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Ilman tietoa olemme
pimennossa
Teksti: Matti Savolainen, päätoimittaja
Kuva: EijaKumpulainen

K

aikella, mitä teemme, tulisi olla selkeät tavoitteet ja
päämäärät. Jos päämäärä puuttuu tai se on matkan varrella hämärtynyt,
emme saavuta tuloksia tai
niitä tavoitteita, jotka olivat
tähtäimessä.
Meidän tulee tietää,
mitä Jumala on tarkoittanut meille kristittyinä. Meidän tulee tietää asemamme Jumalan omana. Jeesuksen ristintyön ansiosta
meillä on avoin pääsy Jumalan eteen ilman mitään
esteitä. Tässä lehdessä
puhutaan tästä, vanhurskaudesta, asemastamme
Kristuksessa.
Tiesitkö muuten, että
jos toistamme tiettyä asiaa kuusi viikkoa, siitä muodostuu tapa. Jos jatkamme tätä tapaa, siitä voi olla
todella vaikea päästä
eroon. Karmea totuus asiasta paljastuu tässä leh-

dessä, mutta onneksi Jumala on laatinut täydellisen
sotasuunnitelman. Jumalan Sanasta löytyy totuus.
Jumalan totuus on, että
Hänelle on kaikki mahdollista. Voimme lukea Irinan
todistuksen Venäjältä,
kuinka hän ei lääkäreiden
mukaan olisi voinut saada
lasta, mutta Jumala teki ihmeen. Nyt hän on kolmevuotiaan tytön onnellinen
äiti.
Tässä lehdessä kerrotaan myös seurakunnasta
Latviassa, joka on saanut
Jumalalta näyn auttaa
köyhiä ihmisiä. Meille, Elävät Kivet seurakunnassa,
tämä avustusinnostus syttyi, kun Igor Blitson Helsingistä kertoi seurakunnassamme Latvian tilanteesta. Hänen kuvauksensa kosketti sydämiämme.
Siitä lähtien olemme tehneet avustustyötä Latviaan.

On paljon hyviä asioita, joita voisimme tehdä,
mutta tarvitsemme tietoa.
Ilman todellista tietoa Jumalan Sanasta emme
myöskään osaa taistella vihollisen tuomia asioita vastaan. Ilman tietoa olemme
pimennossa.
Emme osaa rukoilla
Jumalaa parantamaan
meitä, jos emme tiedä, että
Herra on meidän parantajamme. Emme osaa pyytää Jumalan johdatusta elämäämme, jollemme tiedä,
että Raamatussa on lupaus: Jumala johdattaa niitä,
jotka kulkevat rukoillen.
Emme osaa lähettää lapsiamme kristilliseen kouluun, jos emme tiedä, että
sellainen on olemassa lähiseudulla.
Tämänkin lehden tavoitteena on antaa tuoretta tietoa ja todistuksia elävästä
Kristuksesta, että ihmiset
löytäisivät Jumalan antaman päämäärän elämäänsä. Ja että jo uskossa olevat saisivat omaan elämäänsä kaiken sen, mitä
Jumala Sanassaan lupaa.
Iloisia lukuhetkiä kaikille!
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Kuvassa Raivo ja Lasma
Sastakovics ja lapset (vas.)
Rebeka 6, Raimonds 16,
Rozmarija 5 kk, Davids 5 ja
Raivis 11. Perheeseen kuuluvat
myös jo avioliitossa olevat
poika Armands 22 sekä tytär
Gerda 21.

Evankeliumia ja avustustyötä

Latviassa
Elävät Kivet seurakunnalla on ollut etuoikeus tutustua EteläLatviassa, Iecavan kaupungissa sijaitsevaan Elävä Virta nimiseen
seurakuntaan ja auttaa heitä jo vuoden ajan. Iecavan kaupungissa on
5000 asukasta. Ympärillä olevissa kylissä, joita on 12, asuu lisäksi
yhteensä 5000 asukasta.
Teksti: Raija Savolainen | Kuva: Ari Ruuska

M

arraskuun puolessa välissä saimme pitää vieraanamme Elävä Virta-seurakunnan pastoria
ja hänen perhettään. Vierailun aikana seurakunnallemme vahvistui se, että olemme tukemassa todella esimerkillistä seurakuntaa Latviassa.

Tue pastorisi käsiä
Pastori Raivo Sastakovics kertoo:
- Samoihin aikoihin kun rautaesirippu murtui, vaimoni ja minä annoimme elämämme Jeesukselle. Vaimoni, Lasma, alkoi käydä Elävä Virta nimisessä seurakunnassa ja kaksi kuukautta myöhemmin minäkin lähdin sinne. Elävä Virta seurakunta oli silloin vuoden vanha. Nyt seurakunta on 16 -vuotias.
- Aluksi Lasma alkoi auttaa tuossa seurakunnassa
kaikessa, missä vain tarvitsi. Sitten hän alkoi palvella
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ylistyksessä. Kun olimme käyneet seurakunnassa noin
puoli vuotta, pastori pyysi, että minä tulisin hänen apulaisekseen.
- Sain myös profetioita siitä, että Jumala tulee nostamaan minut pastoriksi, mutta sitä ennen minun tulee
tukea oman pastorini käsiä. Näin kului 7 vuotta. Olin
pastorin apulainen. Sitten pastori muutti toiseen kaupunkiin ja jätti minulle tämän palvelutyön.

Vaikea valinta
- Ennen kuin tulin pastoriksi, minulla oli hyvä työ. Olin
johtavassa asemassa eräässä yrityksessä, kertoo pastori Raivo.
- Jonkin aikaa olin sekä yrityksen palveluksessa että
pastorina seurakunnassa. Jumala kuitenkin puhui minulle, että minun tulee tehdä valinta. Minun tulee joko

jatkaa yrityksessä tai lähteä täysipäiväiseen palvelutyöhön seurakuntaan.
Se oli vaikea valinta, mutta koen, että
tein oikean ratkaisun.
- Olen ollut nyt 8 vuotta pastorina. On ollut vaikeita aikoja ja olisi tuntunut houkuttelevalta lähteä takaisin
maalliseen työhön, mutta Jumala on
aina vahvistanut, että minun tulee
valita vain pastorin toimi.

Seurakunnassa on 20 aktiivisesti toimivaa kotiryhmää, jotka kokoontuvat viikolla ympäröivissä kylissä.
Näkynä on, että jokaiseen kylään
syntyy seurakunta. Nämä kotiryhmät
ovat uuden seurakunnan alkuja. Zaliten kylässä on jo seurakunta joka
kokoontuu sunnuntaisin.

tä. Silloin näimme, että on paljon perheitä, joilla on todellinen köyhyys.
Kun näimme heidän tarpeensa,
aloimme rukoilla ja etsiä vastausta
kysymykseen: Miten voimme auttaa?
- Nyt meillä on joukko ihmisiä, jotka tietävät eri kylien ja yksittäisten
perheiden tarpeet. Kun saamme
avustusta, kaikki apu menee nopeasti perille.¤

Avustustyö
Seurakunta
Sunnuntaisin on seurakunnan kokous klo 11. Paikallisessa radiossa
on joka sunnuntai tunnin ajan seurakunnan ohjelmaa. Maanantaina on
aamurukous klo 6, joka kestää tunnin. Maanantai-iltana on naisten
Aglow-kokous. Lasma johtaa tätä
työtä.

Kysymykseen avustustyöstä pastori
Raivo vastasi näin:
- Avustustyömme alkoi ajatuksesta, että meidän tulee löytää ympäröivistä kylistä sellaisia perheitä, joissa on paljon lapsia. Ostimme leipää
ja karkkeja ja lähdimme etsimään heitä. Kyselimme ihmisiltä ja pian löysimme näitä perheitä. He myös auttoivat meitä löytämään muita perhei-

Latvian seurakunta tarvitsee
kokous- ja avustustyötä
varten pikkubussin.
Jos haluat olla mukana
auttamassa sen hankinnassa,
voit osallistua maksamalla
avustuksesi tilille
800010-71179452.
Käytä viitenumeroa 7870.
Pienikin summa on suuri apu!

Teksti: Irina Bekovo, Venäjä (käännös: Elina Osokina) | Kuva: Eija Kumpulainen

Jumalan lahja
Olin ollut naimisissa jo 3 vuotta, mutta en saanut
lapsia, vaikka mieheni kanssa olisimme halunneet.

Lääkärit selittivät, että minulla on pieni, heikosti kehittynyt kohtu. He sanoivat, että ehkä vasta 40-vuotiaana
voisin saada lapsen, mutta en nyt.
Siihen aikaan tätini Suomesta tuli
meille käymään. Minä tiesin, että hän
uskoo elävään Jumalaan. Kaikki sukulaiset kertoivat, että hän on aivan
sekaisin Jumalansa kanssa. Mutta
minulla oli toivo, että Jumala auttaisi
minua.
Tätini sanoi, että Jumalalle ei ole
mikään mahdotonta, ja hän rukoili minun puolestani.
Kun hän rukoili, tunsin sisimmässäni tulta ja jonkinlaista liikehdintää.
Täti selitti, että Jumala on Henki, Hän

pääsee sisään jokaiseen soluun ja
nyt Hän tekee työtä Henkensä kautta.
Viikon kuluttua rukouksesta huomasin, että ruokahaluni olivat lisääntyneet. Toisen viikon kuluttua lääkärit sanoivat, että olen raskaana. Jumala siunasi minua - sain tyttären.
Jumala myös pelasti minut. Toukokuussa tyttäreni täytti 3 vuotta. Jumala pelasti myös hänet ja hän rukoilee kielillä. Hän rakastaa ylistää
Jumalaa ja laulaa Hänelle.
Olen kiitollinen Jumalalle, että Hän
löysi minut, näytti minulle tien ja antoi minulle lahjaksi iankaikkisen elämän. Halleluja!¤

Irina Bekovo on
tänään sädehtivä
äiti. Hän näyttää
kartalta
kotiseutuaan.
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Teksti: Tiina ja Sami Hartikainen | Kuva: Ari Ruuska

Ajatuksia

Suomeen muuton tiimoilta
Kertomus Jumalan johdatuksesta
Oli syksy 1999. Perheemme pakkautui autoon, ja suuntana oli Uppsala,
Ruotsi. Useimmista suomalais-siirtolaisista poiketen meitä ei houkutellut matkaan ajatus korkeammasta
elintasosta tai suuremmasta elämän
mukavuudesta eikä edes seikkailunhalu. Ainona motiivina muutolle oli
Samin toive käydä Livets
Ordin Raamattukoulu. Mukaan

lähtivät 7. kuukaudella raskaana oleva Tiina, 2 lasta ja koira. Varmaa tietoa asunnosta tai työpaikasta ei ollut, joten luvassa oli todellinen uskonseikkailu...

Ajatus taivaasta
Vuodet vierivät ja oltiin elokuussa
2005. Valmistauduimme kolmanteen
pidempään lähetysmatkaamme, ja

Sami ja Tiina
elokuussa 2005,
jolloin Jumala alkoi
laittaa heidän
sydämeensä halun
palata takaisin
Suomeen. Perhe
kokonaisuudessaan
on tämän lehden
kansikuvassa.

kävimme kertomassa suunnitelmistamme suomalaisissa seurakunnissa.
Olimme viettäneet pari ihanaa
päivää Elävät Kivet -seurakunnan
vieraina, ja aloitimme paluumatkan
kohti satamaa ja uusia seikkailuja.
Ajatus tuli “kuin taivaasta” vähän ennen Jyväskylää: tämähän tuntuu kuin
olisi kotona! Pitäisiköhän meidän
muuttaa tänne?
Olimme juuri edellisellä viikolla
saaneet tietää, että viisumihakemuksemme oli hylätty, ja mielemme oli
avoin sille, mitä Jumalalla oli mielessään. Emme olleet vakavasti harkinneet Suomeen muuttoa vuosiin, ja
moni muu maailmankolkka houkutteli enemmän. Emme myöskään koskaan olleet asuneet Keski-Suomessa.
Ajatus kuitenkin tarttui ja jäi elämään ja johti käytännön toimiin.

Ajatus koeteltiin
Talvi kylmeni ja pimeni, muuttoajatusta koeteltiin. Elämä Ruotsissa sujui oikeastaan melko mukavasti. Siihen oli tullut jopa tiettyä helppoutta.
Lapsista oli tullut kaksi-kielisiä ja he
viihtyivät hyvin koulussa. Ystäväpiiri
oli laajentunut alun yhdestä tuttavasta niin, että joulun alla järjestimme
kutsut 50 vieraalle. Sekä perhe- että
seurakuntaelämä toimivat hyvin,
mutta kuitenkin Suomi oli koko ajan
mielessä. Syntyneestä ajatuksesta
ei päässyt eroon. Pitkitimme lopullista muuttopäätöstä emmekä puhuneet asiasta kuin harvojen ja valittujen kanssa.
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Vahvistus
Saimme uuden kutsun Elävät Kivet seurakuntaan hiihtolomaviikon alkaessa helmikuussa. Kolmantena päivänä se tapahtui. Olimme pakkailemassa ja jatkamassa matkaa kohti Itä-Suomea. Juttelimme
vielä pastori Matin kanssa, joka tiesi
suunnitelmistamme. Pikkuhiljaa tunsimme, kuinka sydämemme vaihtoi paikkaa
ja asettui tänne Keski-Suomeen. Kotiin
Uppsalaan palattuamme olimme valmiita
kertomaan kaikille, että palaamme kesällä Suomeen. Päätös vain varmistui kevään lämmetessä, ja pakkauslaatikot alkoivat täyttyä iloisen laulun säestämänä.
Ilo ja rauha lisääntyivät, ja suomalainen
identiteetti löytyi uudestaan vahvempana,
vaikkakin kansainvälistä väriä saaneena.

Jumalan
asuinpaikka
Teksti: Irma Rimpilä

“Ettekö tiedä, että te olette
Jumalan temppeli ja että Jumalan
Henki asuu teissä?”
I Kor. 3:16

Kissan kanssa Suomeen
Ennen juhannusta ylitimme Itämeren
neljän lapsen ja kissan kanssa muuttoauton vanavedessä. (Koira muutti Suomeen jo 2002 eläkepäiviä viettämään).
Saimme asettua asumaan keskelle kauneinta Järvi-Suomea. Täällä on helppo
viihtyä. Emme ole samoja ihmisiä kuin
seitsemän vuotta sitten Ruotsiin muuttaessamme. Jumala on antanut näinä vuosina selvemmän kuvan itsestään ja paikastamme Hänen suunnitelmassaan.
Olemme kiitollisia ajasta, jona Herra koulutti meitä vierailla mailla.

Ei kaduta
Juuri nyt, marraskuussa 2006, voimme
koko sydämestämme sanoa, ettemme ole
kertaakaan katuneet paluuta Suomeen.
Se oli Jumalan ajatus, ja Hän auttoi käytännön toteutuksessa. Tunnemme kihelmöivää odotusta siitä, mitä kaikkea Hänellä on perheemme varalle uusina keskisuomalaisina. Mutta, niin kuin on kirjoitettu: “mitä silmä ei ole nähnyt eikä
korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat”
(1 Kor 2:9).¤

M

eidän ruumiimme on siis Pyhän Hengen temppeli, ja meidän sydämemme on kaikkeinpyhin,
jossa Jumalan Henki asuu. Ef. 3:17 Paavali
opettaa, että Kristus asuu meidän sydämissämme, kun
me uskomme. Ajattelen, ettei Jumala voi tulla minun sydämeeni, koska se ei ole puhdas. Ps. 5:5 todetaan:
“paha ei saa asua sinun tykönäsi.” Tiedämme, että Jumala ei voi asua siellä missä on pahuutta.
Meidän on tehtävä täyskäännös ja luovutettava itsemme ruumista, sielua ja henkeä myöten takaisin Jumalalle. Samalla luovumme kaikista niistä tavoista, joilla olemme kääntyneet pois Jumalasta sydämissämme. Hylkäämme epäjumalat, joille olemme sydämemme lahjoittaneet
ja joita olemme palvoneet tietäen tai tietämättä. Pyydämme Jumalaa puhdistamaan ja uudistamaan sydämemme. Jumala on niin hyvä, että Hän tekee sen. Hän
antaa meille kokonaan uuden sydämen ja Hän tulee asumaan sinne. Meidän tarvitsee vain pyytää ja uskoa.
Kun olen Jumalan oma, minulla on uusi sydän ja
sydämeni on hyvä. Kun uskon sen, elämäni ei koskaan
palaa ennalleen. Kun uskon koko sydämestäni, voin tehdä mitä vain, seurata Jumalaa minne tahansa ja vaikka
kävellä vetten päällä. Vihollinen on pimittänyt meiltä tämän asian, koska se muuttaa kaiken.
Ne, jotka ovat saaneet sydämensä takaisin tietävät,
että siinä on vapaus ja elämä. Täysin elävä ihminen on
Jumalalle kunniaksi.¤
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Teksti: Matti Savolainen | Kuva: Ari Ruuska

Mitä sitten kun...?
...eli miten suhtaudumme jo olemassa oleviin Jumalan
siunauksiin ja mitä aiomme tehdä siunauksille, joita
Jumala tuo tulevaisuudessa...

On sellainen sanonta, että aika parantaa haavat. Aika auttaa siihen, että
kaikki ne pahat asiat, jotka ihminen
on kohdannut, eivät enää tunnu niin
pahoilta. Tämä on hienoa! Hyvä huomata, että se toimii myös käytännössä. Valitettavasti on myös niin, että
Jumalan antamat hyvät asiat unohtuvat helposti ja jäävät taustalle.
Ps 103:2 sanoo: “Kiitä Herraa,
minun sieluni, äläkä unhota, mitä
hyvää Hän on sinulle tehnyt.” Meillä on tarpeita ja haluamme niihin
apua oikein kovasti. Sitten, kun vastaus on tullut, emme muistakaan jatkuvasti antaa siitä kiitosta ja kunniaa Jumalalle. Kohta taas
olemme jo

hamuamassa jotain uutta, emmekä
osaa nauttia siitä vastauksesta, jonka olemme juuri saaneet.

Unohtaminen
Kiitollisuus Jumalaa kohtaan on äärimmäisen tärkeää. Se luo perustaa
Jumalan uusille vastauksille. Luuk
17:12 -19 kertoo, kuinka kymmenen
pitaalista tuli hakemaan apua Jeesukselta kuolemansairauteensa.
Kaikki saivat avun tuomioonsa ja häpeäänsä, mutta vain yksi palasi ylistämään ja palvomaan Jumalaa
tuosta valtavasta ihmeestä.
Jumala varoittaakin israelilaisia, kun siunauksia tulee heidän elä-

määnsä, etteivät he unohtaisi kuka
on niiden siunausten takana.
5 Moos 6:10 -12 “Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka Hän isillesi,
Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle - suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut,
ja talot täynnä kaikkea hyvää, joita
sinä et ole täyttänyt, ja kallioon hakatut vesisäiliöt, joita sinä et hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita sinä
et ole istuttanut - ja kun sinä olet
syönyt ja olet ravittu, niin varo, ettet
unhota Herraa, joka vei sinut pois
Egyptin maasta, orjuuden pesästä.”

Ter veet polv
et
polvet
Pidämme liian helposti itsestään selvinä asioita, joista voimme nauttia kokoajan arkipäiväi-
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sessä elämässämme. Kun on hätää ja puutetta, rukoilemme vapautusta tilanteesta. Kun toivottu muutos on
tullut, pysyköön kiitos ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan
vahvana koko ajan. Hän haluaa antaa meille asioita, joita emme rohkene edes pyytää. Voimme olla varmoja,
että Hän on meidän puolellamme eikä meitä vastaan.
Minun tulee muistaa jatkuvasti kiittää Jumalaa terveistä polvistani. Ennen kuin Jumala paransi, ne loksahtelivat pois paikoiltaan mitä kiusallisimmissa tilanteissa. Minun tulee myös kiittää jatkuvasti Jumalaa siitä taloudellisesta vapaudesta, jonka Hän on järjestänyt perheellemme.

Hymyä huuleen
mutrusuu
Teksti: Teija Ruuska
Kuva: Ari Ruuska

Siunauksia
Paavali kirjoittaa kirjeessään filippiläisille (4:12): “osaan
elää niukkuudessa, osaan elää runsaudessa”. Se, että
osaamme elää runsaudessa ja samalla säilyttää sisäisen yltäkylläisen elämän Jumalassa, ei ole ollenkaan
itsestään selvä asia.
Kun siunauksia ja vastauksia tulee Jumalalta, meidän tulee entistä enemmän ryhdistäytyä omassa jumalasuhteessamme ja olla yhä innokkaampia todistamaan
ja kertomaan siitä, mitä Jumala on tehnyt.
Saarnan otsikko “mitä sitten kun” tarkoittaa juuri tätä.
Kysymys on siitä, miten suhtaudumme jo olemassa oleviin Jumalan siunauksiin. Lisäksi on kysymys siitä, mitä
aiomme tehdä niille siunauksille, joita Jumala tuo elämäämme tulevaisuudessa.

Perintöosamme
Elämä Jumalan yhteydessä on aivan valtava etuoikeus.
Kertomus tuhlaajapojasta paljastaa sen, kuinka vasta
kaiken menetettyään hän ymmärsi, kuinka hyvä oli silloin ennen saman katon alla (taivaallisen) isän kanssa.
Älkäämme myykö mistään hinnasta sitä perintöosaamme, joka meillä on Jumalan yhteydessä. Usko
Jeesukseen on maailman tärkein asia. Se auttaa meitä
kaikissa asioissa tämän elämän aikana, ja lisäksi sillä
on Jumalan antama lupaus iankaikkisesta elämästä (1
Tim 4:8)!

Pukeudu kiitollisuuteen
1 Tess 5:18 sanoo: “kiittäkää joka tilassa. Sillä se on
Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa”. Oli elämämme tällä hetkellä missä tilanteessa tahansa, aina löytyy asioita, joista voimme kiittää elävää
Jumalaa. Valmistaudutaan Jumalan tuleviin siunauksiin
pukeutumalla kiitollisuuteen yhä uudelleen.¤

Minun on pakko tunnustaa, että erään
kerran olin vähällä pilata hyvän päiväni...
ja vähän toistenkin.

M

eidän kotona tiedetään, että väsynyt ja nälkäinen äiti voi olla vaarallinen. Ja kun siihen lisätään ruokaa odottava perhe, kukkurainen tiskipöytä ja vielä viemättömät roskapussit, niin se on siinä! Melko varmasti
sallittu desibeliraja ylittyy, vaikka onkin kyse (melko) hartaasta uskovasta naisihmisestä.
Itseänikin harmitti, kun suustani alkoi tulla komentoja ja uhkauksia, mutta pian tytär jo viipotti
roskapussien kanssa ulkona, television ääni pieneni huomattavasti ja minun ääneni voimistui.
Perunoiden keittäminen tuntui ylivoimaiselta,
mutta joskus ei ole vaihtoehtoja. Nyt ei ollut!
Kolistelin astiat koneeseen, kattilan liedelle ja
perunat altaaseen pestäviksi. Mutta mikäs siellä
altaassa olikaan? Suljin suuni ja ihmettelin. Minua
katsoi silmiin maailman iloisin peruna.
Aloin nauraa ja pian hoksasin, että se oli Taivaallisen Isäni tapa saada minut jälleen hyvälle tuulelle.
Pian juoksin ympäri taloa perunan kanssa esitellen sitä ja muutkin nauroivat. En kysynyt, kummalle he nauroivat, mutta uskon, että perunalle.
Mielessäni olen antanut perunalle nimen Ester. Ai miksikö? No siksi, että se oli kasvanut perunaksi juuri tällaista aikaa varten.
Ester on vielä jääkaapissa, mutta ehkä jonain
päivänä syön sen. Teen sillä kuitenkin sitä ennen
yhden testin. Seuraan, hyytyykö sen hymy, kun
se vanhenee ja käy ryppyiseksi.
Alkaa vaan jotkut asiat kiinnostaa näin nelikymppisenä.¤
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- Jos ihmiset
ymmärtäisivät edes
vähän Raamatun Sanan
suuruutta ja merkitystä,
niin Jumalasta tulisi
ykkösasia ja tämä
maailma olisi aivan
erilainen paikka, toteavat
Marja ja Osmo
Pitkäniemi.

Vehnänjyvä
- ihmistä varten

Teksti: Teija Ruuska | Kuvat: Ari Ruuska

Kodikasta, viihtyisää ja matala kynnys astua sisään.
Näin ajattelen, kun saavun ensikertaa Vehnänjyvään,
Jämsän keskustassa sijaitsevaan kristilliseen
kahvilaan ja kirjakauppaan. Taustalta kuuluva
musiikki, kahvin tuoksu sekä kauniisti esille laitetut
kirjakaupan tuotteet houkuttelevat peremmälle.

Yrittäjä Marja Pitkäniemi
on luotsannut Vehnänjyvää
juhannuksesta -05 lähtien.
Sitä ennen hän kertoo olleensa työharjoittelun kautta vakinaisena työntekijänä Vehnänjyvässä.
- En ollut koskaan ajatellut omistavani tällaista
yritystä, mutta kun siihen
sitten avautui mahdollisuus,
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niin mikä ettei. Myös asiakkaat rohkaisivat minua
jatkamaan, Marja toteaa.

Jumalan sormi
mukana
Vehnänjyvä aloitti toimintansa v. 2003. Silloiset toimitilat eivät täysin miellyt-

täneet Marjaa, mutta tähän
nykyiseen paikkaan hän
on tyytyväinen.
Kirjakauppa-kahvila toimii entisissä Vapaakirkon
tiloissa. Marja kertookin
kokeneensa vahvaa Jumalan johdatusta ja ohjausta
monin eri tavoin, kun uusien tilojen etsiminen tuli
ajankohtaiseksi.

- Olin tehnyt jo alustavan varauksen tässä samassa rakennuksesta vapautuvaan toiseen huoneistoon. Samaan aikaan
vuokrat kuitenkin nousivat
ja tässä kiinteistöissä toimivalle seurakunnalle tuli
mahdottomaksi jatkaa toimintaansa. Niin sitten sovimme seurakunnan johdon kanssa, että siirrän
Vehnänjyvän Vapaakirkolta vapautuvaan huoneistoon ja vuokraan seurakunnalle näitä heille tuttuja
tiloja viikoittaiseen käyttöön, Marja sanoo.
- Kokoukset jatkuvat
siis samaan tapaan samoissa tiloissa, eivätkä kulut estä seurakunnan toimintaa. Myös muut hengelliset ryhmät voivat kysellä
tiloja käyttöönsä. Marja toteaakin, että monta kertaa
Jumala johdattaa omiaan
taloudellisten paineiden
kautta oikeaan suuntaan.
- Kyllä tässä on Jumalan sormi ollut mukana
koko ajan, toteaa aviopuoliso Osmo Pitkäniemi. Marja on saanut toteuttaa unelmansa kahviosta ja me
perheenä olemme päässeet todella hyvään ja meille sopivaan asuntoon tähän
aivan lähelle.
Vehnänjyvän tiloissa on
tilaa myös Osmon yritykselle, Open Products
Oy:lle, joka tekee mm. cdmonistuksia, käyntikortteja,
neliväritulosteita jne. Osmon yrityksen kautta tulee

tuotteita myös Vehnänjyvään myyntiin, joten he tukevat yrityksillään toistensa toimintaa.

Perhe on voimavara
Marja ja Osmo Pitkäniemellä on kuusi lasta. Heistä vanhin on 26-vuotias
ja nuorin täyttää pian 13. Kaikesta
kuulee ja näkee, että perhe on heille
tärkeä.
Lapset ovat myös kukin omalla tavallaan mukana Vehnänjyvän toiminnassa. Taiteelliset, musikaaliset ja
käytännölliset avut ja lahjat, joita perheestä löytyy, ovat verraton apu
Marjalle ja Osmolle. Myynnissä on
esimerkiksi oman tyttären suunnittelema korttilajitelma ja sisustustekstiileistä löytyy vanhimman tyttären
käden jälki. Joka perjantaisessa iltakahvilatoiminnassa on mukana
myös omia nuoria.

Kaikki ovat tervetulleita
Kysymykseen, millaisia asiakkaita
käy Vehnänjyvässä, Marja vastaa
empimättä:
- Aivan kaikenlaisia. Monet asiakkaista ovat tietysti uskovia kristittyjä, mutta myös työmiehiä, eläkeläisiä jne. Kahvilan puolella on ehkä
enemmän toimintaa kuin kirjakaupan
puolella, jonne tullaan usein jonkin
tapahtuman, esimerkiksi hautajaisten
tai häiden, vuoksi. Usein kuitenkin
juuri näiden asiakkaiden kanssa
käydään tärkeitä keskusteluja, kertoo Marja.
- Lehdet, musiikki ja tuo seinällä
oleva suuri risti puhuttelevat myös,
hän lisää.
- Ja joskus asiakkaat tavallaan
haastavat meitä mukaan hengelliseen keskusteluun esittämällä jonkin
kysymyksen tai väitteen. Se tuntuu
kaikista hienoimmalta, kun tänne tulee joku aivan vieras ihminen ihan
sen takia, että hän etsii Jumalaa ja
esittää kysymyksiä.

- Tämä on eräänlainen areena,
joka mahdollistaa hengelliset keskustelutuokiot ja ihmisten keskinäiset tapaamiset. Täällä kaikki ovat tasavertaisia, riippumatta vaikkapa seurakuntataustoista, Osmo jatkaa. Tärkeänä osana Vehnänjyvän toimintaa
onkin hänen mielestään juuri kristittyjen yhteyden lisääminen.
Avoimuus ja kristittyjen yhteys ovat avainasioita
Vehnänjyvässä.

Kantakaa toistenne
kuormia
Yrittäjän työpäivät venyvät usein pitkiksi, niin myös Pitkäniemien kohdalla. Marja toteaakin, että omien sisäisten asioiden tulee olla kunnossa.
- Jos on jotain, mikä kaivelee
mieltä, se täytyy hoitaa pois mahdollisimman pian, muuten se näkyy
myös ulospäin. Kun itsellä on hyvä
olla, jaksaa paremmin olla palvelemassa muita. Marjalle eräs tärkeimmistä Raamatun paikoista on Gal 6:2
“Kantakaa toistenne kuormia, ja niin
te täytätte Kristuksen lain.”
- Tässä työssä on sekä antamassa että saamassa, Marja sanoo. Asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut
ovat todella antoisia. Ja kun näkee,
kuinka Jumala yhdistää täällä ihmisiä ja antaa ystäviä ja tukea uusille
uskoville, niin siitä tulee kiitollinen
mieli.

Uutta odotellen
eteenpäin

- Pyrin ottamaan huomioon asiakkaat niin
vanhojen kuin uusienkin herätysliikkeiden
piiristä, sekä asiakkaat, joille hengelliset asiat
eivät ole vielä kovin tuttuja. On siis löydyttävä
sekä vahvaa että kevyempää hengellistä
ruokaa, toteaa Marja.

Valikoima kirjakaupassa on melkoisen laaja.
Tuotteita tuleekin monilta eri kustantajailta sekä
tavaran toimittajilta.

On mukava tavata ihmisiä, joista tulee esille innostuneisuus työtään, elämää ja ennen kaikkea Jumalaa kohtaan. Marja ja Osmo Pitkäniemi ovat
tästä hyviä esimerkkejä. He tietävät
olevansa Jumalan heille tarkoittamalla paikalla ja odottavat avoimina, mitä
uutta aika tuo tullessaan.
Vehnänjyvän esittely onkin hyvä
lopettaa nimettömänä pysyttelevän
nuoren miehen sanoihin:
- Hyvä paikka, kannattaa tulla!¤

- Tämä on hyvä paikka tulla hiljentymään ja
tapaamaan kavereita. Täältä löytyy
samanmielisiä ihmisiä, joten huolia ja
surujakin voi kertoa puolin ja toisin, kertoo
Vehnänjyvän kanta-asiakas Arto Pitkänen.
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Jumalan Sana
sanoo, että olet
rakastettu, hyväksytty
ja vapaa. Se on totuus
sinusta, jos olet
Jeesuksen oma.
Kukaan ei voi puhua
elämäsi ylle totuutta,
joka olisi Jumalan
totuutta korkeampi.
Ojentautumalla Sanan mukaisesti
saat vihollisen linnoitukset
järkkymään ja putoamaan
perustuksiltaan.

Linnoitukset
nurin
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

M

uistan kuulleeni jostain, että
jos toistamme tiettyä asiaa
kuusi viikkoa, siitä muodostuu tapa. Ja jos jatkamme tätä tapaa
kyllin kauan se saa aikaan linnoituksen muodostumisen mieleemme.
Tämän jälkeen meidän on vaikea
päästä enää tavastamme eroon.

samoin kuin lapsena, että heitä ei
hyväksytä.
Nämä tunteet, jotka ovat heijastuksia menneistä, koetuista asioista, ovat todellisia ja hallitsevia. Ihminen ei pääse itse eroon reaktioistaan, vaikka haluaisi, mutta Jumala
ja Hänen Sanansa ovat voimallisia
vapauttamaan.

Ympäristön paine
Ajatus tunteiden takana
Linnoitus voi syntyä ihmisen mieleen
myös elämäntilanteessa, joka toistuessaan satuttaa liian usein. Vihollinen saa jalansijan mielenalueelle. Se
ei puolusta sieltä käsin vaan ampuu,
yrittää loukata ja hallita. Tukikohdastaan käsin syyttäjä muistuttelee asioista, jotka haluaisimme unohtaa. Se
tietää, että tarvitaan vain pieni kipinä ja esiin pongahtaa käyttäytymismalli, jonka ihminen on rakentanut
suojakseen.
Monet ihmiset taistelevat esimerkiksi huonommuuden- ja alemmuudentunnetta vastaan koko elämänsä
ajan. Vielä vanhoinakin he yrittävät
imeä ympärillään olevista ihmisistä
rakkautta ja hyväksyntää, ja kokevat
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On hyvä tiedostaa, että ajatuksemme eivät aina ole omaa tuotostamme tai tule Jumalalta. On olemassa
myös vihollinen, joka linnoituksensa
suojista kantaa kortensa kekoon heti,
jos emme ole tarkkoja. Saatana on
yhtä todellinen kuin Jumala. Raamatun mukaan se on olemassa ja sen
tarkoitus on erottaa meidät Jumalasta ja Hänen rakkaudestaan tavalla tai
toisella.
Päästäksemme ongelman ytimeen, meidän on tarkasteltava ajatuksiamme ja sitä, mistä ne tulevat.
Ensin tulee ajatus, sitten teko eli ajatukset ovat kaikkien toimintojemme
ja tunteidemme takana. Sen vuoksi

ei ole yhdentekevää, mitä ajattelemme. Sananlaskut 23:7 sanoo: “niinkuin hän mielessään laskee, niin
hän menettelee”. Voimme hetkessä
lietsoa itsemme vihaan muistelemalla yhdessä vihollisen kanssa menneitä vääryyksiä. Luulottelemalla
(ajattelemalla sellaista, minkä todenperäisyydestä emme ole varmoja)
saamme lisäpotkua. Ja vihollinen
nauraa linnoituksessaan onnellisena,
koska on saanut meidät uskomaan
valheeseen.

Lataa salainen aseesi
Kun tiedostamme, että linnoitus on
olemassa, siitä on päästävä eroon.
Jumala on laatinut täydellisen sotasuunnitelman ja Hän odottaa, että
otamme päämme pois pensaasta ja
taistelemme.
Raamatussa puhutaan vanhurskauden sota-aseesta. Jokaisella Jeesuksen omalla on se, mutta vain harvat ymmärtävät käyttää sitä. Miksi?
Suurin syy lienee, että emme tiedä
omistavamme sitä, emmekä ole perillä sen tehokkuudesta. Mikä ja mil-

lainen vanhurskauden sota-ase on?
Jotain tärkeää kertoo 2 Kor 10:3-4:
“Vaikka me vaellammekin lihassa,
emme kuitenkaan lihan mukaan
sodi; sillä meidän sota-aseemme
eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia”. Sotaaseemme on tehokas. Sen avulla
pääsemme vapaaksi kaikista linnoituksista, jotka ovat muodostuneet
mielenalueellemme ja hallitsevat
käyttäytymistämme.

Ammu totuudella
Vanhurskauden sota-ase on tietoisuus asemastamme Jumalan lapsena ja siitä, että vihollinen on jo hävinnyt. Ase ladataan säilömällä Jumalan Sanan totuutta sisimpäämme.
Kun opimme tuntemaan Jumalan ehdottoman rakkauden ja Jeesuksen
sovitustyön aukottoman ylivoimaisuuden, mikään vihollisen valhe ei voi
masentaa meitä. Mitkään linnoitukset eivät kestä sen totuuden edessä, että olemme kaikkine virheinemme täysin hyväksyttyjä ja rakastettuja Jeesuksessa Kristuksessa.

Kaikki väärät sanat, jotka on puhuttu
elämäämme menettävät merkityksensä. Kukaan ei voi puhua elämämme ylle totuutta, joka olisi Jumalan
totuutta korkeampi. Jumalan Sana
pysyy ikuisesti. Ihmisten teot ja sanat voivat satuttaa, mutta ne eivät voi
pitää meitä otteessaan, ellemme
anna sen tapahtua.

Jihuu!
Jumala haluaa meille vain hyvää.
Me voimmekin tehdä laatupäätöksen
ja ajatella kuusi viikkoa pelkästään
hyvää ja Jumalan Sanan mukaista

Lenkkipolulla
kuultua
Teksti: Eija Kumpulainen

1
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Korkein totuus sinusta
Tärkein asia uskovan elämässä on
oppia tuntemaan Jumala rakastavana Isänä henkilökohtaisesti. Uskoa
omalla kohdallaan täydelliseen anteeksiantoon ja armoon, joka ei lopu
koskaan.
Kun uskomme asemamme Jumalan edessä, silloin vanhurskauden
sota-ase toimii kaikkien linnoitusten
murskaajana. Silloin “me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2 Kor 10:5).
Järjen päätelmä on ajatus. Huonommuuden, pelon ja häpeän ajatukset murskaantuvat, kun nousemme niitä vastaan Jumalan Sanalla.

itsestämme. Tankkaamme Sanan totuutta Jumalan rakkaudesta. Jatkamme vielä muutaman viikon ja pian
meille onkin muodostunut hyvä tapa,
josta emme pääse irti! Silloin vihollisen ase kääntyy sitä itseään vastaan.
Ladataan siis vanhurskauden
sota-aseet ja annetaan viholliselle
kyytiä! Se on Jumalan tahto. Ja kun
vapautuksen päivä on todellisuutta,
voimme antaa kiitoksen Jumalalle Ps
89:41 sanoin: “Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa,
olet pannut raunioiksi
hänen linnoituksensa”.¤

i
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Olin reippaalla lenkillä. Lähtiessä oli mieli ollut
vähän maassa, olo jotenkin tyhjä. Aluksi sää
tuntui kylmältä, mutta hetken käveltyäni jo
tarkenin hyvin. Yllättäen lenkki tuntuikin
lyhyemmältä kuin ennen. Jalka nousi jotenkin
kevyemmin. Lammen pinta oli tyyni, syksyn
lehtiä kaikkialla. Oli hiljaista ja kaunista. Vain
oma puuskutukseni seurasi jokaisella
askeleella.
Onnellisuus iski yllättäen ja tuntui, että
pakahdun ilosta. Kuulin, miten Jumala puhui
hiljaa sydämeeni. Hän sanoi, että ruumiillisesta
harjoituksesta on hyötyä vain vähään. Ajattelin,
että jos tämä muutos oli vähäinen, niin kuinka
suuri onkaan jakeen loppuosan aikaansaama
muutos. Siinä luvataan, että jumalisuudesta on
hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus,
sekä nykyisen että tulevaisen.
Jumalisuus tarkoittaa Jumalanpelkoa, Jumalan
kunnioittamista. Hän sanoi, että se on valinta,
aivan kuin lenkille lähtökin. Kuulin sydämessäni
kysymyksen: “huomasitko muuten, että
lupaukseni koskee myös nykyistä elämääsi?
Olisiko siinä jotain, mikä voisi olla
paremmin...”¤
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Teksti: Pastori David Sterling
Kuva: Tampereen Kristillinen Yhteisö

Mitä tulee mieleesi
“vanhurskautettu”? Mi
Mitä mahdollisuuksia s

Saavat

David Sterling toimii Tampereen
Kristillisen Yhteisön Voitonkeskuksen pastorina.
David Sterlingin
opetuskirjoituksia ja tietoa
Tampereen Kristillisestä
Yhteisöstä löydät
osoitteesta:
www.voitonkeskus.net
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V

anhurskaus on sana, jota
monet kristityt eivät ymmärrä. Kuitenkin kysymyksessä
on yksi Raamatun tärkeimmistä totuuksista. Kun uskova käsittää, mitä
vanhurskaus Kristuksessa merkitsee, hänen elämänsä alkaa radikaalisti muuttua.
Vanhurskaus ei tarkoita käytöstai toimintatapaa. Se ei viittaa meidän omiin saavutuksiin tai suorituksiimme. Olla vanhurskautettu tarkoittaa, että meillä on oikeus lähestyä
Jumalaa, aivan kuin syntiä ei olisi
koskaan ollut olemassa. Jeesuksen
kuolema sijaiskärsijänä antoi meille
uuden aseman Jumalan edessä. Nyt
me voimme nauttia jatkuvasta yhteydestä rakastavan Isän kanssa ilman
häpeän ja syyllisyyden tunnetta.
Vanhurskaus ei tule meidän tekojemme tai kykyjemme kautta, vaan
meidät on tehty Jumalan vanhurskaudeksi, koska Jeesus uhrasi itsensä meidän sijastamme. Nyt me voimme kasvaa vanhurskaus-tietoisuudessa ja tulla enemmän tietoiseksi
siitä, keitä me olemme Kristuksessa
Jeesuksessa ja kuka Hän on meissä.
Vanhurskaus ei ole tunne; se on
laillinen asemamme Kristuksessa. Se
ei ole kuvittelua tai luulottelua, vaan

LAHJA
ehdottoman varma tosiasia hengen
maailmassa ja Isän Jumalan, korkeimman tuomarin kasvojen edessä.
Se, että olet Kristuksessa, tarkoittaa
että sinulla on sama vanhurskaus
kuin Kristuksella.
Ainoastaan Kristuksen vanhurskaus kelpaa Jumalalle. Meidän oma
vanhurskautemme ei tyydytä Häntä.
Vain Kristuksen antamalla vanhurskaudella uskallamme rohkeasti lähestyä Pyhää Jumalaa.
Vanhurskaudellamme Kristuksessa on myös se merkitys, että Isä
näkee meidät sellaisina, kuin emme
olisi koskaan tehneet syntiä. Isä näkee meidät puhtaina ja syyttömäinä.
Hän on täydellisesti unohtanut rikoksemme!

Täydellisesti rakastettu
Itse asiassa Johanneksen 17. luvussa Jeesus itse sanoo, että Jumala
rakastaa meitä, niin kuin Hän rakastaa Jeesusta.
Tämä on yksi hämmästyttävimmistä asioista, mitä Raamattu meille
ilmoittaa. Tämä tosiasia käy kaiken
ymmärryksemme yli. Jumala rakastaa sinua ja minua yhtä paljon kuin
Jeesusta!

i, kun kuulet ihmeellisen sanan
itä mielikuvia se herättää sinussa?
se antaa jokapäiväiseen, normaaliin
elämääsi?

AKSI

vanhurskauden

Vapaus syntitietoisuudesta
Vanhan liiton aikana uhrieläinten veri
peitti synnin, mutta ei kyennyt poistamaan sitä. Uuden liiton paremmuus
ilmenee siinä, että Jeesuksen veri
poisti synnin. Syntitietoisuus tai syntikeskeisyys ei ole uskovan normaali
olotila. Se ihana vanhurskaus, jonka
Isä on lahjoittanut, ei perustu siihen,
mitä me olemme, vaan siihen, mitä
Kristus on. Mitä vahvemmaksi vanhurskaus-tietoisuutemme tulee, sitä
rohkeammaksi me tulemme uskon
taistelussamme.

sa. Emme enää ole syntisiä; olemme Jumalan vanhurskaus Kristuksessa. Tämä peruuttamaton aseman
muutos on kokonaan Jeesuksen veren ansiosta. Jeesuksen veri on ratkaissut syntiongelman. Mikään muu
asia ei voinut ratkaista sitä.

Terve ja aito Jumalasuhde

Vanhurskaustietoisuus mullistaa rukouselämämme! Kasvava vanhurskauden ymmärtäminen vaikuttaa erittäin myönteisesti suhteeseemme
Isään Jumalaan.
Ratkaisu syntiongelmaan
Tiedämme, että olemme Kuninkaan lapsia ja perillisiä. Huonolla itKun ryhdymme tutkimaan Jumalan setunnolla ei ole enää sijaa meissä.
armahtavaista luontoa ja Hänen ylen- Jumalan antama lahjavanhurskaus
palttista armoaan ihmiskuntaa koh- on parantanut itsetuntomme. Olemtaan, alamme ymmärtää, kuinka hän me tulleet osalliseksi Jumalan luonajattelee ja toimii. Saamme uuden nosta. Emme enää puhu omasta kelselvän käsityksen sellaisista Juma- vottomuudestamme, koska Jumala
lan Sanan totuuksista, joita emme ole itse on tehnyt meistä otollisia ja hyaikaisemmin ymmärtäneet. On sel- väksyttyjä Poikansa uhrin kautta.
vä, että virheellinen
Kestävä ja perusteelkäsitys uudesta aselinen sisäinen parantumimastamme eli vannen alkaa siitä, että käsihurskaudesta, on voitämme asemamme uusiKäsite
makas uskomme vina luomuksina Kristukvanhurskaus
hollinen. Heikko ja
sessa. Vanhurskauden
viittaa
väärä kuva laillisesta
sisäistäminen avaa tien
asemaamme, ei
asemastamme Isän
ihmisen sisäiselle eheyvaellukseemme.
edessä synnyttää
tymiselle. Koska olemme
Uskova,
syyllisyyskeskeisiä,
tulleet sydämestämme
vajavainenkin,
pelokkaita kristittyjä.
kuuliaisiksi Herralle, tahpuutteistaan
Vanhurskaus ei
domme miellyttää Häntä.
huolimatta, on
ole sama kuin synnitRakkaussuhteemme Jeetäysin
tömyys. Maan päällä
sukseen saa aikaan pyvanhurskas
on vaeltanut vain yksi
hittäytymistä. Tiedämme
Kristuksessa.
synnitön ihminen olevamme täydellisesti
Jeesus Kristus. Käsihyväksyttyjä ja rakastette vanhurskaus viittaa
tuja. Täydellinen rakkaus
asemaamme eikä
karkottaa pelon! Tätä
vaellukseemme. Uskova, vajavainen- Pyhä Henki tekee tänäkin päivänä.
kin, puutteistaan huolimatta, on silti Hän antaa tuoreen näyn vanhurskautäysin vanhurskas Kristuksessa. Nyt desta - ja vanhurskaat ovat rohkeat
olemme uusia luomuksia Kristukses- kuin leijonat! ¤
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Teksti: Tiina Hartikainen
Kuva: Päivi Hyvönen

Vaihtoehtona

Kristillinen koulu

Raamattu antaa vastuun
lasten kasvatuksesta
vanhemmille, ei
yhteiskunnalle, kuten
monesti ajatellaan. Me
vanhemmat voimme siirtää
osavastuun
valitsemallemme koululle.

Olen kolmen ala-asteikäisen lapsen äiti ja ammatiltani aineenopettaja. Olemme valinneet lapsillemme
kouluksi Jyväskylän kristillisen koulun kunnallisen
koulun sijaan. Huolehdimme itse lasten koulumatkojen järjestämisestä. Syksyllä kouluvuoden alkaessa
pitkä koulumatka tuntui
haastavalta, mutta Herra on
rohkaissut Sanallaan, ja
lähettänyt ihmisiä jakamaan vastuuta matkoista.
Olen vakuuttunut siitä, että
kristillinen koulu antaa parhaat valmiudet lastemme
tulevaisuutta varten.
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Miksi kristillistä
koulua tarvitaan?
Sananlaskuissa sanotaan:
“Totuta poikanen tiensä
suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.”
Varhaislapsuuden jälkeen
kouluaika on tärkeintä aikaa lapsen persoonallisuuden kehityksen kannalta.
Käsitys oikeasta ja väärästä muotoutuu lapsuuden
aikana, eikä lapsena opittuja ajattelumalleja ole myöhemmin helppo muuttaa.
On ensiarvoisen tärkeää,
millaisessa ilmapiirissä lapset saavat kasvaa.

Kysymys ei ole
mistään yksittäisestä piirteestä kristillisessä koulussa,
vaan kokonaisuudesta. Kasvaakseen
tasapainoiseksi ihmiseksi jokainen lapsi tarvitsee kokonaisvaltaisen kristillisen
maailmankuvan. Se
voi syntyä vain koulussa, jossa Jumala otetaan
huomioon. Koulussa, jossa Hänen ajatuksensa ihmisestä ja maailmasta
muodostavat perustan ajattelulle ja uskolle. Ihminen
on henki, sielu ja ruumis,
ja kaikki osa-alueet tulee
huomioida kasvatuksessa.
Tiedollisen oppimisen
lisäksi koulussa on tärkeää opetella hyvinvointia ja
viihtyvyyttä lisääviä taitoja.
Kristillisessä koulussa oppilaat oppivat samat tiedot
kuin muissakin kouluissa,
mutta kristinuskon näkökulma otetaan huomioon kaikissa oppiaineissa (ns. läpäisyperiaate). Aamu aloitetaan rukouksella, ja oppilaille annetaan mahdollisuus kuulla Jumalan
Sanaa. Vanhempien ja
henkilökunnan yhteinen
rukous on, että jokainen
oppilas löytäisi oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa ja kasvaisi ihmisenä täyteen mittaansa.
YK:n ihmisoikeuksien
julistukseen on sisällytetty
vanhempien oikeus valita
lapsilleen sellainen koulu,

joka tukee heidän omaa
vakaumustaan. Myös Raamattu antaa vastuun lasten
kasvatuksesta vanhemmille, ei suinkaan yhteiskunnalle, kuten monesti ajatellaan. Me vanhemmat voimme sitten siirtää osavastuun
valitsemallemme koululle.
Koulu ei korvaa kodin tai
seurakunnan asemaa lasten elämässä, mutta hyvä
kristillinen koulu on verraton apu vanhemmille heidän vaativassa tehtävässään.

Onko kristillinen
koulu uusi keksintö?
Kansakoulun aikaan Suomessa ymmärrettiin lasten
uskonelämän merkitys, ja
voidaan sanoa, että silloin
kaikki koulut olivat kristillisiä. Opettajan henkilökohtaisesta vakaumuksesta
riippumatta aikaa varattiin
rukoukselle ja Jumalan Sanalle. Peruskoulu-uudistuksen jälkeen uskonnon asema on heikentynyt samalla, kun monet kristillisen ihmiskuvan keskeiset piirteet
yhteiskunnassamme ovat
hämärtyneet.Pyhyys, puhtaus, totuus ja lähimmäisen
parhaan etsiminen ovat
käyneet harvinaisiksi ominaisuuksiksi maassamme.
Kristillisessä koulussa pyritään yhdessä opettajien
kanssa etsimään aitoa elämäntapaa, jossa esikuvana
on Jeesus Kristus. Kristilli-

Jyväskylän kristillinen koulu
Teksti: Tiina Hartikainen
Kuvat: Jyväskylän kristillisen koulun esitteestä

Jyväskylän kristillisen
koulun oppilaita.

J
Kuva: Kari Turunen

nen koululiike voidaan nähdä
tärkeänä uudistusliikkeenä,
joka toimii reformaation hengessä kiinnittäen huomiota
koululaitoksessa vallitseviin
epäkohtiin, ja tarjoaa tilalle rakentavan vaihtoehdon. Koululaitoksen tehtävänä on sosiaalistaa lapset elämää varten.
Millainen koulu tänään on, sellainen maailma on tulevaisuudessa.¤

yväskylän kristillinen koulu
aloitti toimintansa 1995 9 oppilaan voimin. Tänään se on
kasvanut 110 oppilaaseen luokilla 1.6. Opetuksen järjestävä vanhempainyhdistys on hakenut lupaa myös yläkoulua varten. Tähän mennessä yläasteelle siirtyneisiin oppilaisiin pidetään yhteyttä niin koulu- kuin
vapaa-aikanakin. Koulun jälkeen 1.2.-luokkalaisilla on mahdollisuus jäädä iltapäiväkerhoon. Isommille oppilaille on tarjolla erilaisia kerhoja, kuten musiikki- ja liikuntakerho.
Jyväskylän kristillinen koulu ottaa
vastaan oppilaita koko Keski-Suomen alueelta, ja opetus on maksutonta. Suurin osa oppilaista asuu Jyväskylän kaupungissa ja naapurikunnissa, mutta kaukaisimmat oppilaat
tulevat Ääneseudulta.

Lisätietoja koulusta löydät koulun kotisivuilta: www.kristillinenkoulu.com.
Tästä osoitteesta löydät linkkejä
myös Suomen muiden kristillisten
koulujen sivuille. Kristillisiä kouluja
toimii toistakymmentä ympäri Suomea. Suurin osa sijaitsee suurimmissa kaupungeissa, mutta niitä löytyy
myös maakunnista.
Ota rohkeasti selvää, löytyykö teidän
alueeltanne kristillistä vaihtoehtoa
lastenne kouluksi.¤

Teksti: Tiina Hartikainen | Kuvat: Eija Kumpulainen

Lapset vastaavat
Iisak, Sella ja Atte ovat Jyväskylän
kristillisen koulun oppilaita

Atte 4. luokka:

Iisak 1. luokka:
Sinä käyt koulun jälkeen
Puuhiksessa
(iltapäiväkerhossa).
Mitä siellä tehdään?
V: Syödään välipalaa,
enimmäkseen leikitään,
mennään ulos ja
tehdään läksyt.

Sella 3. luokka:
Mitkä ovat
suosikkiaineitasi
koulussa? Ja miksi?
V: Käsityö.Tein siellä
(leikki) hevoselle
katoksen puusta.

Olet varmaan oppinut
paljon syksyn aikana
koulussa? Mitä tietoja
luulet tarvitsevasi
tulevaisuudessa eniten?
V: Kaikki tiedot on
hyödyllisiä. No, ehkä
englantia, matikkaa,
äidinkieltä ja YLT:tiä
(ympäristö- ja
luonnontietoa).
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Elävät Kivet seurakunta ja
Elämän Sanoma-lehden 2-06
toimittajat toivottavat

Onnellista Joulun
aikaa ja iloa
vuodelle 2007!
Teksti ja kuvat: Eija Kumpulainen

Matti Savolainen
päätoimittaja,
pastori

Raija Savolainen
toimittaja,
lastentyö

Eija Kumpulainen
toimitussihteeri,
taittaja

Iina Mattila
toimittaja, ylistys,
lapsityönjohtaja

Irma Rimpilä
toimittaja,
srk:n kirjastonhoitaja

Johanna Hakanen
toimittaja,
ylistys

Ari Ruuska
valokuvaaja

Teija Ruuska
toimittaja,
radiotoimittaja

Sami Hartikainen
Sanan opettaja

Tiina Hartikainen
Sanan opettaja

Kaunis kiitos kuluneesta vuodesta kaikille lehtityötä rukouksin ja lahjoituksin tukeneille.
Kiitos myös jokaiselle lukijalle ja palautteen antajalle.
Tapaamme taas vuonna 2007 Elämän Sanoma-lehden merkeissä.
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Ajattelemisen aihetta:
Jumala suostui olemaan
heikko

Palkkapäivä on tulossa!
Isälläni oli tapana sanoa: “Jumala maksaa hyvää
korkoa”. Jumalan palkkapäivä ei aina ole perjantai,
mutta palkka on tulossa, kun annat aikaasi ja varojasi Hänelle. Jumala tulee korvaamaan kaiken, kun
palvelet seurakunnassa. Hän tulee siunaamaan lapsiasi ja lastesi lapsia. Hän tulee siunaamaan sinua
tavalla, jolla kukaan ihminen tai raha ei voi sinua
siunata.
Kuulin kerran, kun joku sanoi seurakunnassa:
“minulle ei makseta tästä”. Menin hänen luokseen
ja sanoin: “sinuna en sanoisi, että minulle ei makseta tästä. Raamattu sanoo, että Jumala on palkitsija. Hän palkitsee runsaasti, ylenpalttisesti ja näkyvällä tavalla”.
Jos minulta kysytään: “Miksi ihmeessä vietät niin
paljon aikaa seurakunnassa?” Vastaan: “Jos vain
tietäisit kuinka paljon minulle tullaan maksamaan,
niin sinä olisit siellä myös!” Jumala on hyvä! Hän ei
ole sokea! Hän tietää kuinka paljon sinä palvelet Häntä! Ja Hän tulee korvaamaan kaiken sinulle!
Mark Hankins Rhemassa (Tulsa, Oklahoma, USA) 2006

Kuvittele
maailmankaikkeuden
Valtiasta. Kuningasta
loistossaan, voimassaan.
Viisaudessaan,
vallassaan. Häntä, joka
käskee ja tapahtuu.
Häntä, jota aurinko ja kuu
kumartavat.
Kuvittele heikkoa,
runneltua miestä
kulkemassa väkijoukon
keskellä. Nilkuttavaa,
säälittävää. Kaikkien
hylkäämää, pilkattua.
Mikä sai mahtavan
kuninkaan alentamaan
itsensä, tulemaan
heikoksi?
Rakkaus ihmistä kohtaan.

Rohkeudesta

Puhumisesta

Rohkeus ei ole sitä, ettei
pelkoa enää ole; rohkeus
on pikemminkin sitä,
että päätämme toimia
pelosta huolimatta.

“Älkää päästäkö
suustanne sopimatonta
puhetta, vaan puhukaa
sitä, mikä kulloinkin
on hyvää ja
hyödyllistä ja
kuulijoille
iloksi"

Voitaisiinkin sanoa,
että ilman pelkoa ei
ole olemassa aitoa
rohkeutta.

Jeesus Kristus oli valmis
alentumaan, jotta Hän
saisi sinut omakseen.
Millaista rakkautta
tämä onkaan!
Johanna Hakanen

Ef 4:29 1992
käännös

"Unelman kantaja" Bruce
Wilkinson

Kuva: Ari Ruuska

Viikko-ohjelma Elävät Kivet seurakunnassa:
Su klo 10 tilaisuus Jämsässä Ahjonsalilla
Su klo 14 tilaisuus Hirvaskankaalla
Täyttä Elämää radio-ohjelma Radio Deissä joka maanantai 18.55-19.10
Solutoimintaa Jämsässä, Jämsänkoskella ja Jyväskylässä
Tilaisuutemme ovat kaikille avoimia. Tervetuloa tutustumaan!
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Joko sinä tunnet
Jumalan? Haluaisitko tavata
Hänet? Hän ainakin haluaa takuuvarmasti
tavata sinut! Hän rakastaa sinua niin paljon,
että Hän antoi kaikkensa voittaakseen sinut
omakseen.
Teksti: Iina Mattila

S

inä ja minä olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Jumala vihaa syntiä,
eikä voi ottaa luokseen taivaaseen ketään, joka
on synnin tahrima.
Me emme siis syntien takia voi päästä taivaaseen. Siksi
Jumala lähetti Jeesuksen, oman poikansa maan päälle.
Jeesus eli synnittömän elämän, Hänet ristiinnaulittiin, ja
Hän nousi kuolleista. Hän kuoli meidän syntiemme tähden. Raamattu sanoo: “Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi...” (Jes 53:5)
Jeesus kärsi rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille.
Uskomalla Jeesukseen me voimme saada syntimme
anteeksi, ja elää Jumalan yhteydessä. Raamattu lupaa:
“Jos me tunnustamme syntimme, on Hän [Jumala] uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit
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anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä”
(1 Joh 1:9).
Jos tahdot saada syntisi anteeksi ja tulla Jumalan yhteyteen, voit rukoilla näin:
“Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä. Anna
syntini anteeksi. Tule Sinä minun elämäni Herraksi.
Jätän entisen elämäni, ja seuraan tästä hetkestä lähtien sinua. Elämäni ja tulevaisuuteni kuuluvat sinulle. Kiitos Jeesus!”
Voit nyt luottaa siihen, että Jumala on kuullut rukouksesi! Kaikki syntisi on annettu anteeksi Jeesuksen tähden! Ota yhteyttä lehden tekijään tai johonkin seurakuntaan, jossa uskotaan Jeesukseen. He auttavat sinua
eteenpäin! Ala lukea Raamattua, sen kautta opit tuntemaan Jumalaa. Aloita Uudesta testamentista. Myös rukoileminen on tärkeää. Sinä voit nyt puhua Jumalalle, ja
Hän kuulee sinua!

