arposuo

    Päivien alustus Tarja Hiltunen  
    perheklubitoiminnasta
    Jarmo ja Anja Honkasalo, Helena Konttinen,
    Tuomas Wilkman, poliisin näkökulma

klo 17    Päivällinen
klo 18    Päivien aloitus, Erkki Keski-Lusa musiikki

   Tomi Kuosmanen, kaupungin edustaja
   Arto Viitala, khra, Pekka Arposuo, katulähetysliiton 
   pj

klo 19.15        Tunti Pepen seurassa, puhe Pertti Räty
klo 20.30        Iltapala, kotailta, laulua, makkaranpaistoa,

   rukouspalvelu Kyösti Kytöjoki 
   saunat  

3.2. lauantai

klo 8     aamupala
klo 9               avausta aamuun musiikki
klo 9.30          terveiset eri paikkakunnilta
klo 11.15        kolme varttia Ekin seurassa, puhe Erkki K-L
klo 12             ruokailu
klo 13    Toivelauluja, toivon puheita
klo 14.30         kahvi
klo 15.30        Toinen tunti Pepen seurassa, Pertti Räty
klo 16.30    Päivällinen
klo 18             Yhdessä iltaa viettäen Ekin seurassa
klo 18.30        konsertti Kyösti Kytöjoki ja Andraz Szabo
klo 20             Iltapala, saunat 

Hyvin tehty, kristitty!
Osallistuin noin kymmenen vuotta sitten tyttäreni päiväkodin joulujuhlaan 
Lontoossa. Juhlassa jokainen lapsi sai pienen lahjan leikissä, jota kutsuttiin 
nimellä Pass the parcel. Leikin ideana oli se, että lasten ringissä kiersi yksi 
valtavan suuri lahjapaketti, johon lahjat oli paketoitu kerroksittain. Jokainen 
lapsi sai repiä paketista yhden kerroksen paperia ja löytää sen kätköistä 
pienen joulumuistamisen. 

Kun tyttäreni vuoro koitti, hän repi oman kerroksensa auki suuren 
innostuksen vallassa, mutta koki karvaan pettymyksen. Laatikosta ei 
löytynytkään lahjaa. Silloin vieressä oleva pikkupoika sanoi: ”Älä huoli, 
minä sain kaksi lahjaa. Toinen niistä kuuluu varmasti sinulle.” Ja niin joulun 
lahjoja ja joulun iloa riitti kaikille.

Pienen pojan vanhemmat seurasivat tapahtunutta liikuttuneina. ”Well 
done, Christian”, sanoi pojan äiti ylpeänä. Se tarkoittaa suomeksi: Hyvin 
tehty, Christian! Ja aivan erityisen säväykseen lauseeseen antaa se, että 
Christianin nimi tarkoittaa suomeksi kristittyä.

Tuossa hetkessä oltiin kristillisen joulun ytimessä. Jumala on antanut meille 
valtavasti lahjoja, meidän tehtävämme on jakaa niitä. Elämän lahjoja 
jakaessamme emme lopulta anna eteenpäin meidän omaamme, vaan 
Jumalan omaa. Jumalalla ei ole tässä maailmassa muita käsiä ja jalkoja kuin 
meidän kätemme ja jalkamme. Kun jaamme Jumalan lahjoja tarvitseville ja 
kannamme toistemme kuormia, toteutamme Jumalan meille antamaa 
tehtävää, joka on voimassa myös joulujen välissä.

joululaulun sanoin:

Taas rukoukseen ihmismielet käy,
on läsnä Lapsi vaikkei Häntä näy.
On aika onnellinen, näet toisen ihmisen.
Oi jospa aina joulun aika ois.  Voit joulun elää joka päivä vaan,
ja parhaan vuotes tulet tuntemaan,
jos vain Joulun Lapsi saa sydämessäs asustaa,
niin silloin joulu luonas aina on.

Suuret kiitokset kaikille vastuunkantajille kuluneen vuoden työstä ja 
Jumalan siunaamaa vuotta 2018!Terveisin, 

Teemu Hälli, pj 
diakoniajohtaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä     +358 40 3417266



UUDENVUODENJUHLA  1.1.2018 

Uudenvuodenjuhlassa esitettiin 
Ilkka Räisäsen ohjaama 
kuunnelmaesitys : Ihmisen pelastus- 
historia Raamatun valossa, mikä 
sisälsi 5 näytöstä ja väliin lauloimme 
aiheeseen sopivia virsiä. Lähes 90 
henkilöä osallistui juhlaan nauttien 
runsaista pöydän antimista, jotka 
Pertti Berg apulaisineen oli 
valmistanut. Suuret kiitokset kaikille 
juhlan järjestelyihin osallistuneille. 
Yläkuvassa Katukööri ja 
kuunnelman lukijoita.

Eerikinkatu 3:n tilavassa salissa ja 
hyvin varustellussa keittiössä oli ilo 
järjestää juhla. Kiitos Tuomiokirkko-
seurakunnalle.

4.2. Sunnuntai

klo 8             aamupala
 

klo 8.45        aamunavaus

klo 9.30        lähtö Jyväskylään

klo 10           Jumalanpalvelus, Seppo Wuolio, kappalainen
  

  yhteisvastuukeräys

klo 12           lounas

klo 13           päätöstilaisuus ja palautekeskustelu
  
klo 14           lähtökahvit

  
Vapaaehtoistyötä tekeville jäsenille päivien omavastuuosuus on 50 
€, katulähetys maksaa loppuosan sekä matkan. Lähtö yläsalilta 
pikkubussilla tai henkilöautoilla 2.2. klo 9.00. Ilmoittautumislista on 
yläsalin toimiston ovessa. Voit myös ilmoittautua suoraan Jukka 
Silvolalle, puh 0443355500. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-
aineallergiat.

Tervetuloa mukaan katulähetyspäiville!



 ”Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani  
evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä  
ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen 
Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta.” (Gal. 1:11)

...Paavali kieltäessään saaneensa evankeliuminsa ihmiseltä tällä 
selvästi ilmaisee, että Kristus ei ole ainoastaan ihminen, vaan 
samalla sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Evankeliuminsa Paavali 
taas sai ollessaan tiellä, matkustaessaan Damaskoon; siellä Kristus 
ilmestyi hänelle ja puhui hänen kanssaan...Ananias itsekin todistaa 
sen näillä sanoilla: ”Saul veljeni. Herra lähetti minut – Jeesus, joka 
ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen.” Hän ei siis 
saanut oppiaan Ananiaalta; vasta sitten kun Kristus oli hänet tiellä 
kutsunutvalaissut ja opettanut, hänet lähetetään Ananiaan luokse, 
että hänellä olisi ihmisiltäkin todistus siitä, että Jumala on hänet 
kutsunut julistamaan Kristuksen evankeliumia. Näitä Paavalin täytyy 
pakostakin kertoa, torjuakseen noiden valheapostolien vääristelyt, 
jotka koettivat saattaa hänet mahdollisimman vihatuksi galatalais-
ten keskuudessa. Hehän sanoivat Paavalia paljon huonommaksi kuin 
muut apostolien oppilaat: nämä olivat saaneet sen, mitä heidän oli 
määrä opettaa ja noudattaa, apostoleilta, joiden elämää he 
sitäpaitsi pitkän ajan kuluessa omakohtaisesti olivat seuranneet....

Tämä oli se apostolien arvovallalla pönkitetty valheapostolien 
kieltämättä valtavan luja todistelu, jonka avulla galatalaiset tuossa 
tuokiossa saatettiin lankeemukseen, nimenomaan juuri näissä 
olosuhteissa. Minä totisesti en ikänä olisi moista jaksanut uskoa, 
elleivät galatian, Korinton, Aasian ym. seurakuntien tarjoamat 
esimerkit olisi sitä minulle opettaneet: jopa nekin, jotka alussa 
ottivat sanan ilolla vastaan – ja heidän joukossaan oli monta 
huomattavaa henkilöä – niin äkkiä ovat voineet hämmentyä. Hyvä 
Jumala, kuinka helposti tuleekaan kauhistava ja mittaamaton vaurio 
yhden ainoan tuollaisen todistelun voimasta, joka siinä määrin 
tyrmistää omantunnon – Herran vetäessä pois armokätensä -että 
ihmiseltä silmänräpäyksessä menee kerrassaan kaikki! Helposti siis 
valheapostolit asian näin värittäen pettivät galatalaiset, jotka eivät 
vielä olleet vakaantuneita ja joiden juuret eivät olleet ehtineet 
tunkeutua syvään, vaan jotka vielä olivat heikkoja uskossa. Onhan 
sitä paitsi vanhurskautusasia liukas, ei tosin itsessään – 
itsestäänhän se on mitä luotettavin ja varmin – vaan mikäli meistä 
on kysymys. Tätähän minä itse usein saan kokea. Tiedän kyllä, 
kuinka minun pimeinä hetkinäni täytyy painiskella;....

Niinpä siis tämä asia, mikäli meistä on kysymys, on varsin niljakas, koska 
me itse olemme niljakkaita. Lisäksi toinen puoli omaa itseämme, nimittäin 
oma järkemme ja sen voimakkuus, on vastustajamme. Sitäpaitsi henkeä 
vastustaa liha, joka ei osaa vakaasti pysyä kiinni siinä, että Jumalan 
lupaukset ovat todet; senpä vuoksi se taistelee ja sotii henkeä vastaan, ja, 
niinkuin Paavali sanoo (Room. 7:23) ”vangitsee hengen”, ettei se voi niin 
lujasti uskoa kuin mielellään soisi. Sentähden me alituisesti painamme 
mieliin: Kristuksen tuntemus ja usko ei ole mikään inhimillinen asia eikä se 
ole mitään inhimillistä tekoa, vaan se on yksinkertaisesti Jumalan lahjaa, 
joka sekä synnyttää että myös pitää voimassa uskon meissä. Ja niinkuin 
hän aluksi sanan välityksellä lahjoittaa uskon, samoin hän sitten sanan 
välityksellä sitä harjoittaa, lisää, vahvistaa ja saattaa päätökseen. 
Jumalisuuteen harjaantuminen, sanan tutkisteleminen ja kuunteleminen on 
siis parhainta jumalanpalvelusta ja sapatin viettoa, ja päinvastoin vaaralli-
sista vaarallisinta on sanaan kyllääntyminen. Se, joka siis kylmenee 
sanalle, arvellen sen jo käsittäneensä ja alkaa vähitellen tuntea vastenmie-
lisyyttä sitä kohtaan, on jo kadottanut Kristuksen ja evankeliumin, ja 
senkin, mitä hän luulee tietävänsä, hän käsittää vain ajatustietä; hän on 
”miehen kaltainen”, niinkuin Jaakob sanoo (Jaak. 1:23), ”joka katselee 
kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja 
unohtaa heti, millainen oli.” Tuollaisista tulee sitten loppujen lopuksi tyh-
jänpäiväisiä kiihkohenkiä.

Taistelkoon ja ponnistelkoon siis jokainen hurskas parastaan pannen ja 
kaikin voimin, tosissaan oppiakseen tuntemaan ja säilyttämään tämän 
opin! Lisäksi rukoilkoon nöyrästi Jumalaa ja tutkikoon ja mietiskelköön 
sanaa uutterasti. Ja vaikka olemmekin olleet tuimissa, ratkaisevissa 
otteluissa, me saamme kyllä vielä tarpeeksi asti hikoilla. Meillä on näet 
vastassamme vihollisia, ei halveksuttavia, vaan sangen kiivaita, tarmok-
kaita ja hellittämättömiä:oma lihamme, kaikki maailman puolelta uhkaavat 
vaarat ja vielä laki, synti,kuolema, Jumalan viha ja tuomio sekä itse 
perkele, joka ei milloinkaan lakkaa kiusaamasta meitä sisältäkäsin tulinuo-
lilla, ulkoakäsin valheapostoleilla, saattaakseen lankeemukseen, ellei 
kaikkia, niin ainakin useimmat meistä.

Valheapostolien todistelu oli siis hyvin mukaansatempaava ja jämerä ja se 
nykyäänkin enemmistöön tehoo. Sehän on seuraava: näin ovat apostolit, 
pyhät isät ja heidän seuraajansa opettaneet, näin kristikunta käsittää, 
uskoo. Mahdotonta, että Kristus olisi näin moniksi vuosisadoiksi jättänyt 
kristikuntansa erehdyksen valtaan. Kaikkea tässä! Sinäkö yksinäsi 
viisaampi kuin niin moni pyhä mies, kuin koko kristikunta! Näin perkele 
muuttaa itsensä valon enkeliksi ja tähän aikaan hyökkää salakavalasti...

Luther, Galatalaiskirjeen selitys, Sley, s. 83-88 (osin)   
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