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Päätoimittajalta:
Kuva: Ari Ruuska

S

uomessa on
syntynyt viime
vuosien aikana
mahtavia uusia asioita,
jotka auttavat Jumalan
valtakuntaa eteenpäin
tässä maassa. Kiitämme
Jumalaa siitä, että radion
kautta, ja nyt myös TVn
kautta jokainen voi päästä
kuulemaan ja näkemään
hengellisiä ohjelmia.
TV7 on valtava siunaus
Suomen hengelliselle elämälle. Sitä voi katsoa
internetin kautta lähes kaikkialla Suomessa ja myös
ulkomailla. TV7 on suuri taloudellinen haaste.
Haluan kehottaa kaikkia rukoilemaan sen puolesta
ja myös tukemaan sitä varoillaan.
Mainitsen tässä myös eräästä asiasta, joka on
ilahduttanut minua. Vuodesta 1999 on Suomessa
toiminut City-seurakuntien Yhteys ry. Se on
auttanut ja tukenut uusien seurakuntien
syntymisessä ja ollut yhteysorganisaatio Cityseurakuntien välillä. Tänä vuonna yhdistys teki
mielestäni historiallisen päätöksen, kun se avasi
tämän yhteyden myös kaikille hengellistä
uudistusta ja herätystä kaipaaville seurakunnille.
Samalla yhdistyksen nimeksi muutettiin
Seurakuntien Yhteys ry.
Kiitos Jumalalle avoimmuudesta tehdä hyviä
muutoksia. Todellinen Hengen yhteys on vahvinta,
mitä maanpäällä voi olla. Todellisessa Hengen
yhteydessä taistellaan vain yhtä ainoata vihollista
vastaan, joka on saatana.
Jeesus on kuolemaa vastaan ja elämän puolesta,
myös hengellistä kuolemaa vastaan. Jeesus Kristus
on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus
haluaa jatkuvasti synnyttää uusia asioita ja antaa
uusia näköaloja elämäämme. Hän haluaa Henkensä
kautta johdattaa meitä Jumalan vahvuuteen ja
todellisuuteen.
Tämän lehden kautta pääsemme vierailemaan
lähetyskentille, Nigeriaan, Keniaan ja Latviaan.
Lisäksi saamme hyvää opetusta eri aiheista, jotka
auttavat meitä elämämme eri valintatilanteissa.
Syntyköön meille kaikille yhä vahvempi uskonsuhde
elävään Kristukseen.
Siunattua kesää!
Matti Savolainen
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Jeesus sanoo Joh 10:10

"Minä olen tullut, että heillä olisi
elämä ja olisi yltäkylläisyys!"
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Yltäkylläinen elämä
Teksti: Irma Rimpilä
Kuva: Eija Kumpulainen

Jeesus sanoo:
“Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä, ja olisi yltäkylläisyys” (Joh 10:10)
Jumala haluaa antaa
meille yltäkylläisen elämän jo nyt, ei vasta joskus tulevaisuudessa,
kunhan ensin olemme
ryppyotsaisina ja kärsien
laahustaneet tämän
maanpäällisen elämän
läpi. Jumala haluaa, että
elämme iloisina Hänen
läsnäolossaan jo nyt, yltäkylläistä elämää.

Miksi se on
niin
harvinaista?
Tuntuu, että kaikki joutuvat
vaivalla kamppailemaan tämän elämän läpi. Joh 10:10
kuuluu kokonaisuudessaan:
“Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys “.
Jeesus yhdisti kaksi asiaa samaan jakeeseen; on
olemassa vihollinen, joka

yrittää koko ajan varastaa meidän
elämäämme.
Vaikka tämä ajatus ei tunnu kovin hyvältä, meillä on taistelu elämästä, yltäkylläisestä elämästä.
Meidän tulee hyökätä vihollista vastaan Jumalan Sanalla. “Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä
nojaudu omaan ymmärrykseesi “
(San 3:5).
Meidän ei tarvitse jättää elämää
oman ymmärryksemme varaan.
Saamme turvautua Jumalaan koko
sydämestämme kaikessa, jokapäiväisissä pikkuasioissakin. Jumala on luvannut antaa meille yltäkylläisen elämän.¤

www.elavatkivet.fi
Seurakuntamme kotisivut uudistuivat . Käy tutustumassa toimintaamme www.elavatkivet.fi osoitteessa.
Sieltä löydät viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista ja tilaisuuksistamme. Lisäksi sivuille on koottu
keskeisintä infoa seurakuntamme
toiminnasta. Sivuilta voit nyt myös
kuunnella radio ohjelmiamme, jotka ovat kuuluneet Radio Deissä aikaisemmin.

Sähköpostiosoitteemme ovat
myös muuttuneet.
Voit lähettää postia osoitteeseen:
srk@elavatkivet.fi
tai
eija.kumpulainen@elavatkivet.fi
ja pastori Matti Savolaiselle:
matti.savolainen@elavatkivet.fi
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Terveiset lähetyskentältä

Nälänhätää

Keniassa
Kuvat: Ari Ruuska

ja tuette työtämme. Te saatte iloita yhdessä kanssamme, koska meidän työmme tulokset ovat myös
teidän satoanne. Joskus kyllä on niin, ettei työn jälkeä näy vasta kuin pitkän ajan jälkeen, mutta teidän
rohkaisunne ja usko siihen, että Jumala on kanssamme saa meidät jatkamaan uskollisesti.

Kuivuutta ja nälkää
Kirsi ja Pia

sähköpostia Kirsi Nyrhiseltä ja Pia
Lindiltä Keniasta: Tulimme juuri
sunnuntaikokouksesta lähes kaiken
fyysisen energian menettäneenä. Nyt on
kuumin vuodenaika ja lämpötila
kokousteltassa kohoaa saunan
lämpömittari lukemiin. Ylistys on tunnin
mittainen ja koko kokous voi venyä jopa
4-tuntiseksi. Mutta siihen ei kiinnitä
huomiota, sillä Jumalan voitelu ja
herätyksen Henki on ilmapiirissä.

O

lemme saaneet kokea Jumalan ihmeellistä
johdatusta työssämme. Hän on avannut ovia
julistuksen työlle sekä täällä että myös siellä Pohjolassa. Herra on auttanut myös taloudellisesti. Kiitos teille kaikille, jotka rukoilette puolestamme
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Ehkä olette kuulleet, että Keniassa on monin paikoin
nälänhätää kuivuuden tähden. Osa näistä alueista sijaitsee vain 100-200 km päässä Mombasasta. Jumala on puhunut meille, miten näillä alueilla oleva noituudenharjoitus on tuonut kirouksen maalle. Siitä johtuen sateet eivät tule ajallansa. Ihmiset eivät voi kylvää,
koska ei ole vettä. Naiset kävelevät kymmeniä kilometrejä päivittäin löytääksensä juomavettä ja kantavat vesiastian päänsä päällä kotiin. Elämä näillä seuduilla on hyvin alkukantaista. Ihmiset asuvat matalissa heinäkattoisissa savimajoissa. Ainoat kasvit ovat
kaktukset ja piikkipensaat. Puita on harvassa antamaan varjoa. Lämpötila on +50-60 astetta. Evankeliumi ei ole saanut läpimurtoa ja hengellisiä seurakuntia on hyvin harvassa.
Ruokkikaa Nälkäiset-järjestön avulla olemme pystyneet antamaan ruoka-avustusta yhdelle näistä nälänhätäalueista. Tähän samaan avustusprojektiin kuuluu myös kirkon rakentaminen tälle alueelle.
Kun sateet tulevat ajallansa, ihmiset voivat kylvää
maissia ja saada sadon. Uskomme, että Jumala antaa sateen, kun ihmisten sydämet kääntyvät Hänen
puoleensa.
Kaiken muun työn: Aids-projektin, raamattukouluopetuksen, musiikkityön ja hallinnollisten tehtävien
ohella olemme vierailleet näillä alueilla kerran viikos-

sa ja olemme jakaneet avustuspaketteja. Nämä matkat ovat olleet raskaita, koska tiet ovat huonot ja kuumuus on sietämätöntä, mutta olemme saaneet nähdä, miten apu tulee oikeaan aikaan näille ihmisille,
joita Jumala rakastaa niin paljon.

Ilmaista apua
Järjestimme “lääkintäleirin”, jonka kautta 520 ihmistä
sai lääkärintarkastuksen ja lääkkeet ilmaiseksi. Tämä
kampanja pidettiin Mtwapan ala-asteen koululla, jonne kaikkien oli helppo tulla. Useimmat avun hakijat
olivat äitejä lapsien kanssa, joista suurin osa oli muslimeja.
Ennenkuin aloitimme ensimmäiset lääkärintarkastukset, kerroimme heille Jumalan rakkaudesta ja rukoilimme avausrukouksen. Jonot olivat pitkät, vaikka
vapaaehtoistyöntekijöitä oli noin viitisenkymmentä. Ihmiset kuitenkin odottivat vuoroaan kärsivällisesti ja
kuuden tunnin sisällä jokainen oli tullut autetuksi. Työntekijät kertoivat jälkeenpäin, miten he saivat rukoilla
monien kanssa pelastusrukouksen.

“Odota suuria Jumalalta ja
kuitenkin odotat Häneltä aivan liian
vähän, sillä Hän on niin suuri, että
Hän ylittää rohkeimmatkin
odotukset.”

Yksi Jumalan ihme
Kaksi päivää ennen kampanjaa täkäläiset muslimien
omistamat lääkefirmat yllättäen boikotoivat kampanjaamme ja kieltäytyivät antamasta lääkeavustuksia
meille. Olimme epätoivoisessa tilanteessa ja rukoilimme Herralta apua. Ihmeen kautta saimme tarvittavat varat nopeasti ja pystyimme ostamaan enemmän
ja vielä parempia lääkkeitä kuin olisimme saaneet, jos
lääkefirmat olisivat antaneet ilmaista apua. Monien
muslimien ihmetykseksi Jumalamme oli tehnyt suuren ihmeen! Ole siunattu Jeesuksen nimessä!¤

3. Mooseksen kirja
1. “Älkää tehkö itsellenne epäjumalia
älkääkä pystyttäkö itsellenne
jumalankuvia tai patsaita, älkää
myöskään asettako maahanne kiviä,
joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä,
sillä Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
2. Pitäkää Minun sapattini ja peljätkää
Minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.
3. Jos te vaellatte Minun säädöksieni
mukaan ja noudatatte Minun käskyjäni ja
pidätte ne,
4. annan Minä teille sateen ajallansa,
niin että maa antaa satonsa ja kedon
puut kantavat hedelmänsä.
5. Ja puiminen kestää teillä
viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu
kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin
leipää syödäksenne, ja te saatte
turvallisesti asua maassanne.
6. Ja Minä annan rauhan teidän
maallenne, ja te saatte levätä,
kenenkään peljättämättä; ja Minä hävitän
pahat pedot teidän maastanne, eikä
miekka käy teidän maanne ylitse.
7. Te ajatte pakoon vihollisenne, ja he
kaatuvat miekkaan teidän edessänne.
8. Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata
teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja
teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan
teidän edessänne.
9. Ja Minä käännyn teidän puoleenne ja
teen teidät hedelmällisiksi ja annan
teidän lisääntyä ja pidän liittoni teidän
kanssanne.
10. Ja te saatte syödä vanhaa, viime
vuoden satoa, ja te joudutte viemään
vanhan pois uuden tieltä.
11. Ja Minä panen asumukseni teidän
keskellenne enkä viero teitä.
12. Ja Minä vaellan teidän keskellänne ja
olen teidän Jumalanne, ja te olette Minun
kansani."
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Älkää heittäkö
pois uskallustanne...
Teksti: Iina Mattila

Kuva: Eija Kumpulainen

Jumala on kutsunut meidät
elämään usk
ost
a.
uskost
osta.

K

aiken perusta on usko Jeesukseen Kristukseen
syntiemme sovittajana, ristiinnaulittuna ja ylös
nousseena Herrana, joka avasi meille tien Isän
tykö. Kuten Paavali kirjoittaa, “sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room 10:10).
Raamattu ei kuitenkaan rajaa uskoa koskemaan
ainoastaan sielun pelastusta, vaan sanoo toisaalla:
“Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan
antoi Hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme,
kuinka Hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin
Hänen kanssansa?” ja “Vanhurskas on elävä uskosta” (Room 8:32 ja 1:17). Heprealaiskirjeen mukaan
“usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy” (Hepr 11:1).
Jumala siis kutsuu meitä kaikessa luottamaan siihen,
että Hänen todellisuutensa on oikeampi kuin se, mitä
ympärillämme näemme.

Oma kokemus vai Jumalan
Sana?
Usein Jumalan Sana kyseenalaistetaan kokemusten
pohjalta. Monet sanovat: “En usko, että Jumala tahtoo parantaa kaikki sairaat”, koska ovat elämässään
kokeneet päinvastaista. He ovat ehkä itse sairastaneet pitkään tai jopa menettäneet jonkun läheisen sairauden takia. Usko ei kuitenkaan punnitse asioita sen
perusteella, mitä näemme, vaan kiinnittää huomionsa
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siihen, mitä Jumalan Sanassa asiasta luvataan. Uskomme ei rakennu sen varaan, mitä olemme kokeneet. Pikemminkin se on luottamista Jumalaan huolimatta siitä, mitä olemme kokeneet.
Daavid kirjoittaa: “Älä
anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle,
sillä väärät todistajat
nousevat minua vastaan ja puuskuvat
väkivaltaa”
(Ps
27:12). Väärä todistaja on sellainen, joka valehtelee ja yrit-

Iina Mattila on
aktiivinen seurakuntalainen. Hän on
mukana ylistysryhmässä ja toimii ylistyksenjohtajana.

tää peittää totuuden. Myös meidän
elämässämme on asioita, jotka yrittävät saada meidät uskomaan, ettei Jumalan Sana ole totta. Joskus
esimerkiksi lompakko saattaa huutaa tyhjyyttään ikään kuin sanoen:
“Katso nyt, ei sinulla ole rahaa, ei
Jumala sinusta välitä!” Ja kuitenkin
Raamattu vakuuttaa, että Jumala
pitää meistä huolen ja täyttää tarpeemme. Tai vaikkapa uutisia kuunnellessa saattaa helpostikin tulla
mieleen: “Ei Jumala voi olla hyvä,
kun kerran maailmassa tapahtuu
näin paljon pahaa.” Juuri tämänkaltaiset asiat ja olosuhteet ovat vääriä todistajia. Sanotaanhan Raamatussa yhä uudelleen ja uudelleen,
että Herra on hyvä.

Lompakko hiljaa, Jumala puhuu!
Daavid ei jäänyt väärien todistajien
armoille, vaan jatkaa seuraavassa
jakeessa: “Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.” Vaikka kaikki elä-

mässämme ei näyttäisi menevän
niin kuin Jumalan Sana sanoo, me
uskomme, että Jumala on oikeammassa kuin olosuhteemme. Paavali ilmaisee saman asian sanomalla, että me “emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä
näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia” (2. Kor
4:18).
Vaikka lompakko kuinka huutaisi rahattomuuttaan, me pidämme
kiinni siitä, että Jumala varmasti
pitää meistä huolen. Tai vaikka ihminen, jonka puolesta olemme rukoilleet, kuolisi sairauteensa, me
emme lakkaa julistamasta Jumalan Sanaa parantumisesta. Vaikka
miten kauheita asioita tapahtuisi,
me uskomme näkevämme Herran
hyvyyden elävien maassa. Ja juuri
siinä alkaa usko, sillä juuri silloin
meidän on nojauduttava siihen,
mikä ei näy, mutta minkä Jumala
on varmasti luvannut. Siksi Raamattu kehottaa meitä pysymään
“järkähtämättä toivon tunnustuk-

Jeesus katsoi heihin ja sanoi:
“Ihmisille se on mahdotonta,
mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle
on kaikki mahdollista"
(Mark 10:27)

sessa, sillä Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen” (Hepr 10:23).
Meidän tulee vakaasti pysyä siinä,
mitä Jumalan Sanan sanoo. Mitä
tahansa omassa elämässämme tai
ympärillämme tapahtuu, me emme
lakkaa tunnustamasta Jumalan Sanaa totuutena. Tähän tulokseen
päätyy myös Daavid samaisen
psalmin viimeisessä jakeessa:
“Odota Herraa. Ole luja, ja vahva
olkoon sinun sydämesi. Odota
Herraa.”
“Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä,
tehdäksenne Jumalan tahdon ja
saadaksenne sen, mikä luvattu on.
Sillä “vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee Hän, joka tuleva on,
eikä viivyttele; mutta Minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos
hän vetäytyy pois, ei Minun sieluni
mielisty häneen”. Mutta me emme
ole niitä, jotka vetäytyvät pois
omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi” (Hepr 10:35-39).¤

"Anokaa, niin teille annetaan;
etsikää, niin te löydätte;
kolkuttakaa, niin teille avataan"
(Matt 7:7)

Kuva: Eija Kumpulainen

"Ja kaiken, mitä te anotte
rukouksessa, uskoen, te saatte”
(Matt 21:22)

Kuva: Ari Ruuska

Kuva: Eija Kumpulainen

"Mutta usko on luja luottamus
siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen mukaan,
mikä ei näy"
(Hebr 11:1)

Kuva: Eija Kumpulainen

Jeesus sanoi hänelle: “Enkö
Minä sanonut sinulle, että jos
uskoisit, niin sinä näkisit
Jumalan kirkkauden?”
(Joh 11:40)
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Matkalla

Afrikassa
Tekstikooste: Eija Kumpulainen (Lähde: www.sanajaylistys.org)

Veli Saarikalle on Sana ja
Ylistys Seurakunnan Pastori
ja perustaja. Hän on
tunnettu persoonallisesta ja
rohkeasta tavastaan julistaa
Jumalan Sanaa Pyhän
Hengen voimassa.

eli Saarikalle, Sana jjaa
Veli
Pastori V
akunnast
ylistys seur
seurakunnast
akunnastaa
sa,
vel
tä,
aili Lagosis
ajär
Lapp
Lagosissa,
vieraili
Lappajär
ajärvel
veltä, vier
elin
Nigerias
sa. Tämä on kkooste
ooste V
Velin
Nigeriassa.
a, jot
ast
tipäiväkirj
net
jotaa hän piti
asta,
tipäiväkirjast
nettipäiväkirj
tkan aikana.
ma
matkan

Veli Saarikalle kirjoittaa:

Mutta

Meitä on tällä kertaa neljä matkalle lähtijää: minä,
vaimoni, tyttäreni ja Ari, joka toimii tulkkina. Oikeastaan vain minä tarvitsen tulkkausta. Varsinkin nyt, kun
sain tiedon, että minun tulee valmistautua erityisesti
konferenssiin. Konferenssi on kansainvälinen ja sinne
tulee tuhansia pastoreita ja kymmeniätuhansia muita
ihmisiä.
Odotan innolla tätä pastorien ja partnerien konferenssia Lagosissa, koska se erityisen vahva voitelu,
joka lepää Chris Oyakhilomen ja hänen seurakuntansa yllä, tulee myös meidän yllemme, kun saavumme
perille.

Hengellisten asioiden miettiminen matkalla, niin kuin
suunnittelin, ei oikein toiminut väsyneenä. Ajatukset
harhailivat missä sattuu, joten se asia jäi vain huokailuksi. Oli tosi väsynyt olo ja sinnittelin ratissa Tampereelle asti, kunnes ajoin päin punaisia ja olin aiheuttaa kolarin. Onneksi toisen auton kuski oli valppaana.
Kuski vaihtui ja Ari tuli rattiin.

Matka-ajan
hyväksikäyttösuunnitelma
Yön tunteina Helsinkiin ajellessa voi miettiä Herran
hyvyyttä ja sitä, miten Hän raivasi kaikki esteet, että
pääsemme tälle pyhälle matkalle. Voi kerrata ja miettiä Jumalan asioita. Olen monesti kotonakin yöllä hereillä tunnin kaksi ja pidän ne erityisinä keidashetkinä
Herran kanssa seurusteluun. Oikeastaan hiljaisuus
ajaessa, kun muut nukkuvat, on mahtava tilaisuus puhella Herralle asioita ja kuunnella Pyhän Hengen tahtoa.
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Afrikkalainen kulttuuri
Edellisillä reissuilla joutui tottumaan siihen, että mitään ei saa itse tehdä tai kantaa, koska kaikelle on
palvelija. Vaikka kädessäsi olisi vain Raamattu, niin
sillekin on kantaja puolestamme. Meistä pidetään huolta kuin kuninkaista. Kiitos, Herra, huolenpidostasi.
Afrikkalaiseen kulttuuriin on iskostettu voimakas
Jumalan kunnioitus. He toteuttavat kunnioittamisessa Raamatun periaatetta. “Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne”
(Room 12:10). Erityisesti pastoreita kohdatessaan he
toteuttavat tätä sananpaikkaa.
Sitä sydämellisyyttä ja rakkautta, mitä täällä saa
kokea, ei voi sanoin kuvata.

Kuva: Kirsi

Saarikalle

Sairaat paranevat

Kuva: Ari Ruuska

Erään kokouksen lopussa pyydettiin parantuneita todistamaan. Heitä oli satoja. Vain osaa voitiin kuulla, muuten kokous olisi varmaan
kestänyt aamuun asti.
Pastori Chris Oyakhilomen laittoi myös minut rukoilemaan ihmisten puolesta. Rukoilin erään jalkasairaan puolesta, joka tuskin pääsi liikkumaan. Hänellä oli vahvat kävelykepit. Laitoin kädet hänen
polviinsa ja hetken päästä pyysin
esimerkin kautta häntä kyykkimään edestakaisin. Hän parani siinä kaikkien nähden. Pastori Chris
piti kylläkin koko ajan minusta kiinni
kädellään.
Uskon Jumalan voiman ja ihmeiden seuraavan tämän vierailun jälkeenkin ja saamme nähdä Jumalan toimivan Suomessa. Jumalan
valtakunta ei ole sanoissa vaan voimassa.

Mikäs kravattia vaivaa?
Oli aivan shokeeraavan kuuma kokouspaikalla. Meidät haettiin hotellin oven edestä ilmastoidulla autolla
ja kokouspaikalla oli kuin olisi saunaan mennyt. Pyyhe hienpyyhkimiseen riittää juuri ja juuri. Oli muuten
sellainen kokous, jossa hiki virtasi. Kravatti painaa
varmaan puoli kiloa.

Saarnoja suurille massoille
Kokoukset täällä saattavat olla maratonkokouksia, sillä
ne alkavat esimerkiksi klo 5 illalla ja päättyvät klo 2
yöllä. Iltakokouksissa voi olla jopa 60-70 000 ihmistä.
Täällä on todella monesta eri maasta ihmisiä, ehkä
15-25 kansallisuutta on edustettuna.
Aamupäivällä jaoin sanaa ainakin 20 000 ihmiselle. Herra todella auttoi ja sain sanomani välitettyä tulkkini Arin kautta. Moni ihminen ilmaisi kiitollisuutensa
sanomastani, mitä Herra jakoi kauttani.
Huomionarvoista oli, että iltapäivän ylimääräisessä kokouksessa ja iltakokouksessa pastori Chris puhui samoja totuuksia ja käytti jopa samoja ilmauksia
kuin minä. Ihmeellistä, että Pyhä Henki toimii eri henkilöiden kautta jakaen samaa sanomaa.

Pyhä Henki koskettaa
Sitten pastori pyysi, että kosketan yleisöä kahdella
heilautuksella, ja pyydän heitä ottamaan vastaan Pyhän Hengen voiman. Huitaisin kädelläni yleisöön muutaman kerran ja kymmeniä ihmisiä kaatui kuin heinää
Pyhän Hengen voimasta. Aivan käsittämätön Jumalan voima.

Rukousliinoja välittävä lääkäri
Iltapalalla eräs etelä-afrikkalainen lääkäri toi minulle
naisen vaatteen ja pyysi, että rukoilen yöllä liinan puolesta ja palautan sen hänelle aamulla. Lääkäri sanoi
vievänsä sen erään täysin ramman ihmisen ylle Etelä-Afrikassa, niin hän paranee. Jumala tekee suuria
tekoja ja parantaa rammat. Rukoilin ennen nukkumaanmenoa tämän ihmisen puolesta. Kun pidin liinaa käsissäni, tunsin kämmenissäni pistelyä ja värinää.
Uskon Jumalan voitelun siirtyneen vaatteeseen ja tuo
rampa paranee.
Kunnia Jumalalle kaikesta mitä hyvää Hän tekee
ja kuinka Hän varustaa palvelemaan Hänen työssään.
Kiitos Jeesus!¤
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Vierailu paikallisessa
kodissa

Teksti: Teija Ruuska

Kuvat: Ari Ruuska

Lähetä leipäsi
vetten yli
Kokouksessa
viihtyivät sekä
aikuiset että lapset
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Matkamme kohteena on ollut molemmilla kerroilla Iecavan kylä Riikan eteläpuolella. Siellä paikallinen seurakunta ottaa kuormamme vastaan ja jakaa avustukset eteenpäin niitä tarvitseville. Seurakunnassa he
myös tarjoavat ihmisille ruokaa. Avustustyö ja sen
ohella evankeliumin vieminen ihmisille on hyvin käytännöllistä työtä, jonka Jumala siunaa, koska se miellyttää Isän sydäntä.

Vierailuja kodeissa
Matkojemme yhteydessä olemme päässeet vierailemaan paikallisissa kodeissa. Tällaiset vierailut ovat
avanneet silmiämme ja varmasti myös sydämiämme
näkemään millaista on elää ilman meille niin itsestään selviä asioita. Pienet ja hyvin vaatimattomat kodit ovat ottaneet meidät aina sydämellisesti vastaan.
Kodeissa olemme saaneet rukoilla ihmisten puolesta, ja näin viedä toivoa ja valoa paikkoihin, joissa turhautuminen ja epätoivo hallitsevat. Kun ihmiset kohtaavat Jumalan ja kokevat Hänen läsnäolonsa, he alkavat itse kääntyä Hänen puoleensa ja oppivat turvaamaan Jumalaan kaikessa. Jumala tahtoo antaa meille
kaikille tulevaisuuden ja toivon!

Kuninkaan mielipide

Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: “Sallikaa
lasten tulla Minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä
senkaltaisten on Jumalan valtakunta" (Luuk 18:16).

Jumala on asettanut ihmisiin auttamisen halun. Todella monet ihmiset ovat halunneet antaa omastaan
matkaamme varten. Jopa niin runsaasti, ettemme voineet kaikkea viedä perille tällä kertaa. Suunnittelemme siis uutta matkaa ja rukoilemme, että voisimme
tehdä kaiken Jumalan johdatuksessa. Tarvetta tällaiselle työmuodolle on jatkuvasti. Jos vain uskallamme
seurakunnissamme rukoilla ja pyytää Jumalaa avaamaan uusia ovia auttaaksemme lähimmäisiämme, Hän
tulee avaamaan niitä. Raamattu antaa meille selkeän
ilmoituksen siitä, mitä mieltä Kuninkaamme on tästä.
"Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ‘Totisesti Minä
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
Minulle’ " (Matt 25:40).¤
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Pelastumisen jälkeen aviomiehen tai aviovaimon valinta on kaikkein tärkein
valinta, minkä koskaan teet elämäsi aikana. Avioliitto voi parhaimmillaan olla
yksi elämän suurimmista siunauksista, mutta niille, jotka ovat valinneet huolimattomasti, se voi olla loputon painajainen.

MITEN VALITA

AVIOPUOLISO?
Teksti: Pastori David Sterling (Voitonkeskus, Tampere)
Niin kuin muillakin elämämme alueilla, myös aviopuolison valinnassa Jumala johdattaa meidät sen oikean kohtaamiseen, kun luotamme
Häneen ja antaudumme Hänen tahtoonsa. Uskovan tulisi tähdätä avioitumiseen toisen uskovan kanssa,
ei vain kristillisiä arvoja harrastavan, vaan sellaisen kanssa, jonka
elämässä on pitkällä tähtäimellä
näkyvissä vakaa kristillinen eläminen.

ÄLÄ OLE TUNTEIDEN
VIETÄVISSÄ
Rakastuminen sekoitetaan
usein rakkauteen. Todellinen rakkaus ei ole jotakin, johon heittäytymällä rojahdetaan. Se on jotakin,
johon sitoudutaan ja jonka hyväksi
ollaan valmiita tekemään myös
uhrauksia. Avioliiton ei tulisi perustua tunteeseen, vaan viisaaseen valintaan. Todellinen rakkaus ei ole
tunne - se on elämäntapa, joka tulee oppia.
Älä koskaan avioidu kenenkään
kanssa pelkän ulkonäön, seksuaalisen vetovoiman tai materiaalisten
asioiden perusteella. Vain pinnalliset, tyhmät ihmiset tekevät niin.
Valitse aviokumppanisi sen perusteella, mitä hänen sydämessään
on, ei sen perusteella, miltä hän
näyttää ulospäin. Sisäinen kauneus on paljon arvokkaampaa, kuin
ulkonäkö tai ulkoinen käytös.
Raamattu kehottaa meitä laskemaan kaikkien valintojemme kus-
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tannukset ennen kuin teemme valinnat. Koska avioliiton on tarkoitus
kestää eliniän, meidän tulisi tarkoin
puntaroida sen kustannukset. Avioliitto on pyhä liitto sinun, aviopuolisosi ja Jumalan välillä. Se on elinikä antamista ja saamista, jakamista ja vastaanottamista. Oletko
valmis tällaisiin uhrauksiin aviopuolisosi vuoksi? Avioliiton on määrä
kestää niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin, “kunnes kuolema teidät erottaa.”
Avioliitto ei ole jokin sopimus,
joka voidaan mitätöidä ja rikkoa, jos
toinen osapuoli ei olekaan tyytyväinen. Avioliitto on tarkoitettu elinikäiseksi liitoksi.
Hyvä avioliitto vaatii, että Kristus on siinä keskipiste. Jos Jeesus Kristus ei ole keskipiste suhteessasi kumppaniisi ennen avioliittoa, ei Hän todennäköisesti ole
sitä myöhemminkään. Jumaliselle
perustalle rakennettu avioliitto muodostuu siunaukseksi sekä avioparille että heidän lapsilleen.

LYHYTAIKAISET
KIHLAUKSET EIVÄT OLE
HYVÄ IDEA
Opi ajan kanssa tuntemaan kumppanisi. Vähintään vuoden ystävyyden tulisi edeltää aikaa, jolloin kukaan edes harkitsee avioliittoa. On
viisasta seurustella julkisesti ja nähdä, miten tuleva puoliso käyttäytyy
ja reagoi muiden ihmisten edessä.

Älä koskaan avioidu kenenkään
kanssa sillä ajatuksella, että hän
kyllä muuttuu avioliiton solmimisen
jälkeen. Pahat tavat yleensä vain
pahenevat, eivät parane. Ihmisen
käyttäytyminen on saavuttanut korkeimman tasonsa yleensä jo ennen avioliittoa. Älä petä itseäsi ajattelemalla, että sinä voisit muuttaa
puolisoasi sen jälkeen, kun avioliitto
on solmittu. Katso ja tarkkaile,
kuinka puolisokandidaattisi kohtelee vanhempiaan. Usein se, miten
poika kohtelee äitiään, on se, jolla
hän kohtelee vaimoaan - se, miten
tytär kohtelee isäänsä, on tapa, jolla hän kohtelee miestään. Älä siis
ole “sinisilmäinen” vaan realisti ja
rehellinen arvioidessasi kumppanisi käytöstä.

ÄLÄ AVIOIDU ILMAN
SITÄ EDELTÄVÄÄ
AVIOLIITTONEUVONTAA
Sitä voi antaa joko pastorisi tai muu
asiantunteva avioliittoneuvoja. Huolehdi siitä, että saat opetusta ja jumalallista ohjausta ennen avioliittoon astumistasi. Osallistu yhdessä tulevan puolisosi kanssa avioliittoseminaareihin ja tutkikaa
avioelämään liittyvää kirjallisuutta.
Pitäkää tärkeysjärjestyksessä ykkösasemassa sitä, että sijoitatte
saadaksenne avioliitostanne onnistuneen ja tyydyttävän. Hyvä avioliitto vaatii paljon työtä ja halukkuutta oppia.¤

Tiimivierailu

Siperiasta
Teksti: Raija Savolainen
Kuvat: Ari Ruuska

Elävät Kivet seurakunnalla on jo yli kymmenen vuotta
ollut ystävyysseurakunta Länsi-Siperiassa, Tyumenin
kaupungissa. Muutamat seurakunnastamme ovat vierailleet siellä ja pastori Sergey Lavrenov on perheineen
vieraillut myös Suomessa.

Valoa maailmalle
Tyumen kaupungissa sijaitseva seurakunta on nimeltään Light to the World, eli Valoa maailmalle. Nimensä mukaisesti he haluavat loistaa Jeesuksen valoa

Tiimi kokonaisuudessaan.
(Vas.) Julia ja Alexander
Zaytsevski, Elenä ja Sergey
Isaev, liudmila Sentsova,
Sergey ja Tatiana Lavrenov,
Raija ja Matti Savolainen,
Armen ja Natalia Mkrtumyan.

omassa kaupungissaan ja Venäjällä ja kaikkialla minne Jumala heitä johdattaa.
Heillä on noin 700 hengen seurakunta ja siinä yhteydessä on kristillinen koulu. Heillä on kaksi kuntoutuskeskusta narkomaaneille ja vankilatyötä jopa Latviaan asti.
Armen Mkrtumyan, joka on alusta asti ollut pastori Sergeyn rinnalla seurakuntatyössä, johtaa nyt vankilatyötä ja on saanut suosion viranomaisten keskuudessa. Hänen vaimonsa vastaa seurakunnan lapsityöstä ja pastori Sergeyn vaimo, Tatiana, on musiikillisen
puolen johtaja.¤

Tiimin lapset
esittivät lauluja.
(Vas.) Pavel, Sofia.
David. Elizaveta,
Anna ja Anna
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Todellinen ja aito kristitty haluaa elää epäitsekkäästi. Meidän on helppo nähdä vikoja toisissa,
mutta ennen kaikkea meidän tulee asettaa oma
elämämme Jumalan Sanan valoon.

Kuva: Ari Ruuska (käsittely Eija Kumpulainen)

GOLGATA
- epäitsekkyyden suuri voitto
Teksti: Pastori Matti Savolainen

Voimme lukea Raamatusta, mitä Jumala puhui uskon
isällemme Aabrahamille: “Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja KAIKKI kansakunnat
maanpäällä tulevat hänessä siunatuiksi, sillä Minä olen
valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on” (1 Moos 18:18-19). Aabrahamin tehtävänä oli
tehdä sitä, mikä kelpaa Jumalalle ja sitä, mikä on oikein hänen omassa ja perheensä elämässä. Hänen
tuli myös välittää sitä eteenpäin tuleville sukupolville.
Tuossa raamatunkohdassa sanotaan, että hänessä
kaikki kansakunnat maanpäällä tulevat kokemaan siunausta eli Jumalan hyvyyttä.
Aabrahamin elämän pääopetus on, että hän ei tehnyt valintojaan sen mukaan, miten hänestä itsestään
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tuntui, vaan sen mukaan, mitä Jumala sanoi hänelle.
Ehkä suurin koetus Aabrahamin elämässä oli se, että
hän oli valmis luopumaan rakkaasta pojastaan, Iisakista, kun Jumala pyysi sitä häneltä. Tässä tilanteessa Aabrahamin todellinen luottamus Jumalaan voitti
kaiken itsekkyyden. Koetuksen seurauksena hän sai
yhä läheisemmän suhteen Jumalaan.

Voitto Golgatalla
Aabraham on esimerkkinä siitä, kuinka läheisen suhteen itseensä Jumala haluaa synnyttää meidän elämässämme. Kaikkien valintojensa seurauksena Aabraham ei ollut ainoastaan hyvin siunattu omassa elämässään, vaan hänen elämänsä oli valtava siunaus
toisille. Epäitsekkyys on se luonteenpiirre, jonka Ju-

mala haluaa siirtää omasta elämästään meidän elämäämme. Jeesuksen elämä on paras esimerkki täysin epäitsekkäästä elämästä. Se päättyi suureen epäitsekkyyden voittoon Golgatan ristillä. Rakkaus ihmisiä kohtaan voitti kaiken kateuden ja vihamielisyyden.
Jeesuksen tehtävänä on, että: “Hän on saattava
oikeuden sanomaa pakanoille” ja Hänen päämääränä
on: “kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon” (Matt 12:
18-20). Se päämäärä, joka on Jeesuksella, tulee olla
myös meidän elämässämme. Kaiken hyvän syntyminen lähtee siitä, että jokainen yksilönä saa ilmestyksen asiasta ja pääsee sisälle Jumalan syvimpään päämäärään.

Sanan valo
Todellinen ja aito kristitty haluaa elää epäitsekkäästi.
Meidän on helppo nähdä vikoja toisissa, mutta ennen
kaikkea meidän tulee asettaa oma elämämme Jumalan Sanan valoon. Se on lähtökohta jatkuviin hyviin
muutoksiin elämässämme. Jeesuksen keskeisenä
opetuksena on: “mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te heille” (Matt 7:12). Tämän edellä
puhutaan, kuinka Jumala haluaa antaa omille lapsilleen pelkästään hyvää.
Jokainen ihminen luonnollisesti haluaa, että hänelle
puhutaan oikein, ja että häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Kukaan ei halua, että häntä petetään tai kohdellaan huonosti. Jumala opettaa meitä asettumaan
toisen ihmisen asemaan. Sen, joka on vahva, tulisi
tukea sellaista, jolla on vaikeaa. Kuitenkin vaikeasta
elämäntilanteesta nousemiseen ei ole muuta keinoa
kuin, että ihminen asettaa elämänsä Jumalan Sanan
valoon ja turvautuu Jumalaan ja tekee vilpittömästi parannusta.

Aito kristitty
Kun Jeesus oli ristillä, toinen viereisellä ristillä olevista sanoi, että he tosin kärsivät oikeuden mukaan ja
saavat tekojensa mukaan, mutta Jeesus ei ollut tehnyt mitään pahaa. Toinen ryöväri ymmärsi, että hän
itse oli ristillä siksi, että hän oli tehnyt väärin toisia
ihmisiä kohtaan. Kun ymmärrämme, että emme voi
pelastua omilla töillämme, se on lähtökohta todelliseen nöyrtymiseen Jumalan edessä. Me emme ole
luonnostaan otollisia Jumalan edessä, vaikka olisimme mielestämme kuinka hyviä ja kunnon kansalaisia.
Jumalalla on tavoitteena jokaisen ihmisen elämänlaadun parantaminen. Hänellä ei ole suosikkeja tai
lempilapsia. Jumala katsoo ihmisen sydämeen, onko
hän aito ja haluaako hän tehdä totta Jumalan edessä.

Jumala näkee kaiken ja pystyy auttamaan kaikessa.
Hänen avullaan voimme saada ratkaisut ja muutokset
ongelmiimme. Useimmiten ongelmat liittyvät enemmän tai vähemmän itsekkyyteen, ahneuteen ja epärehellisyyteen.

Hyvät muutokset
Meillä tulee olla Jumalan Sanan mukaiset päämäärät
omaa elämäämme kohtaan ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Jumalan rakkauden kohteena on jokainen henkilökohtaisesti. Usko Jumalaan muuttaa ihmistä yksilötasolla.
Elämämme on arvokas ja meidän elämämme kautta Jumala haluaa siunata tuhansia ihmisiä ja muuttaa
yhteiskuntaamme hyvään suuntaan.¤

"Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte
ihmisten teille tekevän, tehkää myös
te samoin heille"
(Matt 7:12)
"Olkaa veljellisessä rakkaudessa
helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen
toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa
keskenänne"
(Room 12:10)

"Jos siis on jotakin kehoitusta
Kristuksessa,
jos jotakin rakkauden lohdutusta,
jos jotakin Hengen yhteyttä,
jos jotakin sydämellisyyttä ja
laupeutta,
niin tehkää minun iloni täydelliseksi
siten,
että olette samaa mieltä,
että teillä on sama rakkaus,
että olette sopuisat ja yksimieliset
ettekä tee mitään itsekkyydestä tai
turhan kunnian pyynnöstä,
vaan että nöyryydessä pidätte toista
parempana kuin itseänne
ja että katsotte kukin, ette vain
omaanne, vaan toistenkin parasta"
(Fil 2:1-4)
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Teksti ja kuva: Eija K

"Katsokaa, minkäk
rakkauden Isä on meille
meitä kutsutaan Juma
joita me olemm
(1 Joh 3:1)
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K

amala ja Amala olivat kaksi pientä vanhempien hylkäämää lasta, jotka kasvoivat susien
kasvattamina Intian metsissä 1920-luvulla. Löydettäessä vanhempi tytöistä oli iältään noin kahdeksan vuotta, hänestä tuli Kamala - nuorempi, noin puolentoista vuoden ikäinen tyttö sai nimen Amala. Tytöt
olivat elintavoiltaan kuin susia, liikkuivat neljällä jalalla, söivät raakaa lihaa, eivät puhuneet, viihtyivät paremmin koirien kuin ihmisten kanssa ja olivat kasvoiltaan aina ilmeettömiä. Erikoista vanhemmassa tytössä Kamalassa oli se, että hänen hajuaistinsa oli yliherkistynyt niin, että hän pystyi haistamaan raa’an
lihan hajun jopa 50 metrin päästä.

Muutto parempiin
maisemiin
Raamattu ei turhaan puhu siitä, että seura tekee kaltaisekseen. Opimme toisiltamme. Alamme toistaa
sitä, mitä näemme, kuulemme ja koemme.
Muodostamme kuvan
itsestämme ja asioista niiden signaalien mukaan, mitä
ympäriltämme
saamme. Monta
kertaa se kuva on
kaukana siitä,
mitä Jumala haluaisi sen olevan.
Kun ihminen tulee uskoon, Raamatun ilmoituksen
mukaan hän siirtyy
saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan.
Saatanan valtakunta on
vihan valtakunta ja Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta. Voisi luulla,
että vihasta rakkauteen on pitkä matka, mutta niin ei ole. Jokaisen on mahdollista päästä sinne. Tarvitaan vain usko Jeesukseen.

alta
uden
untaan

Kumpulainen

kaltaisen
e antanut, että
alan lapsiksi,
mekin"

Kehityskäyrässä jyrkkä mutka
Miten Kamala ja Amala sopeutuivat uuteen elämäänsä? Amala kuoli tulehdukseen pian ihmisten pariin
tultuaan, mutta ennen täysin ilmeetön Kamala pystyi
Amalan kuollessa ilmentämään tunteitaan itkemällä.
Kamala oppi myös parin vuoden sisällä “pelastuksestaan” hymyilemään ja jopa nauramaan. Hän oppi kä-

velemään jotenkin kahdella jalalla ja puhetaitoakin kertyi muutamia kymmeniä sanoja. Noin viiden vuoden
oleskelu ihmisten parissa aikaansai sen, että Kamala ei enää suostunut menemään ulos pukeutumatta.
Signaalit Kamalan ympärillä muuttuivat ja se alkoi
muuttaa häntä. Susimainen kovuus, epäluulo ja pelko
alkoi hävitä. Elämään tuli uusia piirteitä. Tapahtui sellaisia asioita, joita ei koskaan olisi tapahtunut, ellei
ympäristö olisi muuttunut.

Jumalan armoilla on hyvä olla!
Saatanasta käytetään nimitystä syyttäjä. Kaikki ne
vuodet, jotka elämme vihan valtakunnassa se painaa,
tuomitsee ja lyö meitä. Kun siirrymme Jumalan valtakuntaan, luulemme aluksi automaattisesti, että Jumalakin on sellainen. Pelkäämme, koska tiedämme, että
elämämme on Hänen käsissään. Olemme Hänen armoillaan! Olemme omalla suullamme luovuttaneet elämämme Hänelle. Kuitenkin, jos emme peloissamme
säntää takaisin, alkaa uuden kodin ilmapiiri vaikuttaa
positiivisesti elämäämme.
Raamattu sanoo, että Jumala on hyvä ja että Hän
on rakkaus. Raamattu ilmoittaa, että Jeesuksen omina meitä ei ole odottamassa mitään kadotustuomiota, vaan kaikki syntimme on annettu anteeksi ja olemme täysin hyväksyttyjä ja turvassa. Olemme muuttaneet toiseen valtakuntaan, eikä vanhan valtakunnan
säännöt ole enää siellä voimassa. Jeesuksen valtakunta on rakkauden valtakunta. Kun ymmärrämme sen,
voimme elää vapaina pelosta ja syyllisyydestä. Me
muutumme, opimme hymyilemään ja nauramaan, aivan samoin kuin Kamala. Hitaasti ehkä, mutta varmasti. Muutoksia tapahtuu, kun sydämemme avautuu Jumalan Sanan totuuksille ja ymmärryksemme
laajenee käsittämään, mitä tarkoittaa olla tämän maailmankaikkeuden Luojan ehdottoman rakkauden kohteena.

Uskomaton Isä
Seurakunta on elintärkeä jokaiselle valtakuntaa vaihtaneelle, sillä usko tulee kuulemisesta. Meidän on
kuultava Isästämme, että voimme uskoa. Niin “uskomaton” Isä meillä on, että usein ei yksi kerta riitä alkuunkaan vakuuttamaan vanhassa valtakunnassa likaantunutta sisintämme Hänen rakkaudestaan! Se on
liian hyvää ja sitä on liian paljon, että sen voisi kerralla
nielaista. Todellisuudessa sen nielemiseen ja sulattamiseen menee koko elämä. Mutta voisiko sitä antoisammin elämäänsä viettääkään? Ei minun mielestäni!¤

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Susilapsi
http://www.tunturisusi.com/susilapset.html
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Sydämelläni oli paljon asioita, joihin halusin saada Häneltä
vastauksen ja joita niin kovasti odotin tapahtuvaksi. Mietin, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Aikani mietittyäni minulle tuli kärsimätön
olo ja tunne, että eikö jotain voisi jo tapahtua, olen jo kyllästynyt
tähän vanhaan.

Odota
Herraa!

Joskus täytyy vain
kärsivällisesti
odottaa

Teksti: Sanna Pietikäinen
Kuva: Ari Ruuska

Isän tahto meitä kohtaan on hyvä ja Sanassaan Hän
sanoo, että Hän julistaa meille tulevaisia Henkensä
kautta. “Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa Hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä Hän
puhuu, ei ole Hänestä itsestään; vaan minkä Hän
kuulee, sen Hän puhuu, ja tulevaiset Hän teille julistaa" Joh 16:13.
Sinullakin saattaa olla elämässäsi se hetki, kun
Jumala on puhunut asioita tulevaisuudestasi. Saatat
jopa nähdä niiden häämöttävän näköpiirissä - sen luvatun maan, jonne pääsyä olet niin kauan odottanut.

Odottamisen tuska
Isä Jumala tahtoo antaa lapsilleen hyviä asioita, koska Hän todella on meidän lähteemme, jolta kaikki hyvä
tulee elämäämme. Mutta kysymys kuuluukin, onko
meillä tarpeeksi kärsivällisyyttä ja nöyryyttä odottaa
hetkeä, jolloin Hän sanoo: MENE, SE ON NYT SINUN! Omalta kohdaltani voin ainakin sanoa, että odottaminen on joskus tosi vaikeata, kun ei tiedä, mitä
tulee tapahtumaan. Ei osaa nähdä asioiden laajempaa merkitystä sillä hetkellä, kun tilannetta elää läpi.

Kun Jumalan antama hetki
tulee....
Mieleeni tulvi tarina Jerikon muurista. Siitä kuinka
kansan piti kiertää sitä seitsemän päivän ajan ennen
kuin heidän oli lupa huutaa sotahuuto, joka mursi
muurit kaupungin ympäriltä. Uskon, että tämä voimallinen asia ei olisi tapahtunut, jos huuto olisi huudettu
liian aikaisin ( Joos 6:1-16,20 ). Olen myös varma,
että Jumala valmisti näiden kuuden tärkeän päivän
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aikana ihmisten sydämiä tätä suurta seitsemättä päivää varten, jotta he olisivat valmiita.
Niin on meidänkin elämässämme. Jumala tahtoo,
että keskitymme tähän päivään ja tähän hetkeen,
elämme Hänelle päivän kerrallaan, ohjeita kuunnellen.
Tilanteesi saattaa olla vaikea ja on saattanut kulua
paljon aikaa tämän tilanteen kanssa painiessa, mutta
tiesitkö, että myös silloin on olemassa asioita, joita
Hän haluaa tehdä elämässäsi ja niiden kautta tuoda
julki luontoaan tälle maailmalle.

Se tapahtuu!
Johanneksen evankeliumissa on tarina sokeasta miehestä, jonka Jeesus parantaa. Ihmiset aprikoivat, että
mies oli varmasti tehnyt jotain pahaa, koska oli ollut
sokeana monta vuosikymmentä. Jeesus kuitenkin sanoi, että ei kyse ollut siitä, vaan että Jumalan tekojen
kuului tulla hänen kauttaan julki. Todistukseksi muille
ihmisille. Jokaisen meidän elämä tilanteineen on todistuksena muille ihmisille, ne ovat Jumalan ilmestymisen paikkoja.
Saamme aina, joka tilanteessa uskoa Hänen hyvän tahtonsa tapahtuvaksi elämässämme. Voimme nojautua rakastavaa Isäämme vasten, kun tuuli painaa
meitä, tai kun tuo houkutteleva, luvattu maa on jo lähellä, mutta tie sinne ei ole vielä aivan selvä.
Psalmi 43:5 antaa meille lupauksen, josta voimme pitää kiinni näinä aikoina “Miksi murehdit, minun
sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää Häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani.”
Ole rauhallisilla mielin ja jätä asiasi Jumalan käsiin,
Hän pitää sinusta huolen. Varmasti.¤

Haluatko
pelastua?

Kuva: Ari Ruuska

Jumala rakastaa sinua hyvin paljon ja Hänellä on
valtavan hyvä suunnitelma elämällesi. Haluatko
astua tuohon suunnitelmaan? Haluatko, että Jeesus tulee sydämeesi ja muuttaa elämäsi?
Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä. Itsessään kaikki ihmiset ovat Jumalan kirkkautta (hyväksyntää) vailla, mutta saavat
lahjaksi vanhurskauden Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (Room. 3:23). Raamattu sanoo myös: “Jos
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.” (Room 10:
9-10).
Jos sydämestäsi haluat saada asiat kuntoon
Jumalan kanssa, rukoile seuraava rukous: “Rakas Herra Jeesus. Uskon, että olet kuollut puolestani, kantanut syntini ja että Jumala on herättänyt Sinut kuolleista. Tahdon antaa itseni kokonaan Sinulle. Tule sydämeeni Jeesus. Sinä olet
nyt minun Herrani.”
Rukoile rohkeasti omin sanoin kaikissa elämäsi tilanteissa, sillä rukous on puhetta taivaallisen Isäsi kanssa. Lue Raamattua ja etsi elävä
seurakunta, jossa kuulet hyvää opetusta ja tutustut toisiin uskoviin.
Halutessasi voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot sivun alareunassa.

Tänä vuonna Elämän
Sanoma ilmestyy
poikkeuksellisesti vain kaksi
kertaa. Seuraava numero
ilmestyy marraskuussa.
Siunattua kesää kaikille.
Maistakaa ja katsokaa,
kuinka Herra on hyvä!

Viikko-ohjelma:
Su klo 10 kokous,
Jämsä, Ahjonsali

Ma-pe klo 6-7 aamurukous,
Hirvaskangas

Täyttä elämää

Su klo 14 Juhlakokous,
Hirvaskangas

Nuortenilta Hirvaskankaalla
joka parittoman viikon
lauantai

radio-ohjelma
maanantaisin klo 18.55-19.10
Radio Deissä.

Käyntiosoite: Uuraistentie 6
41290 Kangashäkki
Pastori Matti Savolainen
puh 014-514 464

email: srk@elavatkivet.fi
http://www.elavatkivet.fi
fax 014-586 920
tai 014-514 490

Ke klo 19 rukousta,
Hirvaskangas

Elävät Kivet srk
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Ei enää vanhaa, vaan

TÄYDELLINEN MUUTOS PAREMPAAN!
Teksti: Hannu Honkapää
Kuva: Ari Ruuska

Pyhä Henki kehottaa muuttumaan (Room 12:2). Koulussa
olemme kaikki lukeneet muodonmuutoksesta. Se on kokonaan toinen muoto kuin äsken, eilen tai viime vuonna.
Muutoksemme on jatkuvaa. Se on joka hetkistä valmiutta
muutokseen.

“In other words, do not let yourselves be
conformed to the standards of the ‘olam
hazeh. Instead, keep letting yourselves be
transformed” (Jewish Bible)
Metamorfoosin vastakohta on ‘olam hazeh,
tämän maailman aika, joka merkitsee
muuttumattomuutta. Sama täytyy tehdä
aina uudelleen olosuhteiden mukaan. Sama
kierros samassa häkissä.
Raamattu kehottaa parempaan! Ei enää
sitä vanhaa, vaan täydellinen muutos
parempaan, “anakainosis”, complete
change for the better.
Muutos Room 12:2:ssa tarkoittaa ajatuksia,
tunteita, päämääriä ja kaipauksia! Ilman
niitä ei ole tekoja. Mielenmuutos* on kuin
siemen, josta teot kasvavat, siksi ajatukset
tulee vaihtaa nurinasta, harmaasta arjen
ympyrästä kiitokseen ja uusiin toivon,
rohkeuden, ilon ja rakkauden päämääriin.
Uudet ajatukset eivät ole tämän maailman
mukaisia. Niin ei tehdä täällä, koska
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maailmassa vallitsee kuolema, kylmyys ja
pimeys.
Emme ajattele nurjalla, epäuskoisella
tavalla mistään, vaikka sellainen vallitsee
tässä ajassa kaikkialla. Emme ole tästä
maasta, siksi ajatuksemme nousevat aina
uudelleen ylös entisestä. Suuntamme on
aina ylöspäin.
Ajatukset, sanat ja teot ovat jäseniämme
(melos). Siksi kohotamme ne ylöspäin.
Annamme ne rakastavalle Jumalalle ja
lähimmäisillemme, emme vääryyden
aseiksi (Room 6:13). Vaihdamme raskaat
tekomme ja pimeät ajatuksemme kevyiksi Jumalan tahdon mukaisiksi - siihen, mikä
on hyvää, otollista ja täydellistä. Hän on
täydellinen. Hän on rakkaus.

*mieli on mm: “particular mode of thinking
and judging, i.e thoughts, feelings,
purposes, desires” (CJB)

