
Usko on lujaa luottamusta siihen, mitä Jumalan sanan perustalla toi-
votaan. Se ei epäile näkymättömiä. Inhimilliseltä puoleltamme kuiten-
kin joudumme monissa tilanteissa ahtaalle, ja usein myös epäilemme.  

SRK:n vuosi-
kirja 2018 ja-
kautuu viiteen 
osioon, joista 
ensimmäinen 
on raamatul-
linen johdan-
to kirjassa 
käsiteltäville 
asioille. 

Toisessa 
osiossa puhu-
taan luotta-
muksesta ja 
sen haas-
teista yksin 
ja perheen 
keskellä.

Kolmannessa 
osiossa pa-
neudutaan 
työelämässä 
jaksamiseen.

Neljäs osio 
nostaa esiin 
aikamme 
muutosilmi-
öitä ja luo 
katsetta 
tulevaan.

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka | Kuv. Päivi Rehu
Kovakantinen, 240 sivua, koko 170 x 220
SUVISEURATARJOUS 21 € (norm. 23 €)

JAKSANKO LUOTTAA?
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Teksti: Hanna Aho

Kiihtyvä muutos kaikessa – niin arvoissa ja asenteissa kuin teknologiassakin – saattaa 
hämmentää ja horjuttaa turvallisuuden kokemusta. Miten hallitsen ajankäyttöäni? 
Viihteen täyttämä, lisääntynyt vapaa-aika muuttaa ihmistä, mutta mihin suuntaan? 
Vuosikirja haastaa kysymään, koskeeko maallistuminen myös minua. Jumala on 
kaiken Luoja ja holhooja. Voinko luottaa siihen, että hän siunaa ja johtaa myös minun 
elämääni?

Näihin ja muihin ajankohtaisiin kysymyksiin vuosikirjan kirjoittajat etsivät 
vastauk sia Jumalan sanan perustalta ja omia kokemuksiaan jakaen. n

Abraham onkin kaikkien uskovaisten kantaisä, sillä hän 
luotti Jumalan lupaukseen ja uskoi hänestä hyvää myös sil-

loin, kun tosiasiat näyttivät olevan luottamusta vastaan. Veli-Pekka 
Ottman: Usko on luja luottamus

Ajalliset asiat kiinnittävät sydäntämme tähän aikaan ja 
helposti murehdimme liikaa tulevista päivistä. Erään tut-

kimuksen mukaan ihmisistä 80 prosenttia miettii menneisyyttään, 
tulevaisuuttaan 15 prosenttia ja vain viisi prosenttia osaa elää tätä 
hetkeä. Ari Pelkonen: Jumala on kaiken Luoja ja ylläpitäjä

Joskus on perheessämme tarvittu ihmeitä, jotta luotta-
mus Jumalan voimaan ja rakkauteen on säilynyt. Niitäkin 

Jumalalla on ollut vara antaa. Joku voisi kuitata nuo arkiset ihmeet 
vain sattumiksi. Silti olen nähnyt niissä suuremman voiman, Isän 
puhuttelevan rakkauden. Anne Lindfors: Älkää turhaan murehtiko

Uskovaisena on tärkeää pohtia, miten tuon ilmi oman usko-
ni ja arvomaailmani internetissä. Kun tutustuminen uusiin 

ihmisiin on sovellusten välityksellä helpompaa, voi sitoutuminen 
samalla vaikeutua. Päivi Timlin: Oikea puoliso oikeaan aikaan – jos 
Jumala suo

Pitkän aikaa hän pötkötteli, varmaan vähän ihmeissäänkin, 
vieressämme parisängyssä. Sitten hän istui ihan hiljaa sy-

lissäni rintaani nojautuen. Ajattelin, että tämä on monelle tavallista 
arkea, minulle suurta juhlaa. Päivi Jokitalo: Lapsettomuus – taakka 
vai mahdollisuus

Lapsen puhelimessa välkkyy musiikkivideo, joka vanhem-
pien mielestä on kaikkea muuta kuin uskovaiselle sopi-

va. Aikuisen hämmästyneeseen kysymykseen on nuorella valmis 
vastaus: ”Kaikkihan näitä katsovat!” Timo Pietiläinen: Kuka lastani 
kasvattaa?

Erityisesti velvollisuudentuntoisilla ihmisillä on muita suu-
rempi taipumus sairastua työuupumukseen. Selitys lienee 

se, että tällainen ihminen on säälimätön itselleen: hän kuluttaa 
jatkuvasti paljon energiaa itse työsuoritukseen, mutta myös tehdyn 
työn läpikäymiseen jälkikäteen. Juha Hakala: Kun työssä uuvun tai 
en työtä saa

Vaikka maailma on levoton, perusarvoja murennetaan, epä-
varmuus kasvaa eikä pahuus maailmassa väisty vaan kasvaa, 

kristityllä on elävä toivo. Tästä toivosta meidän on hyvä puhua. 
Meillä ei ole hätää. Tapani Tölli: Haastava maailman tilanne
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Viidennessä  
osiossa 
kerrotaan 
kuulumisia 
kristillisyy-
den työstä 
vuodelta 
2017. 
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