
RAKASTA JUMALAA – 
PIDÄ YHTEYTTÄ YLÄKERTAAN  

II Lue      
Tunnustus 

Mitä jos olisimme rehellisiä? Tunnustetaan tosiasiat.  

Meitä on kehotettu lukemaan Raamattua.  Kyllä, kuulostaa hyvältä: Raamattua pitäisi lukea. 
”Pitäisi” ei kuitenkaan ole sama asia kuin ”haluaisi”. Meidänhän pitäisi mm. syödä kasviksia ja 
harrastaa liikuntaa. Silti emme välttämättä tee niin. Raamatun lukeminen joutuu monesti tällai-
selle pitäisi-listalle. Tunnustan: tosiasiassa se on toisinaan tylsää!   

Kuka vaikkapa pysyy kärryillä, jos jumalanpalveluksessa luetaan pitkä raamatunpätkä? Tai kukapa 
ei olisi pettynyt etsittyään ensin Raamatustaan kiinnostavan kohdan vain huomatakseen pian, 
ettei itse asiassa ymmärrä lukemaansa. Jos Raamatun lukeminen kerran on tärkeää, niin missä 
on vika? Miten Raamatusta voisi tulla meille elävä ja antoisa? 

Kristuksen perspektiivi 

Jeesus teki purevan havainnon aikansa uskonnollisten johtajien tavasta lukea pyhiä 
kirjoituksia.“Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän -- ja 
nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte 
elämän.”(Joh. 5:39-40) 

Huikeaa! Uskonnolliset johtajat opiskelivat aikansa Raamattua eli Vanhaa testamenttia intensii-
visesti olettaen, että se antaa heille elämän. Mutta Raamatun oli tarkoitus viitoittaa tie elä-
mään, ei olla päämäärä itsessään. Nämä johtajat pitivät kirjoituksia itsetarkoituksena ja suora-
naisena jumalana sen sijaan, että sana olisi inspiroinut ja ohjannut heidät ylistämään Jumalaa. 
Raamattu ei todista ainoastaan joistakin uskomuksista ja ajatuksista vaan pohjimmiltaan Persoo-
nasta – Jumalasta. Niinpä kirjoitusten lukeminen on matka kirjan sivuilta elävän persoonan Jee-
susta Kristuksen luo. 

Miksi kuvattu ero on tärkeä ymmärtää? Koska Raamatun lukemisesta tulee tylsää, jos sen ymmär-
tää kuivien sanojen lukemisena eikä Jumalan sanoina, jotka ruokkivat elävää ja hengittävää ju-
malasuhdetta. Ehkä pyhät Kirjoitukset turhauttavat, jos niistä etsii itsekkäästi oikeutusta omille 
näkemyksilleen tai agendalleen sen sijaan, että kuuntelisi nöyrästi Jumalan ääntä. Ehkä tylsyy-
den kokemukset ovat ymmärrettäviä ja normaaleja, kun luemme itsellemme uusia tekstikohtia, 
ja siksi meidän tulisi olla yksinkertaisesti sitkeitä ja päättäväisiä Raamatun lukemisessa. 

Mikä Raamattu on? 

Raamatusta ja sen olemuksesta on keskusteltu vuosisatoja ajoittain hyvinkin myrskyisästi. Emme 
yritä tässä ratkaista kaikkia erimielisyyksiä vaan tutkia, mitä Raamattu itse väittää olevansa. 
Kaksi keskeistä raamatunkohtaa: 

”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tu-
lee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.” (2 Tim. 3:16-17) 

Tämä lyhyt teksti kuvaa Pyhiä Kirjoituksia Jumalan Hengestä syntyneiksi. Pietari kuvaa tätä asiaa 
toisesta näkökulmasta: ”Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan 
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ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. ”(2 Piet. 
1:21) 

Paavali kirjoittaa opetuslapselleen Timoteukselle pyhien kirjoitusten eli Raamatun syntyneen 
Jumalan Hengestä, kirjaimellisesti ”Jumalan henkeyttämänä”. Pietari puolestaan kuvaa seura-
kunnalle kirjoittaessaan, kuinka Pyhä Henki ohjasi Raamatun profeettoja. Jos Jumalan Henki 
vaikutti profeettoihin Jumalan “hengittäessä” sanansa heidän kauttaan, voimme olettaa läpi 
Raamatun kuuluvan syvän ja selkeän Jumalan äänen. Toisaalta voimme odottaa kohtaavamme 
kunkin kirjoittajan ja profeetan henkilökohtaisen persoonan ja kirjoitustyylin. Raamattu on sekä 
jumalallinen että inhimillinen.  

Raamattu on perustavanlaatuinen ja laaja-alainen kokoelma kirjoituksia usealta vuosituhannelta. 
Siihen mahtuu tarinoita, runoutta, opetuksia, viisautta ja profetioita. Se ei ole yhden kirjoitta-
jan teos, vaan sillä on nelisenkymmentä kirjoittajaa, sekä tunnettuja että tuntemattomia. Heitä 
yhdistää se, että he kirjoittivat tai sanelivat ”Pyhän Hengen johtamina sen, mitä ovat Jumalalta 
saaneet”.  

Raamatun kaksi luonnetta tekevät siitä haastavan ja toisaalta avaavat mahdollisuuksia. Jos Raa-
mattu on Jumalan ”hengittämää”, on suuri viisaus kuunnella Raamatun opetuksia. Tästä syystä 
Paavali kirjoitti, että “ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.” Raamattu va-
rustaa meidät elämään. Kirjassa on tietoa ja kokemusta suhteesta Jumalaan ja ihmisiin, haavo-
jen parantamisesta, työhön inspiroitumisesta ja monesta muusta asiasta. Luojamme ei jättänyt 
meitä yksin selviämään tässä maailmassa, vaan hengitti ulos syvällinen oppaan niille, jotka ovat 
valmiita kuuntelemaan. 

Raamatun haastekin on selkeä. Koska Raamattu on laaja-alainen ja monikerroksinen, on sen 
ymmärtäminen välillä vaikeaa. Tähän sopii hyvin Sananlasku “Jumalan on kunnia siitäkin, mitä 
hän salaa, kuninkaan siitä, minkä hän selvittää.” (San. 25:2) 

Jumala ei arvosta ainoastaan lopputulosta Raamatun opetusten ymmärtämisestä, vaan hän ar-
vostaa koko ymmärtämisen matkaa. Hän seisoo sen polun reunalla. Sillä polulla on epäilemättä 
omat mutkansa, jotka inspiroivat ja toisinaan hämmentävät kulkijaa. Monesti toivoisimme, että 
Jumala näyttäisi meille selkeän kuvakirjan, josta voimme päätellä suoraan, mitä meidän pitää 
tietää ja ymmärtää. Mutta Jumala halua meidän kokevan seikkailun, kun kerros kerrokselta po-
raudumme hänen Sanaansa ja opimme tuntemaan häntä matkan myötä. 

Koe Raamattu 

On hyvä ja tavallista pohtia, onko Raamattu todella sitä, mitä se väittää olevansa.  

Jumala ei halua meidän sokeasti hyväksyvän minkään kirjan väittämiä, ei edes Hänen oman kir-
jansa. Joten minkä perusteella voimme päätellä, että Raamattu on se, mikä se väittää olevansa? 
Vastauksia on runsaasti. Raamatun historiallisuus on yksi näkökulma: Vahvistaako esimerkiksi ar-
keologia Raamatun kertomusten paikkansapitävyyden? Tutkimusala nimeltä tekstikritiikki pyrkii 
selvittämään vanhojen käsikirjoitusten perusteella, mikä on Raamatun tekstien alkuperäinen 
muoto. Hermeneutiikka ja systemaattinen teologia puolestaan tutkivat ja tulkitsevat Raamatun 
opetuksia. Nämä tieteenalat luovat perustaa käsityksellemme Raamatusta. Emme kuitenkaan 
keskity niiden opetukseen tässä. Niiden sijasta keskitymme Jeesuksen opetuksiin:  

“Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua” (Joh 10:27). 
Lampailla on kiehtova kyky tunnistaa paimenensa ääni. Ne tuntevat paimenen, ja saapuvat hä-
nen luokseen kuullessaan hänen äänensä.  

Onko Raamattu siis todella se, mikä se väittää olevansa? Raamatun historian tunteminen auttaa 
vastaamaan tähän, mutta perimmäinen testi on tämä: kuulenko Raamatussa Hyvän Paimenen 
äänen. Kohtaanko elävän persoonan, kun pysähdyn ja annan Raamatun sanoman puhutella mi-
nua? Jos näin käy, todistamme Jeesuksen edellä mainitut sanat todeksi: “nehän [kirjoitukset] 
todistavat minusta…”  
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Mieti vaihtoehtoja. Entä jos Raamattu ei ainoastaan kerro Jumalasta, vaan myös inspiroi yhtey-
teen Jumalan kanssa? Entä jos Raamatun tarinat, runot, opetukset ja viisaus johdattavat tunnis-
tamaan elävän Jumalan äänen ja läsnäolon – Jumalan, joka kulkee rinnallamme ja asuu sydämes-
sämme? Entä jos emme vain lukisi Raamattua, vaan myös mietiskelisimme sitä, puhuisimme siitä 
Jumalalle ja avaisimme sydämessämme keskusteluyhteyden Jumalan kanssa? Tarkoitus ei ole 
mennä Raamatun rajojen ulkopuolelle vaan välttää fariseusten virhe. Kun annamme Raamatun 
todistaa Kristuksesta, opimme kulkemaan hänen kanssaan läpi elämämme. Silloin pystymme ar-
vioimaan omakohtaisesti, onko Raamattu todella se, mikä se väittää olevansa. Lisäksi saattai-
simme löytää syvän yhteyden Jumalaan ja oppia tuntemaan hänet käänteentekevällä tavalla.  

Keskustelu Jumalan kanssa 

Sukeltaessasi Hengellisen kasvupolun hengellisiin kasvualueisiin sinut kutsutaan tarttumaan tiet-
tyyn päivittäiseen harjoitukseen. Tuo harjoitus saattaa tuntua haastavalta tai sopivalta, osittain 
ehkä molemmilta. Jos todella tartut kutsuun, kyseinen harjoitus jää yhdeksi tärkeimmistä käy-
tännöistä, joita otat mukaasi Hengelliseltä kasvupolulta sen päättyessä ja siirtyessäsi muihin ta-
poihin kasvaa uskossasi. 

Lyhyesti sanottuna sinua kutsutaan keskustelemaan päivittäin määrätietoisesti Jumalan kanssa. – 
Aivan, keskustelemaan päivittäin Luojasi kanssa! Ei, kyseessä ei ole jonkin Raamatun kohdan no-
pea lukeminen eikä rutiinirukouksen toistaminen ilman ajatusta. Kyse on jatkuvasta ja tietoises-
ta keskustelusta hänen kanssaan, joka tuntee sinut paremmin kuin kukaan muu. Ihan oikea kes-
kustelu, jossa molemmat puhuvat ja kuuntelevat. Epäilemättä sinulla on tuttavia, jotka puhuvat 
mutta eivät koskaan kuuntele, tai kuuntelevat mutta eivät koskaan puhu. Tällaisista turhautta-
vista keskusteluista puuttuu terve vastavuoroisuus. Keskustelusi Jumalan kanssa tulisi sisältää 
sekä aktiivista, reflektoivaa kuuntelua että rehellistä ja avointa puhetta.  

Seuraavaksi esittelemme polun, joka käynnistää keskustelun Jumalan kanssa. Tämä polku ei tie-
tenkään ole ainoa toimiva tapa. Kuten ihmistenkin kesken on Jumalan kanssa lukemattomia ta-
poja käydä keskustelua. Suosittelemme tätä polkua siksi, että se on yksinkertainen ja avaa kui-
tenkin mahdollisuuden käänteentekevään Jumalan kohtaamiseen. Se antaa niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekin mahdollisuuden kokea entistä syvempää ja merkityksellisempää keskustelu-
yhteyttä Jumalan kanssa. Tässä polussa on kolme vaihetta:  

1. Lue 
2. Opettele ulkoa 
3. Mietiskele 

Lue 

On kaksi tapaa lukea Raamattua. Ensimmäinen tapa on hyvin tyypillinen ja toinen tapa valitetta-
van harvinainen: voimme lukea joko päästäksemme tietyn kohdan läpi tai voimme lukea pääs-
tääksemme tekstin lävitsemme. Jos vain luemme tekstiä suorituksen vuoksi, ei lukemisen anti 
ole kummoinen. Jos sen sijaan luemme päästääksemme tekstin sisällemme, lukemamme voi vai-
kuttaa todellista elämänmuutosta. Jälkimmäinen lukutapa etsii Jumalaa sanojen takana: ha-
luamme kuulla häntä, ymmärtää häntä ja kokea hänet.  

Sinua tullaan haastamaan päivittäisen lukuohjelman ylläpitämiseen. Mutta älä pelkästään lue, 
vaan kuuntele myös Jumalan ääntä. Jos luet Raamatusta tarinan, mieti mitä se opettaa Jumalas-
ta ja itsestäsi. Jos kyseessä on opetus, mikä puoli siitä puhuttelee sinua? Mikäli kyseessä on vii-
saus, miten voisit haastaa oman ymmärtämättömyytesi? Näin kuuntelet Jumalaa ja olet yhtey-
dessä Luojaasi. 
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Opettele ulkoa 

Tämä toinen vaihe täydentää ensimmäistä ja johtaa luonnostaan kolmanteen eli mietiskelyyn. 
Jokaisen hengellisen kasvualueen tutki-osion lopussa on kaksi ydinkohtaa Raamatusta. Opettele 
nämä tekstit ulkoa! Näin toimimalla muistat lopulta ulkoa yli 70 lyhyttä Raamatun kohtaa. Ulkoa 
opettelun merkitystä ei voi korostaa liikaa. 

Miksi opetella ulkoa? Tarkoitushan ei ole, että alat siteerata oppimiasi raamatunkohtia keskuste-
lukumppaneillesi. Mutta Raamattu kutsuu meitä ”vyöttäytymään” (1 Piet. 1:13). Alkukielellä 
teksti kehottaa ”vyöttämään mielenne vaatteen”. Tuohon aikaan miehetkin pukeutuivat pitkään 
kaapuun. Jos piti päästä liikkumaan ripeästi, kaavun helma nostettiin vyönyörin alle, eikä siihen 
silloin kompastunut. Tätä vyöttäytyminen tarkoittaa.  

Meillä on tapana kompastella niin hengellisesti kuin emotionaalisestikin. Siksi Raamattu kehottaa 
”vyöttämään mielemme vaatteen”. Saman asian voisi ilmaista kehotuksella “käärikää mielenne 
hihat”. Raamatun kohtien opetteleminen ulkoa on yksi tapa tehdä se. Niin ruokimme ajatusmaa-
ilmaamme. Sen sijaan, että antaisimme ajatusten johtaa negatiivisuuden noidankehään, täy-
tämme mielemme ajatuksilla, jotka inspiroivat syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. 

Toinen syy ulkoa opetteluun on sen suora yhteys kolmanteen vaiheeseen, joka on myös rikkain 
vaihe keskustelussa Jumalan kanssa. Kolmannessa vaiheessa keskustelu muuttuu henkilökohtai-
semmaksi ja herää eloon. 

Mietiskele 

Sana “mietiskely” tuo ihmisille hyvin erilaisia mielikuvia. Joidenkin korvaan se kuulostaa luon-
nolliselta, toisten vieraalta. Tosiasiassa me kaikki mietiskelemme, ymmärrämmepä sitä tai 
emme. Mielemme täyttyvät koko ajan ajatuksilla; ehkäpä mietimme äskettäistä kohtaamista tai 
muistelemme vuosien takaista kipeää kokemusta. Mielemme voi vaeltaa kohti ahneutta, vihaa 
tai turhamaisuutta. Ne ajatukset, joiden annamme vallata mielemme, muovaavat meitä. Psal-
meissa sanotaan ”Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien avoin, ei astu syntisten teille, 
ei istu pilkkaajien parissa vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin 
puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän me-
nestyy kaikissa toimissaan.” (Ps. 1:1-3) 

Mielikuvilla on suuri voima. Hyvän veden äärelle istutettu puu kukoistaa, mutta juurensa myrk-
kyveteen kurottava puu lakastuu. Psalmin mukaan Jumalan ajatusten mietiskelijä on kuin virtaa-
van veden äärelle istutettu puu. Mietiskelemällä eli keskittymällä Jumalan ajatuksiin ja puhu-
malla hänelle niistä kasvamme siihen suuntaan, johon meidät luotiin kasvamaan. Puita ei ole 
luotu lakastumaan ja kuolemaan vaan kasvamaan ja kukoistamaan.  

Jumalan sanan mietiskely on siis yksinkertaisesti Jumalan kuuntelemista ja Jumalalle puhumista. 
Raamatun lukeminen ja ulkoaopettelu antaa sille sisällön, mutta keskustelu tekee lukemisesta 
henkilökohtaista. Pohdimme lukemaamme ja opettelemaamme jaetta, mutta myös puhumme ja 
kuuntelemme. Esimerkiksi jos luemme tarinaa vahvasta uskosta ja rohkeudesta, saatamme ker-
toa Jumalalle omista peloistamme ja huolistamme. Tai ehkäpä olemme lukeneet opetusta ar-
mosta ja kerromme Jumalalle elämäntilanteemme synnyttämästä syyllisyydestä ja häpeästä. 
Tällaisten keskustelujen kautta päästämme ulos ajatuksemme, huolemme, turhautumisemme ja 
ilomme. Toisinaan olemme vain hiljaa ja lepäämme kuulemamme äänen varassa. Mietiskely – 
Jumalan kanssa keskustelu – voi olla yhtä monimuotoista kuin ajan viettäminen hyvän ystävän 
kanssa. Toisinaan keskustelu on pullollaan sanoja ja ajatuksia, toisinaan yhdessäolo on hiljaista 
toisen läsnäolosta nauttimista. 

 4



Kuinka aloittaa keskustelu Jumalan kanssa? Käytännön vinkkejä 

1. Seuraa harhailevia ajatuksia 

Monet valittavat, että heidän ajatuksensa alkavat harhailla, kun he yrittävät päästä keskustelu-
yhteyteen Jumalan kanssa. Vaikka Jumala on todellinen, hän ei kuitenkaan ole läsnä aistein 
koettavalla tavalla niin kuin toinen ihminen. Siksi keskustelusta puuttuu konkreettisuus. Vaikka 
harhailevat ajatukset turhauttavat, niistä voi olla myös valtavasti hyötyä. Ota huomioon, että 
harhailevilla ajatuksillasi saattaa olla tärkeä viesti. Jos vaikkapa yrität keskustella Jumalan kans-
sa mutta ajatuksesi kääntyvät jatkuvasti työhön, ehkä juuri mieltäsi vaivaava työprojekti luo 
elämääsi paineita ja kannattaakin jakaa Jumalalle. Jos ajatuksesi kääntyvät vihaan, ahneuteen, 
himoon tai riippuvuutta aiheuttavaan kaipuuseen, ehkä se kannattaakin tunnustaa Jumalalle. 
Sen sijaan että yrittäisit sulkea ajatuksesi pois, puhukin niistä ja niiden aiheuttamista peloista, 
turhautumisesta ja huolista Jumalalle.  

2. Rukouspäiväkirja 

Harhailevaa mieltä voi auttaa myös kirjoittamalla rukouspäiväkirjaa. Rukouksen siirtämisessä 
mielestä paperille on voimaa! Rukouksia voi kirjoittaa monella tavalla; eri henkilöille sopivat eri-
laiset tavat. Avuksi voi olla lyhyt, yhden sivun rukous. Kristus opetti: "Rukoillessanne älkää hoke-
ko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. 
Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin 
olette häneltä pyytäneetkään.” (Matt. 6:7-8). Ei ole tarpeen kirjoittaa korukieltä tai pitkiä ro-
maaneja. Jumalaa tuntee jo ajatuksemme, joten voimme käyttää niin vähän tai paljon sanoja 
kuin haluamme ja tarvitsemme. Jos rukouspäiväkirjan pitäminen on sinulle uutta, kannattaa 
asettaa tavoitteeksi yhden kappaleen tai yhden sivun mittainen kirjoitus. Laatu korvaa määrän.  

3. Lista 

Joillekin voi olla helpompi kirjoittaa rukouspäiväkirjaan rukouslista kokonaisen rukouksen sijas-
ta. Listaa ranskalaisin viivoin asiat, joista haluat puhua Jumalan kanssa. Jos pidät lenkkeilystä, 
voit kirjoittaa listan ennen lenkkiä ja viimeistellä lenkin jälkeen. Keskusteluaiheiden listaaminen 
ennen Jumalalle puhumista auttaa keskittymään sinulle oleellisiin teemoihin.  

4. Ydinajatus 

Rukouspäiväkirjaa voi kokeilla pitää myös niin, että tiivistää ja jalostaa rukouksen yhteen aja-
tukseen, lauseeseen tai jopa vain yhteen sanaan. Suurin osa psalmeista on runoutta ja voimme 
oppia paljon tästä tyylilajista. Yhdessä hiotussa ajatuksessa on voimaa! Voimme vaikkapa muo-
dostaa yhden, yksinkertaisen lauseen tai ajatuksen, joka on helppo pitää mielessä pitkin päivää. 
Ehkä lauseen runollisuuden taso ei ole huimaava, mutta jos se on syntynyt aidosta yhteydestä 
Jumalan kanssa, se on kaiken vaivan arvoinen. Tällainen lause voi syntyä yhdeltä istumalta tai 
viikkojen, jopa kuukausien hautomisen tuloksena. Joka tapauksessa, jos emme vain tallenna ru-
kouspäiväkirjaan ajatuksiamme vaan myös jalostamme niitä sinne, saamme kokea kuinka Jumala 
itse antaa meille ajatuksia, joilla on pitkällinen ja syvällinen merkitys elämällemme.  

5. Pidä keskustelu käynnissä 

Lopuksi vain toteamme, että Jumalan kanssa keskustelussa ei tarvitse olla päätepistettä tai lop-
pua. Erehdymme, jos pidämme hengellisen elämän erillään muusta elämästä. Luonnollisesti 
meidän tulee varata erillistä aikaa keskustellaksemme Jumalan kanssa, mutta se kannattaa näh-
dä vain keskustelun aloittamisena. 

Jos irrotamme rukouselämämme muusta elämästä, saatamme jäädä paitsi syvällisiä hetkiä Juma-
lan kanssa, kun hän puhuu meille arjen keskellä. Jumalan äänen muistamiseksi arjen keskellä voi 
harkita muistikorttien tekemistä Raamatun lauseista. Laita muistikortit näkyville arkisiin paik-
koihin. On hyödyllistä keskittyä raamatunlauseisiin hilientymishetkissä, mutta niiden suurin voi-
ma saattaa olla elämämme ala- ja ylämäkien keskellä, missä ne muistuttavat Jumalan äänestä.  
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Sovella 

Tämän hengellisen kasvualueen soveltamisharjoituksen (ensi viikon tehtävä) tarkoitus on auttaa 
sinua luomaan itsellesi sopiva suunnitelma keskusteluun Jumalan kanssa. Tämä suunnitelma on 
tärkeä, sillä ei ole hyötyä lukea Jumalan kanssa keskustelemisesta ellei ikinä itse keskustele hä-
nen kanssaan. Syvenevä intohimo Jumalan läsnäoloa kohtaan on suurinta, mitä voit saada kaikis-
ta Hengellisen kasvupolun opetuksista.  

Jos haluamme syventää ymmärrystämme, kasvaa kypsyydessä ja todella tuntea Jumalan, meidän 
tulee pitää häneen yhteyttä, niin kuin missä tahansa ihmissuhteessa. Jumalan ääni on hurmaava, 
mutta sitä täytyy etsiä. Meidän tehtävämme on etsiä, löytää, ottaa vastaan ja kokea. Tällä ta-
voin pääsemme kokemaan Luojamme läsnäolon ja hänen halunsa kulkea aivan vierellämme läpi 
elämän.  
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