
Puhe Samulin valmistujaisissa 9.1. 1998 

Onneksi olkoon, Samu. Tämä on se päivä, jonka Herra on 
tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä, että olet päässyt kulkemaan 
erään polun päähän. Meillä ihmisillä on sisällä voimakas asioiden 
loppuunsaattamisen tarve. Lisäksi meillä on tarve olla jotakin, ihminen, 
mies, nainen, nuorisotyönohjaaja, pappi tai vaikka poliisi. Yhtäkaikki, 
valmistuminen ammattiin ja tiettyyn tehtävään on aina tärkeä asia ja 
hatunnoston paikka. 

Tapasin sinut, Samu, ensimmäistä kertaa Helsingin Puistolan 
srk-talolla. Oli meneillään KRS:n opiskelijatyön boxilähetysilta ja sinne 
tulla tupsahti reipas, evankelioimishenkinen kaveri Juha Evilammen 
kanssa. Kaksi hengellistä muskettisoturia osallistui evankelioimistyöhöm 
me Järvenpäästä asti. Kiitos panoksestanne Juhan kanssa. Saimme 
yhdessä kulkea monta matkaa opiskelijoiden asuntoihin. Varmasti 
useampiakin iltoja olisimme voineet viettää yhdessä evankelioiden. 

Mutta sitten sinä, Samu, ja perheesi jouduitte kovaan 
taisteluun. Tästä taistelusta me olemme voineet kuulla teiltä ja lukea 
Orvokin kirjoittamasta kirjasta. Taistelunne on ollut kova, mutta te voitatte 
ja te olette jo voittaneet. Elämän koetusten hetkellä helposti kyselemme, 
mitä on Jumalan vasemman käden työ. Miksi Jumala kätkeytyy ja tekee 
työtään salaisesti, ilman, että näkisimme hänen rakkautensa käden jäljen 
nopeasti, kuin nappia painamalla? 

Kun sinä, Samuli, makasit sairaalassa, monet ystäväsi ja 
sukulaisesi menivät polvileen. Huusimme Herra avuksesi. Meillä on 
rukouksia kuuleva Jumala, hän on vastannut oman aikataulunsa 
mukaan. Suurimmat teologiat löydetään Jeesuksen todellisesta 
läsnäolosta, hänen kohtaamisestaan. Taitaa olla niin, että meidän kunkin 
syntinen luonto, vanha aatu, haraa niin paljon vastaan hengellisiä juttuja, 
että Jumalan täytyy vetää meiltä matto jalkojen alta, ainakin silloin tällöin. 
Mutta tuskan keskeltä, polvillamme, henkemme alkaa etsiä kestävämpää 
asiaa kuin se, mitä tämä maailma ja tämän maailman ruhtinas voi tarjota. 

Pastorikolleegani Helsingissä kertoi hauskan jutun pojastaan. 
Mikko-poika oli 3- vuotias ja hänelle oli kerrottu, että kirkko on hyvä 
paikka. Eräänä päivänä Mikko sanoi huolestuneena: Pelkään mörköjä. 
Tähän pappi-isä ehätti sanomaan:- Ei mörköjä tartte pelätä. Ei mörköjä 
ole olemassakaan. Ja vaikka olisikin, niin Jeesus on suurempi kuin kaikki 
möröt ! Kului tovi, poika sulatteli annettua opetusta. Lopulta Mikko 
huudahti: - Onneksi on kirkko ja onneksi on Jeesus! Jes' !!! 




