
Saarna 21.5. 2007
 

TEKSTI PSALMI 27:8-9
Sydämeni muistaa sinun sanasi: "Etsikää minun kasvojani." Herra, minä tahdon 
etsiä sinua, älä kätke minulta kasvojasi! 

Sveitsiläinen Francis Schaeffer kertoo 
kirjassaan ”Pako Järjestä” omasta hengellisestä 
etsinnästään. 

Hän meni kirkkoon, ja kuunnellessaan papin saarnaa 
hän huomasi ettei pappi itsekään uskonut siihen mitä 
puhui. Schaeffer päätti hylätä ajatuksen Jumalasta, 
mutta tarttui kuitenkin kotona Raamattuun. 

Raamatusta hän löysi elävän Jumalan, joka oli aivan toisenlainen kuin papin 
saarnassaan kuvailema. Scaefferista tuli elävä kristitty, ja sittemmin hänet opittiin 
tuntemaan kristillisenä ajattelijana ja kirjailijana. 

Elävä Jumala, mikä valtava löytö! Jumala, joka täyttää universumin läsnäolollaan ja 
voimallaan. Jumala, joka on asettanut tähdet paikoilleen ja luonut niille lait joiden 
mukaan ne kiertävät radallaan. 

Jumala, joka on kaikkivaltias, ja samalla rakastava Isä.

Herra, älä anna minun luovuttaa! Anna minulle kärsivällisyyttä ja voimia etsiä sinun 
kasvojasi, niin kuin sinä olet kehottanut minua tekemään. 
Herra, anna minun löytää itsesi! Aamen



Saarna 22.5. 2007
 

TEKSTI PSALMI 27:9
Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä 
minua, älä hylkää, sinä Jumalani, sinä auttajani! 

Laskuvarjohyppääjä luottaa varjoonsa ja 
sen toimivuuteen. Muuten hän ei uskaltaisi 
hypätä lentokoneen avoimesta ovesta tyhjyyteen 
kilometrien korkeudessa.

Luulisin hyppäämisen hetken silti jännittävän 
etenkin ensikertalaisia, ja kokeneempiakin laskuvarjoharrastajia siitä huolimatta, 
että varjo on aina ennenkin auennut tuoden hyppääjän turvallisesti maan 
kamaralle.

Uskon hypyn me teemme aina silloin kun rukoiltuamme ryhdymme rukouksen 
mukaisiin käytännön tekoihin Jeesukseen luottaen. On yllättävää miten vaikea on 
luottaa Jeesukseen siitä huolimatta, että hän on ennenkin kuullut ja auttanut.

Silloin kannattaa pysähtyä hetkiseksi muistelemaan sitä miten taivaan Isä ja Jeesus 
ovat kuulleet rukoukset ja vastanneet niihin menneinä päivinä ja vuosina. 

Tällainen muistelu antaa perspektiiviä nyt edessä olevaan tilanteeseen, ja rohkaisee 
luottamaan turvallisesti kolmiyhteiseen Jumalaamme. 

Jeesus, virkistä minun muistiani, niin että muistan uskollisen apusi ja johdatuksesi 
menneinä vuosina. Aamen 



Saarna 23.5. 2007 keskiviikkona
 

TEKSTI ROOMALAISKIRJE 8:15
”Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja 
niin me huudamme: "Abba! Isä!" v.1992 käännös.
”Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: 
"Abba! Isä!" v.1938 käännös.

Miten läheinen Jumala sinulle on? Onko hän sinulle läheisistä 
läheisin ja turvallisista turvallisin persoona, jonka lähestymistä ei 
tarvitse lainkaan arastella saati pelätä?

Jos näin on , silloin olet päässyt sanan Abba henkeen. Sana Abba 
suomeksi käännettynä tarkoittaa nimittäin hellittelyilmaisua Isi.

Jeesuksen sovintoveri on todella poistanut kaiken mikä erottaa sinut Jumalasta, 
taivaan Isästä. Saat ottaa vastaan hänet omaksi Isipapaksesi Jeesuksen 
sovitustyöhön vedoten. Onhan Jeesus kuollut myös sinun syntiesi sovitukseksi!

Taivaan Isipapan syliin saa kiivetä aina kun siltä tuntuu. Siellä on turvassa. Siellä 
saa levätä. Sieltä saa rauhassa katsella elämän menoa ympärillään. Isi hoitaa sinua, 
isi ruokkii sinua, isi hellittelee sinua.

Abba! Päästä syliin!



Saarna 24.5.2007
TEKSTI ROOMALAISKIRJE 8:16-17
”Henki itse todistaa yhdessä meidän 
henkemme kanssa, että olemme Jumalan 
lapsia. 
Mutta jos olemme lapsia, olemme myös 
perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä 
Kristuksen kanssa.”

 
Pankissa asioidessasi sinun täytyy 
todistaa henkilöllisyytesi. Muuten tililtä ei 
rahaa heru. Pankki on rahan kotipaikka.  

Vaikka rahaliikenteessä käytettävät eurot ja dollarit ovat alttiita valuuttakurssien 
muutoksille ja voivat menettää joskus arvonsa, niin silti raha kummasti kiehtoo.
Siitä kertoo osaltaan lotto-ja veikkauspelien suosio. Olisi mukava voittaa ja saada 
kämmenelleen tukku kahisevaa.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi että Jumala on luvannut jakaa ilmaiseksi koko 
omaisuutensa kanssasi, jos vain haluat olla hänen lapsensa. Tämä tuntuu 
uskomattomalta ajatukselta, eikö vain.

Kuitenkin juuri sitä apostoli yllä olevilla sanoillaan tarkoittaa, ja hän tietää mistä 
puhuu, sillä hän tuntee Jumalan juridiikan tarkasti. 

Se, joka on Jumalan oma lapsi, on myös hänen perillisensä, jopa niin että hän on 
asettanut meidät tässä asiassa samalle viivalle Jeesuksen, hänen Poikansa 
kanssa*).

Sillä on merkitystä, että on Jumalan lapsi. Oletko sinä? Jumala kutsuu sinua 
lastensa joukkoon. Jeesus on sinulle tie hänen lapsekseen, sillä Jeesus on sinun 
Vapahtajasi ja syntiesi sovittaja.

Jumala on Isäsi jo luomisen perusteella, mutta Aatamin ja Eevan lankeemus 
katkaisi koko ihmiskunnalta yhteyden Luojaan, Isään kaikkivaltiaaseen. Siksi sinäkin 
tarvitset Jeesuksen.

Kun olet pyytänyt Jeesusta tulemaan elämääsi, Isä lähettää sinulle Pyhän Henkensä 
sinetiksi, merkiksi siitä että kuulut hänelle. Huomaat alkavasi päästä vähitellen yhä 
paremmin perille Isästä ja Jeesuksesta, ja uskosi kasvaa.

Jumalan Henki todistaa samaa sinun Jumalalta saamasi uuden sydämen kanssa. 
Alat aavistaa jotain tulevan perintösi suuruudesta ja sen sisältämistä asioista.



Perintöön kuuluu mm. ikuinen elämä taivaassa. Mitä muuta se on, se on nyt meiltä 
salattu**). 

Jotain voi kuitenkin päätellä nykyisen luomakunnan kauneudesta. Jos täällä on 
ihania kukkaniittyjä, järviä ja metsiä eläimineen Jumalan luomana, niin millaista 
onkaan kerran uudessa luomakunnassa taivaan maassa!

Isä, anna minun päästä ymmärtämään miten tärkeä ja rakas minä olen sinulle, niin 
että olisin entistä innokkaampi tutustumisessani sinuun, taivaan Isi! 

Anna minun päästä  myös käsittämään että iankaikkiset aartet ovat suunnattomasti 
arvokkaampia kuin ajalliset rikkaudet. Aamen. 

*) minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma 
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua 
rakastanut. Johanneksen evankeliumi 17:23
**) vaan, niin kuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä 
ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastavat". 1. Kor. 2:9



Saarna 25.5. 2007
 
TEKSTI JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 16:1
"Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. ” 
v.1992 käännös
"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.” v. 
1938 käännös 

Kaksi tuntemaani, silloin nuorta ihmistä eri 
perheistä tuli uskoon vuosikymmeniä sitten. Heidän 
isänsä suuttuivat asiasta niin paljon, että ajoivat lapsensa 
pois kotoa. Toisen nuoren isä leppyi myöhemmin, toisen 
kohtaloa en tiedä. 

Eräässä seurakunnassa syntyi partiolaisten keskuudessa 
herätystä, ja nuorten elämä alkoi muuttua. Kun kaupungin 
päättäjien lapsia alkoi tulla herätykseen, he nostivat vainon 
seurakunnan työntekijää kohtaan, jonka kautta herätys oli 
lähtenyt liikkeelle.

Elävä usko Jeesukseen jakaa ihmisiä tänäänkin. Kuollut uskonnollisuus ei saa 
vastustusta aikaan. Sehän on saatanalle mieleen, sillä sitä varmemmin ihmiset 
menevät kadotusta kohti kun kukaan ei herätä heitä synnin unesta. 
Mutta kun joku jossain pelastuu, hän tulee väistämättä kohtaamaan myös 
vastustusta. Hän ei enää kuulu maailmaan, ja sen arvot tuntuvat hänestä yhä 
vieraammilta. Tämän ympäristö huomaa. Syntyy väistämättä kahden eri maailman 
kohtaaminen.

Tämä kohtaaminen voi olla pelastukseen kutsuva, mutta se voi olla myös synnin 
unesta herätetyn vastustusta, kun evankeliumin elävä Jeesus kutsuu tätä 
muutokseen.

Kovinta on kestää kun omat joukot alkavat nälviä ja vastustaa. Saatana koettaa 
sammuttaa heränneen ihmisen uskon, ja yrittää eri keinoin estää häntä kertomasta 
Jeesuksesta muille, ja käyttää siinä usein valvomattomia kristittyjä.

Siksi publikaanin rukous on meille kaikille Jeesuksen seuraajille se ensimmäinen 
rukous: ”Herra, ole minulle syntiselle armollinen!”

Herra Jeesus, suo etten tuomitse kanssaihmisiäni, vaan että ymmärrän itsekin 
eläväni armosi varassa joka päivä.

Anna minulle kestävyyttä uskon koetuksissa, ja sinun rakkauttasi heitäkin kohtaan, 
jotka suhtautuvat minuun nurjasti siksi että olen omasi ja tahdon kertoa sinusta 
muille. Aamen



Saarna 26.5. 2007 Helluntaiaatto
 
TEKSTI JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 14:8-11
Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä."
Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut 
teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 
'Anna meidän nähdä Isä'? 
Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu 
omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. 
Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, 
uskokaa minun tekojeni tähden.

Olen joskus kuullut puolison valintaan liittyvän neuvon: ”Katsele miten 
tyttöystäväsi äiti kohtelee puolisoaan, niin tiedät miten tuleva vaimosi tulee 
kohtelemaan sinua.”

Ehkä neuvossa on perääkin, mutta se on varmaa, että Jeesusta ja hänen tekojaan 
katsellessa näkee Isän persoonan ja teot. Sellainen kuin Poika on, sellainen on 
hänen taivaallinen Isänsäkin.

Jeesus on täynnä armoa ja totuutta; niin on hänen Isänsäkin. Jeesus rakastaa 
sinua; niin rakastaa hänen taivaallinen Isänsäkin. 

Jumalan rakkauden todistaa sinulle hänen Helluntaina lähettämänsä Pyhä Henki. 
Pyhä Henki jatkaa nyt Jeesuksen työtä maan 
päällä. Pyhää Henkeä ei tarvitse pelätä. Hän on 
Isän ja Pojan Henki, armon ja totuuden Henki, 
jonka yksi nimi on Puolustaja.

Elävässä kristinuskossa on aina mukana voima, 
joka koskettaa. Se ei jätä kylmäksi, vaan tuo 
luoksesi taivaan suloisen tuoksun. 

Paljastaessaan tilasi Jeesuksen Henki toimii lääkärin tavoin: diagnoosi tehdään 
sinun parantumiseksesi. 
Jos sairautesi on anemia, jonka aiheuttaa ystävien puute, hän määrää siihen 
lääkkeen. Jos ongelmasi on pelko, Pyhä Henki rohkaisee sinua. Jos kaipaat iloa 
elämääsi, Jeesuksen Henki vie sinut aidon ilon lähteille.
Jos sinua kaihertaa synnin herättämä aito syyllisyys, Jeesuksen sovintoveri pesee 
sinut oitis puhtaaksi.

Jeesuksesta säteilee ääretön voima, joka luo sinut uudeksi, hellävaroen tai rajusti, 



aivan niin kuin sinulle on luonnollista.
Jeesuksen voima ilmenee täällä hänen Hengessään, joka tekee Raamatun sanan 
sinulle eläväksi, ja johtaa sinut tekemään samakaltaisia tekoja kuin Jeesus teki 
maan päällä kulkiessaan.

Pyhä Henki tule, ja poista minusta arkuus ja pelko sinun suhteesi. Anna minun 
päästä käsittämään, että sinä olet voiman, rakkauden ja raittiuden Henki**). 
Aamen.
*)"Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, 
ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo.” Joh.14:12

**)Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, 
rakkauden ja terveen harkinnan hengen.2.Tim.1:17



Saarna 27.5. 2007 Helluntai
 TEKSTI JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 14:23-29
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken 
ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. 
"Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka 
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

Vuonna 2002 julkaistiin ensimmäinen osa elokuvatrilogiasta ”Taru Sormusten 
Herrasta.” Teatterit täyttyivät eri puolilla maailmaa 
hyvin tehdyn J.R. Tolkienin kirjan filmatisoinnin 
tultua levitykseen. Elokuva sisälsi jännitystä, 
mystiikkaa, romantiikkaa ja toimintaa sopivassa 
suhteessa ja juonikin saatiin pysymään kasassa 
yllättävän hyvin.Elokuvakokonaisuus oli toimivaa 
viihdettä parhaimmillaan, sanoisi joku. 

Kaipaamme joskus irtiottoa arjesta johonkin fiktioon, joka saa unohtamaan 
hetkiseksi arjen paineet ja harmauden. Media-ajalla siitä on tullut meille jo tapa.
Jeesuksen puhe rauhasta, jonka hän tulisi antamaan niille, jotka uskovat häneen, 
sisältää paljon syvemmän ulottuvuuden kuin hetken pääsyn jokapäiväisen elämän 
värittömyydestä elokuvan tai tietokonepelin avulla.

Minä jätän teille rauhan, sanoo Jeesus. Hänen rauhansa on siis pysyvästi niillä, 
jotka uskovat häneen. Tämä rauha huokuu sisäistä rohkeutta ja optimismia, joka 
karkottaa epätoivon kauas pois.  Jeesuksen rauhaa ei tarvitse puristaa esiin. Jeesus 
itse antaa rauhansa, jossa hän on elävästi läsnä sillonkin, kun ei tunnu erityiseltä.
Jeesuksen lupaama rauha on enemmän kuin ohi menevä tunne. Rauha on 
Jeesuksessa, joka asuu Pyhän Henkensä välityksellä häneen uskovassa. Siksi se on 
lepoa. Jeesus varjelee rauhaansa omissaan.

Huolet ja pelko saavat meidät välillä, ja itse asiassa aika useinkin pullahtamaan 
tästä rauhasta omaan murehtimiseen ja pinnistelemiseen, ja silloin alamme 
stressaantua ja uupua. Siksi Jeesus kutsuu meitä viikoittain ja hetkittäin 
virkistymään kanssaan, lepäämään rukouksessa ja Raamatun sanan ääressä niin, 
että saamme palata hänen rauhaansa, joka on jo luonamme ja meissä, jotka 
uskomme.

Jeesus, suo että pääsen lepäämään rauhassasi yhä enemmän, turhaan itse 
murehtimatta ja huolehtimatta omin voimin. Tule, Pyhä Henki ja täytä minut 
läsnäolollasi, ja neuvo minua yhä syvempään Jeesuksen tuntemiseen.



Saarna 28.5.2007
 

Teksti Psalmi 104:30
Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, 
näin uudistat maan kasvot.
 

Kyborgit tulevat, saattaa olla monien 
tulevaisuuden ennustus siitä miten 
tekniikka kohtaa ihmiskehon 
tulevaisuudessa.
On merkillistä mikä into meillä on rakentaa yhä uusia koneita ja sitten kytkeä niitä 
myös ihmisen nahan alle ja päälle. Näille saavutuksille sitten hurrataan, ja onhan se 
tietyllä tavalla ymmärrettävää, mutta myös surullista. 

Se on mielestäni surullista siksi että ihmisen koskematonta, ehdotonta ja 
ainutlaatuista arvoa Jumalan kuvakseen luomana persoonana kunnioitetaan yhä 
vähemmän, ja yhä enemmän ollaan valmiita mestaroimaan hiljakkoin saavutetulla 
vähäisellä tietämyksellä ihmisen perimästä.

Tämä on surullista, mutta ymmärrettävää Jumalan ilmoituksen, Raamatun valossa.
Kauan sitten koko ihmiskunnan mieli pimeni kun esivanhempamme Aatami ja Eeva 
katkaisivat yhteytensä Luojaan, ja me kaikki olemme heidän jälkeläisiään, ja siksi 
kannamme perimässämme samaa sielun pimeyttä.

Ilman Pyhän Hengen valoa emme tajua luomakunnan arvoa ja sen ihmeellisyyttä.
Muistan oman kokemukseni tästä asiasta. Ennen uskoontuloani luonto oli minulle 
lähes yhdentekevä paikka; lähinnä ajattelin sen raaka-ainevarastoksi.

Kun sitten sain armon antaa elämäni Jeesuksen haltuun, huomasin jossain 
vaiheessa näkeväni luonnon uudella tavalla. Oli kuin mustavalkofilmi olisi muuttunut 
värilliseksi. Huomasin myös ihmetteleväni ja ihastelevani luonnon kauneutta, mitä 
en ennen ollut edes oikein havainnut. 

Vuodenaikojen vaihtelussa me näemme miten kauniiksi ja suunnattoman 
monimuotoiseksi Jumala on luonut maanpiirin. Luomakunta puhuu luomisesta ja 
tuo esiin Luojan äärettömän viisauden, luomiskyvyn ja kauneudentajun.

Nyt Suomessa on kevät ja pian täysi kesä. On aika ihastella ja ihmetellä ja nauttia 
Luojan antamasta suven suloisuudesta. Halleluja!



Saarna 29.5. 2007
 

Teksti Psalmi 68:5-7
Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala 
pyhässä asunnossaan.
Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää 
vangitut vapauteen.

Herra, sinä et ole unohtanut minua! 
Olenhan yksinäinen ja orpo tässä maailmassa. 
En ole löytänyt pysyvää kotia, vaan koen 
vierautta ja hyljeksintää. 

Sinun luonasi löysin vihdoin turvapaikan, jossa saan hengähtää, ja kodin johon 
saan asettua asumaan.

Sinä, Herra, asut korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden luona joilla on särjetty 
sydän ja murtunut mieli*). Sinä saatat minut jälleen kukoistukseeni, niin että 
tunnen taas kedon tuoksun ja maistan lähdeveden raikkauden. Sinä herätät minut 
eloon!

Sinun kotisi on avara. Sieltä ei puutu tilaa. Saan käyskennellä siellä ympäriinsä ja 
tunnen suloisen läsnäolosi joka henkäyksellä, ja jokainen askeleeni on keveä ja 
täynnä iloa.

En ole enää yksin, sillä sinä Herrani ja Vapahtajani olet kanssani. Surun ja murheen 
vankila ei saanut pitää minua otteessaan. Sinä tulit ja veit minut avaralle paikalle, 
josta näen kauas joka suuntaan. 

Olen vapaa! Olen vapaa, koska olen sinun, ja sinä kaitset minua laitumellasi, niin 
ettei minulta puutu mitään! 

*)Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:18



Saarna 30.5. 2007
 

Teksti Psalmi 68:10-11
Sinä, Jumala, annat runsaat sateet, 
nääntyneen maasi sinä saat jälleen 
kukoistamaan.
Sinun väkesi elää siellä, hyvyydessäsi sinä 
huolehdit köyhistä, Jumala.

Herra, sinä et ole unohtanut maatasi. 
Sinä olet antanut sateen uskollisesti, armosi 
tähden. Sinä saat nääntyneen maan jälleen kukoistamaan. Sinä teet sen armosi ja 
suuren nimesi tähden. 

Sinä et tee sitä meidän tähtemme. Emme ole sitä ansainneet, mutta koska olemme 
sinulle rakkaita, sinä tulet luoksemme ja armahdat meitä yhä uudelleen Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen tähden.

Siksi meidänkin maamme on sinun maatasi, kun me turvaamme sinuun. Siellä 
sinun väkesi elää, siellä sinä huolehdit köyhistä, sillä siellä sinä käsket meitä 
huolehtimaan heistä, sinulle rakkaista ja läheisistä, vähimmistä veljistämme ja 
sisaristamme.

Herra, suo että maamme saisi olla edelleen sinun maasi. Anna meille ymmärrystä 
nähdä, että sinä olet runsaan ruokamme ja juomamme antaja, ja maamme ja sen 
kansan varjelija julman ja kovan maailman keskellä. Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 31.5. 2007
Teksti Hesekiel 36:26
Minä annan teille uuden sydämen ja teidän 
sisimpäänne uuden hengen. 

Herra, miten ihanaa ja suurenmoista! En ole 
enää synnin orja enkä vanhojen tottumusteni orja. 
Olen sinun rakas lapsesi jota sinä paimennat ja 
johdatat niin kuin on hyvä ja oikein. 

Olen saanut sinulta uuden sydämen ja mielen, jolle tahtosi tunteminen ja 
noudattaminen on luonnollista. Herra, huomaan olevani kuitenkin kuin pieni lapsi. 
Kompastun niin helposti enkä ymmärrä sinusta kuin vähän. 

Herra, kiitos että saan kasvaa tuntemisessasi ja oppia joka päivä uutta. Minä 
huomaan taipuvani vähitellen kasvun suuntaan, vaikka välillä on kasvukipuja.

Kiitos Pyhä Henki, Jeesuksen Henki, että jaksat johdattaa minua kärsivällisesti aina 
vain uudelleen ja uudelleen oikeaan suuntaan, niin että minussa kasvaa ymmärrys 
enkä ole niin kiusausten vietävissä. Sinä voitat ne minussa. 

Jeesus, kiitos että sinä pidät minusta kiinni uskollisesti, koskaan kyllästymättä 
minuun, heiveröiseen ja itsepäiseen lapseesi. Aamen 
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