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un haluamme kestäviä ja hyviä muutoksia, meidän
tulee asettaa elämällemme selkeitä tavoitteita ja päämääriä. Voimme kysyä Jumalalta, mitä päämääriä
Hän haluaa meille. Hänellä on vaikka kuinka paljon hyviä ja
hienoja ideoita elämäämme.
Kaikkea sitä hyvää, mitä me haluamme lapsillemme, Jumala haluaa meille. Hän sanoo: “Ole innokas ja palava suhteessasi Jeesukseen Kristukseen!” Mikään kahden henkilön
välinen suhde ei toimi eikä kestä innokkaana ja palavana ilman molemminpuolista aktiivisuutta. Hyvä suhde ei ole jatkuvaa mykkäkoulua, vaan puhumista molemmille tärkeistä
asioista.

Jeesuksen läheisyys
Rakkaus Jeesukseen merkitsee läheisyyttä Hänen kanssaan ja
todellista pyrkimystä elää lähellä Häntä. Tämän läheisyyden
automaattisena hedelmänä tulee halu kertoa Hänestä kaikille
ihmisille. Läheisyys Hänen kanssaan jättää meihin, meidän
olemukseemme, jotain sellaista hehkua, mitä ei voi saada keneltäkään muulta.
Raamatussa kerrotaan siitä, kun Mooses keskusteli Herran kanssa, hänen kasvojensa iho tuli säteileväksi (2 Moos
34:29). Sanotaan, että joka kerran, kun Mooses keskusteli
Herran kanssa, hänen ihonsa tuli säteileväksi. Jeesuksen läheisyys elämässämme saa aikaan erityistä tuoksua ja elämän
säteilyä, joka on peräisin Jeesuksen olemuksesta.
Raamatussa varoitetaan, ettei elämässämme tule olla muita jumalia Herramme rinnalla (2Moos.20:3). Niin sanottu
muu jumala on jokin asia tai elämän osa-alue, jossa Jeesus ei
saa olla Herrana ja kuninkaana. Jeesus haluaa olla elämämme
Herra kokonaan ja ehdoitta.

Pelastuksen lahja
Kuten alussa mainitsin, meillä tulisi olla tavoitteita elämässämme. Jos sinä, joka luet tätä lehteä, et ole vielä uskossa
Jeesukseen, kehoitan sinua: ota tavoitteeksesi tutustua Jeesukseen. Kun etsit Jeesusta aidolla asenteella, löydät Hänet
ja samalla löydät ainutlaatuisen elämän täällä maan päällä ja
lisäksi iankaikkisen elämän tämän elämän jälkeen.
On vielä ihmisiä, jotka eivät tiedä pelastuksen lahjasta. On
myös ihmisiä, jotka tietävät Jeesuksesta, mutta eivät todellisesti ole tutustuneet siihen, mitä pelastuksen lahja sisältää.
Tämän lehden tarkoitus on sytyttää sinua yhä enemmän “palamaan” Jeesukselle sekä Jumalan avulla karsimaan kuivat
oksat pois elämästäsi ja antamaan virikkeitä uuteen sykkeeseen Jeesuksen läheisyydessä.
Jos sinulla ei ole seurakuntayhteyttä, kehoitan sinua rukoilemaan: “ Jeesus, johdata minut elävään seurakuntaan omalla
paikkakunnallani”.¤

Haluan keskittyä
saarnoissani ja
opetuksissani siihen,
kuinka me kaikki
kykenisimme käytännön
elämässä elämään
Jeesusta todeksi. Meidät
on kristittynä kutsuttu
elämään Kristuksen
yhteydessä koko ajan.
Se tarkoittaa 24 tuntia
vuorokaudessa ja 7 päivää
viikossa, vakuuttaa pastori
Matti Savolainen.

Siunattua kevättä
kaikille lehden
lukijoille!



Rauhan Majakan valot vilkkuvat!
Teksti: Marjatta Virtanen (jonka Jumala on kutsunut tähän työhön jo vuosia sitten)
Valokuvat: Pekka Vanhanen

Kuvassa Majakan
työntekijöitä. Ylhäältä
vasemmalta: Sinikka,
Olavi, Satu.
Alhaalta vasemmalta:
Terttu, Marjatta,
Mauno, Arja ja Anu.
Perusporukkaan kuuluvat
lisäksi Eeva, Juha,
Tarmo, Arto, Kirsi....

Majakka-yhdistys on
yhteiskristillinen ja
toimii vähävaraisten,
päihdeongelmaisten,
eläkeläisten, työttömien ja
kaikkien syrjääntyneiden
kanssa.

K

oko viikon ajan pyörii Manen punainen auto kaupasta kauppaan, aamusta iltamyöhään. Kauppiaat
lahjoittavat ruokaa, joka jaetaan ihmisille. Kuorman saatuaan Mane kiertelee asiakkaiden luona jakaen sitä,
mitä on saanut. Perjantai-iltapäivä saapuu ja Majakan valot
kutsuvat klo 13.30 vaapaehtoistyöntekijöitä eri seurakunnista. Ruokaa tulevat valmistamaan Terttu, Eeva ja Arja.
Kuulee mainittavan: ”Ruoka oli niin hyvää, että meinasin
syödä myös lautasen ja salaatti niin rakkaudella tehty, että
se houkutteli syömään”.


Kirsi ja Arto saapuvat ja alkavat järjestellä paikkoja. Tavarat siirtyvät autosta nopeasti Ahjonsalin tiloihin Tarmon,
Olavin, Juhan ja Arton käsissä. Myös monia muita on auttamassa eri tilanteissa. Iloinen ääni kuuluu työn keskeltä.
Kynttilät pöytään, räsymatot lattialle, musiikki soimaan ja
paikka on valmis ottamaan vastaan rakkaat ihmiset, joskus
halausportin kautta.
Ruokailu alkaa rukouksella ja sen jälkeen on laulua ja
todistuksia Jumalan rakkaudesta. Tilaisuus on lämminhenkinen, olemme kuin yksi suuri perhe. Lopuksi jaetaan ruokaa kasseihin. Jokainen saa mukaansa ruokaa, sekä Jumalan Sanaa ajateltavaksi.
Majakka-yhdistys on yhteiskristillinen ja toimii vähävaraisten, päihdeongelmaisten, eläkeläisten, työttömien ja
kaikkien syrjääntyneiden kanssa. Kerromme elävästä Jeesuksesta, jaamme ruoka-apua, autamme viranomaisasioissa, kierrätämme vaatteita, käymme siivoamassa, viemme
ruokaa koteihin. On myös rukousta ja sielunhoitoa. Vierailemme sairaiden ja vanhusten sekä päihdeongelmaisten
luona.¤

Lasienkeli
Teksti: Anu Ojala

Pienenkin teon vaikutus
voi olla suuri.

S

iinä se seisoo, noin 5 cm pitkä, kaunis, läpinäkyvä lasienkeli. Sain sen työkaveriltani joululahjaksi. Ilman
pienintäkään ennakkovaroitusta hän kaivoi työtakkinsa taskua ja työnsi enkelin käteeni hyvän joulun toivotuksen kera. Olin ensin hämmästynyt ja täysin sanaton. Jotenkin ymmärsin edes kiittää, kun viimein sain suuni auki.
Antajan vilpitön sydämellisyys kosketti, ja hyvän mielen
tunne vei pois työväsymyksen.
Kotona tuo pieni koriste-esine löysi paikkansa olohuoneen pöydältä. Tutkiessani sitä tarkemmin huomasin sen
käsissä olevan kirkkaan sydämen, jota se ojensi katsojaansa
kohti. Väistämättä mieleeni nousi ajatus, että Taivaallinen

Isämme haluaa omiensa sydämen olevan juuri samanlainen kuin se, mitä lasienkeli minua kohti ojensi - puhdas ja
kaunis. ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä
elämä lähtee” (Snl. 4:23). Kuinka voin varjella sydämeni?
”Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan
toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut” (Ef. 4:31,32).

Kokeile sinäkin!
Joulukoristeet olen kerännyt jo aikaa sitten pois. Lasienkeli
kuitenkin seisoo paikallaan edelleen, vaikka on helmikuu.
Se saa olla muistuttamassa edellä mainituista asioista, ja ehkä tuoda uusiakin ajatuksia siitä, miten pieneltäkin tuntuvilla asioilla voi olla suuri merkitys. Oikeaan aikaan annettu
rohkaisun sana, hymy, halaus tai muu hyvä teko saa ilon
tulvimaan myös omaan sydämeesi. Kannattaa kokeilla!¤

Kristityn arki vai arjen kristitty?
Teksti: Anssi Hämäläinen

Ennen kuin luet tämän
tekstin, niin pysähdy hetkeksi
miettimään, mitä ajatuksia
tekstin otsikko tuo sinulle.

K

ristityn arki ja millaista se on, riippuu paljon siitä,
kuinka elät arjessa kristittynä ja kuinka hoidat
identiteettiäsi Jeesuksessa. Minun ei todellakaan
tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan arvostellakseni
kenenkään uskonelämän tilaa, kun riittää, että kelailen
omaa elämääni taaksepäin päiviä tai vaikkapa kuukausia.
Ei todellakaan ole hurraamista, mutta onneksi meillä on
armollinen ja rakastava Jumala, joka näkee sydämemme
syvimmätkin koukerot; murheet, toiveet ja tarpeet.

Työ vei mennessään
Aloitettuani neljä kuukautta sitten uudessa työpaikassa
en osannut kuvitellakaan, että työ todella voi viedä
mennessään. Voidaan tulkita positiivisena ilmaisuna, kun
joku sanoo työn vievän mennessään, mutta kohdallani asia
on tuonut myös kielteisiä piirteitä. Pitkät työpäivät aamusta
iltaan, paksumman tilipussin kiilto silmissä ja sitä kautta
mahdollisesti työnantajan arvostus minua kohtaan uutena
työntekijänä. Kaiken tämän seurauksena avioliitto ja
elämäni tärkein ihminen joutuu kärsimään ja mikä kaikkein
pahinta, hengellinen elämäni alkaa rapistua. Minusta oli

lujaa vauhtia tai pitäisikö sanoa ”pahaa” vauhtia tulossa arjen
kristitty. Sinä voit kokea asian eri lailla, mutta itse koen arjen
kristityn elävän enemmän niin kuin tämä maailma haluaa
ihmisten elävän; tekevän tulosta tinkien ihmisen elämän
perustarpeista, pysähtymättä kuuntelemaan, mitä minulle
oikeasti kuuluu. Jumala on antanut meille niin mielettömän
upean lahjan, Jeesuksen, jonka kautta me pääsemme
osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Sen, jos jonkun, pitäisi
tuoda iloa ja motivaatiota tähän arkiseen rutistukseen ja
saada meidät myös hoitamaan uskonelämäämme.

Oletko hengellisessä rantakunnossa?
Kevään edetessä on vaikea välttyä kuulemasta, näkemästä
tai lukemasta siitä, millä eri tavoin ja konstein pääsee
taas mahdollisimman hyvään ”rantakuntoon”. Tästä me
Jeesuksen soturit voisimme ottaa opiksi ja miettiä, miten
pääsemme taistelukuntoon saatanan hyökkäyksiä ja juonia
vastaan. Päivittäin vietetty aika
Herran kanssa; rukoillen, kiittäen
ja kuunnellen, mitä Hän haluaa
meille kertoa, Raamatun lukemista
ja uskovien yhteyttä unohtamatta.
Näillä eväillä pääsemme varmasti
ainakin sisäiseen rantakuntoon
eikä vihollinen saa mieltämme
mustumaan.¤

Minä rakastan

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin
Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä
alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi,
puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä
eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä
ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten
rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan;
joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa
lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin
Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen
ruumiinsa jäseniä. ”Sentähden mies luopukoon
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa,
ja ne kaksi tulevat yhdeksi
lihaksi.” Tämä salaisuus
on suuri; minä
tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa.
( Ef. 5: 25 – 32)

Jeesuksen Kristuksen
seurakuntaa
Teksti: pastori Mika Turunen, Äänekosken Helluntaiseurakunta
Kuva: Sami Turunen

S

eurakunta on aina herättänyt ihmisissä monenlaisia
tunteita. Koko sen olemassaolon aikana siitä on ollut
hyvin helppo löytää erilaisia virheitä ja ongelmia. Se
on tehnyt päätöksiä, joita joidenkin ihmisten on ollut vaikea
hyväksyä. Siihen on kuulunut joskus hyvin vaikeitakin ihmisiä. Se on tehnyt jopa työtään erilailla, kun olisi haluttu,
mutta tiedätkö mitä? Siitä huolimatta Jumala sanoo Sanassaan, että meidän tulisi siihen kuulua, sitä rakastaa ja siunata sen tekemää työtä koko sydämestämme.
Näiden vuosien aikana, jona olen itse saanut seurata
Jeesusta, olen oppinut rakastamaan seurakuntaa kaikista
sen virheistä huolimatta. Seurakunta on ollut minulle rakas
paikka, jonka keskellä olen saanut tervehtyä ja kasvaa. Se
on tarjonnut minulle elämäni hienoimpia hetkiä, mutta toki myös monta pettymystä. Tämäkin on ihan luonnollista,
koska seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä.

Seurakunta kalliolla
Uskon, että tämän ajan ihmisten suurin ongelma suhtautumisessa seurakuntaan onkin juuri siinä, että katse kiinnitetään sen vikoihin ja virheisiin, mutta unohdetaan kaikki se
hyvä, joka siinä on. Jeesus sanoi Pietarille: Sinä olet Pieta

ri ja tälle kalliolle Minä rakennan seurakuntani. Tässä on
seurakunnan kunnia ja ylpeys tänäkin päivänä. Sitä ei ole
rakennettu ihmisten, vaan se on rakennettu Jeesuksen Kristuksen varaan. Hän on sen ainoa ja oikea perustus.
Minkä tähden meidän pitäisi tänään rakastaa seurakuntaa? Ensimmäinen syy on siinä, että Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Siinä on syytä meille jokaiselle jo aivan tarpeeksi. Kun me rakastamme jotakin ihmistä, niin eikö meidän
tulisi oppia rakastamaan myös asioita, jotka ovat tärkeitä
meidän rakkautemme kohteelle? Tämä totuus pätee varsinkin meidän suhteessamme Jumalaan.

Jeesuksen seurakunta
Millä tavalla Jeesus sitten rakastaa seurakuntaansa? Tässä
sanottiin, että Hän antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Hän tuli
taivaan kirkkaudesta tämän kurjuuden keskelle. Hän joutui
omiensa ja lopulta jopa Isänsä hylkäämäksi - koko maailman vihan, ivan ja pilkan kohteeksi ja lopulta ristiinnaulituksi meidän edestämme. Joten voimme sanoa, että Hän
todella antoi itsensä alttiiksi seurakuntansa tähden. Tämä
tapahtui 2000 vuotta sitten, mutta edelleen Hän tekee työtä seurakuntansa puolesta. Tänäänkin Hän valvoo rukoillen

Isän oikealla puolella seurakuntansa
tähden. Sen toiminnan kautta Hän ilmestyy ihmisten elämään. Sen kautta
Hän osoittaa armoaan, rakkauttaan ja
anteeksiantoaan. Sen kautta Hän tänään ravitsee meitä ja pitää meistä hyvää huolta.
Tuo huolenpito on niin voimakasta, että Hän jopa kärsii yhdessä seurakunnan jäsenten kanssa. Apostoli Paavali kävi hyökkäykseen seurakuntaa
vastaan ennen kun sai kohdata
Jeesuksen. Hän teki kaikkensa
tuhotakseen alkaneen seurakunnan. Hän repi ihmisiä kodeistaan ja toimitti heitä rangaistavaksi. Kun hän lopulta kohtasi
Jeesuksen, tämä sanoi hänelle:
Saul, Saul, miksi vainoat Minua? Tämä osoittaa, että kun seurakunta kärsii,
Jeesus kärsii yhdessä sen kanssa.

Ymmärrys
seurakunnasta
Tänään on monia, jotka sanovat, että
minä rakastan Jeesusta, mutta en minä
niin välitä siitä seurakunnasta. Mutta
tiesitkö, että tämän kaltainen rakkaus
Jeesukseen ei ole mahdollista? Se ei
ole kerta kaikkiaan mahdollista, sillä
kuinka ihminen voisi jakaa täydellisen
Kristuksen – pään ja ruumiin – kahteen eri osaan ja sanoa toiselle: Sinua
minä rakastan, mutta sinusta minä en
taas niin välittäisi.
Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että meidän ymmärryksemme Jumalan Sanasta ei ole päässyt
kasvamaan oikealla tavalla. Tai sitten
meidän ylpeytemme ei vain haluaisi asettua minkäänlaisen auktoriteetin
alaiseksi. Paavali sanoi myös tähän tilanteeseen sopivat sanat: Vaan mitäpä
tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla
tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai sitten totuudessa!

Morsian ja perhe
Me näemme, että Jeesus todella rakastaa seurakuntaansa. Se on Hänen

morsiamensa, jota Pyhä Henki valmistaa Karitsan häihin. Jeesus antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Hän ravitsee ja
vaalii sitä, kärsii yhdessä sen kanssa
ja on itse henkilökohtaisesti seurakuntansa pää. Eikö siinä ole meille jo syytä rakastaa Jumalan seurakuntaa? Se
on Meidän Herrallemme niin tärkeä ja
rakas!
Seurakunta on myös Jumalan perhe. Eikö perheen elämään kuulu rak-

voitaisiin tehdä valmiiksi palveluksen
työhön.

Iankaikkinen siunaus

Täällä Äänekoskellakin seurakunta on
saanut jättää iankaikkisen siunauksen
monen ihmisen elämään. Koskemattoman jäljen, jota mikään tässä maailmassa, eikä tulevassa, voi poistaa,
purkaa, tai tehdä tyhjäksi. Monet luulevat, että seurakunta käy
kuolinkamppailuaan, koska väki vähenee seurakunSe, että tänään on monia
nissa ja ihmisten on vaikea
erilaisia seurakuntia, ei ole
sitoutua niiden toimintaan.
merkki hajaannuksesta.
Mutta nämä ihmiset unohtavat Jeesuksen sanat Piekaus, välittäminen ja huolenpito? Toki tarille: Edes Tuonelan portit eivät kyme emme saa unohtaa, että siihen kuu- kene voittamaan Jeesuksen Kristuksen
luu myös kasvatus, ohjaus ja kurituskin seurakuntaa.
perheenjäsenten parhaaksi. Perheen sisäisessä yhteydessä on valtava voima.
Jumalan henki yhdistää perheen, jotta Hengellinen koti
se voi rakentua rakkaudessa.
Olen iloinnut siitä yhteydestä, joka on
Jumalan suunnitelmassa seura- syntynyt seurakuntiemme välille. Se,
kunnalla on hyvin tärkeä rooli ni- että tänään on monia erilaisia seurakunmenomaan uskovan ihmisen terveen tia, ei välttämättä ole merkki hajaankasvun aikaansaamiseksi. Ei tähän nuksesta. Itse asiassa ymmärrän asian
maailmaankaan syntyvä lapsi pärjää niin, että kyseessä on Jumalan armon
ilman äitiään, se joko kuolee tai sitten osoitus meitä vajaita ihmisiä kohtaan.
se ei pääse kehittymään terveellä ta- Tällä tavalla erilaiset ihmiset löytävät
valla.
itselleen mieluisan hengellisen kodin,
jossa palvella Herraa ja kasvaa Hänen
tuntemisessaan. Hänen tahtonsa on, etPyhät valmiiksi
tä me kaikki pääsemme kerran perilSeurakunnan tärkein tehtävä on evan- le Jumalan Valtakuntaan. Vanhana
keliumin julistaminen ja totuuden esil- ammattisotilaana ymmärrän, että
lä pitäminen. Jeesus antoi seurakun- hyvässä armeijassa on monta
nalleen Taivaan Valtakunnan avaimet divisioonaa.
Herra siunatkoon teitä
merkiksi auktoriteetista, jolla seurakunta tätä tehtävää suorittaa. Herra on ja antakoon vaivannäölvaltuuttanut seurakuntansa julistamaan lenne suuren meilosanomaa köyhille, Hän on lähettänyt nestyksen.¤
sen saarnaamaan vangituille vapautusta, ja sokeille näkönsä saamista sekä päästämään sorretut vapauteen.
Tätä varten Hän on antanut
seurakunnalleen erilaisia hengellisiä virkoja ja lahjoja,
jotta pyhät


Nyrkkiä pöytään!
Jumala antaa meille hyviä lahjoja.
Meidän osuutemme on huolehtia
siitä, ettei vihollinen pääse
vaihtamaan kultaa kauniiksi, mutta
arvottomaksi katinkullaksi.
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

O

lin mieheni kanssa kotimatkalla myöhään eräänä
iltana. Nälkä kurni vatsassa ja päätimme poiketa
pikaruokapaikkaan. Vatsamakkaroitani muistellen
ajattelin ottaa vain hampurilaisen ja juoman. Pirtsakka tyttönen palveli meitä. Tehokkaan oloisesti hän kertoi, miten
aterian ostaja saisi kivennäisvesipullon kaupan päälle. Hän
muistutti vielä, että hampurilainen ja juoma erikseen maksaisi lähes saman kuin ateria. Vastaavanlaisia tarjouksia oli
tullut eteeni ennenkin, mutta olin aina kieltäytynyt ja pysynyt valinnassani. Tällä kertaa kuitenkin muutin mieleni.
Ottaisin siis aterian ja saisin kivennäisvesipullon kaupan
päälle.

Jumala vaikuttaa tahtomisen
Myyjä kysyi, minkä ateriaan kuuluvan juoman ottaisin. En
halunnut sokerisia virvoitusjuomia. En myöskään halunnut
mitään kofeiinipitoista niin myöhään illalla. Valitsin siis
vaihtoehdoista sen ainoan oikean eli kivennäisveden.
Mutta myyjätytölle se ei sopinut. Hän muistutti, että kivennäisvesi oli jo tulossa kaupantekijäisiksi. Tyttö jatkoi
työtään ja antoi minulle miettimisaikaa. Poistuin hetkeksi
kassalta ja sillä välin tyttö kysyi mieheltäni saman kysymyksen. Mieheni vastasi: ”Kivennäisvesi, kiitos”. Asia ei
edennyt mihinkään, sillä myös myyjä antoi saman vastauksen: ”Yksi kivennäisvesi on jo tulossa”. Kun palasin kassalle tyttö kysyi taas, minkä juoman haluan. Sanoin tietenkin,
että kivennäisveden, koska oikeasti halusin sen. Ja niin kuin


arvata saattaa, tyttö sanoi, että ei kannata, sillä yksi kivennäisvesipullo on jo tulossa!

Vihollinen vänkää omaan suuntaansa
Minua alkoi naurattaa. Ajattelin, että johan on sinnikäs
myyjä. Hän tuntui tietävän, että kaksi kivennäisvettä on
vaaraksi, vaikka toisen voi ottaa laukkuun mukaan. Hän tiesi minua paremmin, etten oikeasti halunnut kivennäisvettä.
Hän päätti, ettei sitä kannata ottaa, vaikka se oli juuri se,
mitä tarvitsin ja halusin! Mielessäni välähti, että jos olisi ollut huonompi päivä, olisin ihan varmasti saanut veteni pullossa ja veteni kupissa. Nyt kuitenkin tyydyin nauramaan
mielessäni. Luovutin ja pyysin Spriten. Ainakin pidin kiinni väristä. Kivennäisvesikeskustelu loppui siihen. Myyjä oli
tyytyväinen.

Uskontaisteluun
Muistan ajan, kun tulin uskoon ja sain ihmeellisiä vastauksia rukouksiini. Pyysin ja sain. Uskoin lapsen lailla, että Isä
auttaa ihan kaikessa. Vuosien kuluessa huomasin, että Jumala kyllä vastasi, mutta aina ei vastausta tullut ihan yhtä
helposti. Tiesin, että Jumalan Sanan mukaan minulle kuuluu tiettyjä asioita, sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Aloin
ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun meitä kehotetaan taistelemaan hyvä uskon taistelu. Vaikka rukoilin samalla tavalla kuin ennenkin, oli kuin vastassa olisi ollut myyjätyttöön

verrattava jääräpää, joka sanoi väsymättä uudestaan ja uudestaan: ”Ei onnistu, ei kannata, ei tipu, luovuta”. Jeesus
kuitenkin sanoo: ”Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän”. Hän sanoo myös: ”Anokaa, niin te saatte ,
että teidän ilonne olisi täydellinen ”.

Pysy lujana!
Miettiessäni tuota pikaruokalan myyjätyttöä, ajattelin, miten tärkeää on järkähtämättä pitää kiinni siitä, mikä meille kuuluu Jumalan lapsina. Luovuttamisen sijasta voi lyödä
nyrkin pöytään. Jos olisin sanonut, että otan kivennäisveden, koska haluan sen ja asiakkaana minulla on oikeus saada se, mitä tilaan, niin olisin sen ihan varmasti saanut.
Emme voi vaatia asioita Jumalalta, mutta siltä voimme, joka estää meitä saamasta sitä, mikä on Jumalan tahto.
Jaakobin kirjeessä sanotaan: ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee”.
Hebrealaiskirjeessä muistutetaan: ”Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen”. Elämästämme ei voi tulla hyvää, jos
annamme vihollisen päättää puolestamme. Vihollinen voi
saada meidät uskomaan, ettei ole mahdollista saada parantumista, vapautumista tai mitä tahansa me tarvitsemmekin.
Jeesus sanoi vihollisesta: ”Totuudessa hän ei pysy, koska
hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän
puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”. Jos
luovutamme kesken, vihollinen on saanut meistä väsytysvoiton.
Tilanteessa kuin tilanteessa vihollisella on aina omia
vaihtoehtoisia tarjouksiaan, joitten saaminen näyttää helpommalta. Ne näyttävät makeammilta, mutta ovat rasvaisempia ja lihottavampia! Pitkällä aikavälillä ne ovat huonoja valintoja. Perkele on ikävä kaveri, jonka kanssa ei
kannata kaveerata. Jos sinulla menee huonosti, se sanoo, ettei Jumala välitä. Jos sinulla menee hyvin, se kaivelee omia
sananlaskujaan pelotellen, että pian on edessä itku pitkästä
ilosta.

Etsivä löytää, jos tietää, mitä etsii
Eräänä päivänä seisoin keittiössä ruokakaapin edessä. Ovi
oli auki edessäni ja tuijotin kaapin perälle. Seisoin siinä,
enkä millään muistanut, mitä olin tullut hakemaan. Kuulin
mielessäni sanat: ”Ellet tiedä, mitä etsit, et löydä.” Miten
totta se onkaan! Ensin täytyy tietää, mitä Jumalan Sana lupaa. Vasta sitten voi pitää siitä uskossa kiinni.
Jos seisoo kaapin edessä, eikä tiedä, mitä on hakemassa, on huonot mahdollisuudet onnistua. Täytyy tietää, mitä
kaapissa on ja muistaa, mitä on hakemassa. Kun lähtee liikkeelle ja pitää lujasti kiinni päämäärästä, eikä anna kenenkään vesittää sitä, tulee ihan varmasti löytämään. Ei ole Jumalan tahto, että olemme taivuteltavissa ottamaan vastaan
sellaista, mikä ei ole Hänen suunnitelmissaan.¤

Jumalan rauha
Teksti: Raija Savolainen

J

umalan Sana puhuu paljon rauhasta. Jeesus sanoo opetuslapsilleen:
“Rauhan minä jätän teille. minun
rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh. 14:27).
Kun annamme elämämme Jeesukselle, meistä tulee Hänen opetuslapsiaan ja voimme ottaa tuon Raamatun
kohdan omaan elämäämme. Jeesus on
jättänyt meille Hänen rauhansa. Kun
Jeesus oli täällä maanpäällä, Hänellä
oli aina rauha, tiukimmissakin tilanteissa.
Rauha on annettu meille, ei ainoastaan suhteessamme Jumalaan, vaan jokapäiväistä elämäämme varten. Myrskynkin keskellä voimme elää iankaikkisten
käsivarsien kannattelemana, tietäen,
että myrskyn jälkeen tulee kaunis ilma. ¤

Pelastusrukous

R

aamattu sanoo: ”Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on hänet kuolleista herättänyt,
niin sinä pelastut” (Room. 10:9-10).
Jos haluat saada asiasi kuntoon Jumalan kanssa, rukoile ääneen seuraava
rukous: ”Rakas Herra Jeesus. Uskon,
että olet kuollut puolestani. Olet sovittanut kaikki syntini. Uskon, että Jumala on herättänyt Sinut kuolleista ja
Sinä elät tänä päivänä. Tahdon antaa
itseni kokonaan Sinulle. Tule sydämeeni Jeesus. Haluan, että olet Herrani
kaikilla elämäni alueilla.”
Kerro uskoontulostasi jollekin,
rukoile, lue Raamattua ja etsi itsellesi hyvä seurakunta. Jos sinulla on kysymyksiä, tai haluat jutella, voit ottaa
meihin yhteyttä. Yhteystiedot löydät
sivulta 19.¤


Jari Kaipainen Riihimäeltä on vapaa ja toivoa täynnä
oleva nuorimies. Takana ovat kovat vuodet huumeineen ja
vankilareissuineen. Hän tietää mitä on elää toivottomuuden
keskellä, mutta tietää myös, että Jeesus voi vapauttaa ja antaa
uuden suunnan elämään.

Pääpointti on rakkaus
Teksti: Teija Ruuska | Kuvat: Niko Kauppi

J

arilla on kirja kädessään, Guy
Chevreaun kirjoittama Pilvetön
tanssi. ”Mä sain tän kirjan kun
olin tullut uskoon. Mulla oli sillon jo
asiat tosi hyvin, mut kun aloin lukee
tätä, niin ei menny kauaa kun purskahdin itkuun. Tää todella kosketti mun
elämää.”
Kirja kertoo ihmisistä, jotka elivät
erilaisten huumeiden orjina epäinhimillisissä oloissa kaduilla, pahvilaatikoissa, missä tahansa, pysyäkseen
hengissä seuraavaan päivään. Jeesuksen rakkaus heitä kohtaan oli kuitenkin olemassa Betel-yhteisön muodossa. Yhteisössä toteutetaan vuosia sitten
Espanjasta alkunsa saanutta kristillistä Betel-kuntoutusohjelmaa. Pilvetön
tanssi- kirjan lukuisat todistukset kertovat, kuinka Betel-kodin antama suoja, rakkaus ja Jumalan järjestys sekä
säännöt auttoivat heitä takaisin ehjään
elämään.

Venäjälle tutustuun Betel-yhteisön toimintaan.” Jari pääsi matkaan Suomen
Betel-kodit ry:n kautta. Mutta ennen
kuin 2,5 kuukautta kestävä palvelusaika saattoi alkaa, tarvittiin paljon rukousta ja nöyrtymistä, sillä esimerkiksi
uusi työpaikka täytyi jättää. Jarin kielitaito venäjän suhteen rajoittui pariin
kolmeen sanaan. Vuosi kului ennen
kuin Jari löysi itsensä venäläisestä Betel-yhteisöstä Kuolemajärven rannalta,
jossa sillä hetkellä oli noin 60 miestä ja
30 naista. Joukkoon kuului poljettuja
ja langenneita ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista ja taustoista.

Työ on lääkettä

Jotain alkoi herätä Jarin sisimmässä.
”Musta alko tuntuu, että tää vois olla
mun juttu. Ehkä mä voisin lähtee vaik

Yhteisö on toiminut noin seitsemän
vuotta ja saanut kovalla työllä ja Jumalan ihmeillä paikkoja kuntoon. ”Mä
jäin sinne ja mut otettiin tosi hyvin
vastaan. Olin valmistautunu olemaan
vuoden, mut pisin mahdollinen yhtäjaksoinen aika ulkomaalaisille oli 3
kuukautta. Aluks mulla ei ollu ketään
suomenkielistä kaveria, joten Jeesuksen rakkautta täyty osoittaa käytännössä eikä sanoissa. Voin sanoo, ett koin

Ruokailutilanne Betel-yhteisössä.

Betelissä kaikki tekevät työtä omien kykyjensä
mukaan.

Kipinä syttyy
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tänä aikana enemmän hengellistä siunausta kuin ikinä aikasemmin.”
Betelissä pyritään kaikin puolin
omavaraisuuteen, joten työtä riittää.
Kaikki työ tehdään yhteisön hyväksi.
Kasvihuoneet ja karja tuottavat osan
ruuasta, mutta myös lahjoituksia otetaan vastaan. Ne tosin eivät ole aina
ensiluokkaista tavaraa.
Jari toimi muiden mukana niin
työssä kuin päivittäisissä hengellisissä kokouksissakin. Työpäivät ovat 14
tuntia kuutena päivänä viikossa. Jokainen saa toimia omalla osaamisen alueellaan, mutta on myös paljon yhteistä
työtä ja vastuuta kodin pyörittämisestä.
Jokainen päivä aloitetaan rukoillen,
ylistäen ja tutkien Jumalan sanaa yhdessä. Tähän on kaikkien osallistuttava, oli sitten uskossa tai ei. Hengelliset
kokoukset kuuluvat työaikaan. ”Olin
mukana metsätöissä, öljysataman raksalla, vessan pesussa ja sellasessa, ja se
oli hienoo. Hengellisissä kokouksissa
koettiin joskus valtavaa Jumalan voimaa ja läsnäoloo. Välill oli ilokarkelot.
Yksihampaiset tytöt ja pojat tanssi Jumalalle. Se oli tosi hoitavaa.”
Seinämaalaus Betel-alueella kertoo
olennaisen.

Säännöt ovat rakkautta
Betelin säännöt ovat selkeät ja niitä on
noudatettava. Esimerkiksi kaikenlaiset
päihteet, tupakka mukaan lukien, ovat
kiellettyjä. Siteet entiseen elämäntapaan katkaistaan. Jokaisella säilyy
kuitenkin vapaus lähteä pois, ellei vielä ole valmis käymään vuoden hoitojaksoa läpi. Joka viikko taloon tulee 210 uutta ihmistä. Ne, jotka sitoutuvat
kovaan työhön, tiukkoihin sääntöihin
ja antavat itsensä Jumalan järjestyksen
alaisuuteen, kokevat muutoksen. Elämä saa muodon heissä ja heidät rakastetaan Kristukselle. ”Monet muuttu sinäkin aikana kun mä olin siellä. Kun
olin ollu 2 viikkoo siellä, niin sinne tuli mies joka puhu suomee. Se oli mulle
rukousvastaus. Hänestä mä sain tulkin
ja lisäks tää kaveri tuli uskoon ja mä
sain olla rohkasemassa sitä ja potkimassa eteenpäin.”

Asukkaiden joukosta nousee uusia johtajia, jotka ottavat vastuuta ja voivat
perustaa uuden Betel-kodin jonnekin
muualle. Johtaja on entinen narkkari,
joka on itse käynyt läpi hoitojakson
Betel-yhteisössä ja noussut Jumalan
avulla pohjalta. Tällaisen työn käynnistyminen Suomessa on Jarinkin sydämellä. ”Mä oon innoissani tästä. Ois
hienoo olla mukana tukemassa tällasta
Suomessa ja jotain onkin jo näkyvissä.
Tarvetta tällaselle työlle on ja mullakin on monia tuttuja, jotka elää vailla
toivoo. Tän kautta ne, ja monet muut,
vois nousta, löytää Jeesuksen ja saada
elämänsä kuntoon.”
Betel-yhteisöön voi tulla silloin,
kun on siihen itse valmis. Mitään lähetettä tai maksusitoumusta ei tarvita.
Tarvitaan ainoastaan luja päätös suostua Jumalan järjestyksen ja kristillisten
sääntöjen alaisuuteen. ”Mut pääpointti täs kaikess on kuitenkin rakkaus ja
ihmisten rakastaminen Jeesukselle.
Meidän tulee osoittaa jotain kongreettista apua, mihin porukat voi tarttuu”,
kiteyttää silminnähden innostunut Riihimäen mies, Jari Kaipainen.¤

Kuva: Ari Ruuska

Johtajuus on vastuun
ottamista
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Todellinen kunnioitus Jeesusta kohtaan punnitaan
arjen tilanteissa. Meidän kristittyjen tulisi puhua
Jeesuksesta päivittäin. Jeesus opetti, että sydämen
kyllyydestä suu puhuu. Tämä tarkoittaa, että mikä
oikeasti on meille tärkeätä, siitä me puhumme.
Teksti: Pastori Matti Savolainen | Kuva: Eija Kumpulainen

M

iten reagoimme eri elämän tilanteissa, ilmaisee
aitouden syvyyden suhteessamme Jeesukseen.
Annammeko Jeesuksen opettaa ja kasvattaa meitä ihmisinä, joiden päämääränä on Jeesuksen kaltaisuus.
Raamatun mallin mukaan Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa, että luovutamme elämämme täydellisesti Jeesuksen käsiin. Kun sanomme sanan “Jeesus”, se tarkoittaa hyvää ja
positiivista muutosta elämäämme.

Usko tulee kuulemisesta
Jeesus kutsuttiin vierailulle Martan ja Marian kotiin. Martta
puuhasi monissa palvelustoimissa, mutta Maria asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen, ja kuunteli Hänen puhettansa. Martta arvosteli Marian käytöstä, mutta Jeesus sanoi,
12

että Maria oli valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.
Jeesuksen sanoissa on kaikki, mitä ihminen elämässään tarvitsee.
Jeesuksen sanat antavat eväät parhaaseen ja hienompaan
elämään maan päällä. Oppia ja opetella kuulemaan Jeesusta on perusta kaikelle muulle. Jos emme kuuntele Jeesusta,
saamme touhuta tässä elämässä vaikka kuinka paljon saamatta yhtään mitään aikaan. Kuunteleminen on Jeesuksen
kunnioituksen perusta (Luuk.10:38–42).

Uskollisuus Jeesusta kohtaan
Evankeliumi eli ilosanoma Jeesuksesta tuli kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi (Room.16:26).
Usko tarkoittaa täydellistä luottamista Jeesukseen elämän

Lainattua viisautta

kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuuliaisuus sisältää
Jeesuksen mielipiteiden kuuntelemisen ja kuuntelemista
tulisi seurata totteleminen. Kun vietämme aikaa Jeesuksen
kanssa, meillä on aina todellista sanottavaa ihmisille.
Jeesus on elämän ruhtinas. Hän tietää elämästä kaiken.
Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat, niin kuin Pietari sanoi Jeesuksesta (Joh.8:68). Elämämme suurimpana
ja selkeimpänä päämääränä tulisi olla uskollisuus Jeesusta
kohtaan kaikissa elämämme vaiheissa.

Paras mahdollinen elämän malli
Jeesus oli ja on täysin uskollinen ja lojaali Taivaalliselle
Isälleen. Sen seurauksena ja hedelmänä Hän lunasti meille suurimman lahjan, pelastuksen. Samalla Hän asetti parhaan mahdollisen elämän mallin meille kaikille. Hän näytti, miten täällä maan päällä tulisi elää, jotta oikeasti voi olla
onnellinen. Jeesuksen unelmana on nähdä Hänen kaltaisuuttaan meissä. Kaikki hyvä elämässämme on Jeesuksen
aikaansaannosta.
Annetaan Jeesuksen tehdä yhä enemmän työtä meissä.
Jos meidän oma suhteemme Häneen on terve ja läheinen,
meidän on helppo rohkaista toisia. Meidän on hyvä antaa
vilpitöntä kiitosta kaikelle sellaiselle, mikä tukee Jeesuksen
työtä maan päällä. Voimme vastata Jeesuksen uskollisuuteen olemalla lojaali Hänelle.

Hyvien hedelmien kasvualusta
Viidennessä Mooseksen kirjassa luku 8 ja jae 5 sanotaan:
”Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa”. Kaikki, mitä
Raamatussa sanotaan, on testamentti eli perintö meitä itse kutakin varten. Kaikki on tarkoitettu meidän parhaaksemme. Meidän tulee vain antaa sanojen ja opetusten uskon
kautta sulautua elämäämme.
Meidän identiteettimme on siinä, mitä Jumala sanoo
Raamatussa. Jos omat tunteemme ja tuntemuksemme, toisten mielipiteet tai yleensä maailman vaikutus pääsee liikaa
sanelemaan elämäämme, silloin olemme todella hukassa
Jumalan parhaasta.
Jumalan Sana ei muutu eikä Jumala muutu, mutta me
muutumme Jumalan hyvään suuntaan, jos Hän ja Hänen
Sanansa hallitsee elämässämme. Jumalan Sana on siemen.
Kun se saa kasvualustan elämässämme, näemme paljon Jumalan hyviä hedelmiä tulevan todellisuudeksi elämämme
kautta.¤

Bill Hybelsin
kirjasta Rohkea
johtajuus

”

Paikallisseurakunta on maailman toivo,
koska sillä on ainoa sanoma, jolla on vaikutus ihmisen ikuisuuskohtaloon.

”

Täytettyäni juuri 50 olen hiljattain viettänyt
paljon aikaa ajatellen, mikä on olennaista
minulle. Ymmärrän, että perheen lisäksi on
vain kaksi asiaa, joilla on todella merkitystä.
Ensiksi, haluan tehdä Jumalan tahdon elämäni
loppuun asti. Se on ensisijaista. Mutta sen lisäksi haluan tehdä Jumalan tahdon aidossa yhteisössä ihmisten kanssa, joita rakastan ja jotka
rakastavat minua. Kun näistä kahdesta pääasiasta tulee todellisuus, minulla on yltäkylläinen
elämä. Kantaen ihmisiä sydämessäni, kun palvelemme yhdessä, ja heidän samoin kantaessaan minua, se on ”unelmajoukkueessa” olemista. Se on kuin pala taivasta maan päällä.

”

En tunne sinua, mutta kun ajattelen maailmaa, jossa elämme - jossa paha ilmestyy
mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla, jossa
pikkupojat lentokentillä lyövät rikki toistensa
kasvot ja jossa mielipuolet hallitsevat terrorilla
viattomia - en voi muuta kuin antaa itseni entistä palavammalla innolla kauniille, voimakkaalle, elinvoimaiselle Jeesuksen Kristuksen
seurakunnalle. Missä muualla haluaisin käyttää johtajan lahjat, jotka Jumala on antanut
minulle? Seurakunta on maailman toivo!

”

Minun oli nostettava jalat työpöydälle ja
mietittävä ja rukoiltava useita tunteja, ennen kuin pystyin paljastamaan syvät vakaumukset, jotka ohjaavat päätöksentekoani. Tarkastelua varten luettelen ne jälleen.
1. Kunnioita Jumalaa kaikessa, ja Hän kunnioittaa sinua.
2. Ihmiset ovat tärkeitä Jumalalle
3. Paikallisseurakunta on maailman toivo.¤
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Teksti ja kuvat: Päivi Ryhänen

Taivaasta tuulee

Kesän 2007 Taivaasta tuulee
tapahtuman tunnelmissa
viihtyivät myös motoristit.
Taivaasta tuulee paidat
näkyivät katukuvassa.

seurakuntien yhteistyötä Jämsässä

Parina kesänä olin kuunnellut kotipihassani, kuinka
keskusaukiolla rokki raikui yli kaupungin myöhään yöhön.
Eräänä iltana sieltä taas kuului sama meteli ja silloin minut
valtasi jonkinlainen ”pyhä suuttumus”. Ei se meteli sinänsä
suuremmin häirinnyt. Minua häiritsi se, että siellä hallitsi tämän
maailman ruhtinas ja kunnia annettiin sille, jolle se ei kuulu!
Silloin julistin ääneen: ”Tuossa aukiolla tullaan vielä julistamaan
Jumalan Sanaa Jumalan kunniaksi!”

S

itten eräänä yönä, toukokuussa 2007, Jumala kutsui näin Jumala halusi rohkaista minua matkan varrella: ”Mene
minut neuvotteluun kanssaan. Ymmärsin, että nyt vain ja tee se!” Siinä Jumala sanoi minulle ja sanoo sinulolisi aika järjestää tapahtuma keskusaukiolla ja Hän le tässä ja nyt: ”Mene vain rohkeasti, ole uskollinen ja tee
kehotti minua aloittamaan työn. Hän antoi myös perusperi- oma osuutesi, se minkä Jumala osoittaa. Jumala kulkee siaatteet, mitä tapahtuma pitäisi sisällään. Ensimmäinen asia nun kanssasi!”
oli, että se on kaikkien kristittyjen, kaikkien seurakuntien
Jämsässä toimii luterilainen-, helluntai-, vapaa-, adventyhteinen juttu. Mieleeni tuli myös hyvin selvästi tapahtu- ti- ja Elävät Kivet seurakunta, jotka olivat ennenkin tehman nimi ”Taivaasta tuulee!”. Yritin
neet jonkin verran yhteistyötä. Otin
kyllä omalla järjellä miettiä muitakin
yhteyttä näiden seurakuntien pasto”Olin monesti ajatellut,
nimivaihtoehtoja, mutta mikään muu ei
reihin ja ensimmäinen ”pappien paettä Jämsään olisi kiva
tuntunut hyvältä. Se oli Jumalan antama
laveri” pidettiin toukokuun viimeisaada joku isompi kristillinen
nimi ja sitä ei voi silloin ihminen muuktapahtuma ja moni muukin sitä nen päivä. Kaikki pastorit olivat yhtä
si muuttaa. Jumala antoi myös näyn siimieltä siitä, että ajatus on hyvä. Hievarmasti mietti.”
tä, että tämä ”Taivaan tuuli” on se tuuli,
man kysymyksiä herättivät raha-asiat
Päivi Ryhänen
joka puhaltaa pois kaikki vanhat pölyt
ja sää. Maksumiehiksi kun eivät tulisi
– asenteet, ennakkoluulot, uskonnollisuuden - ihmisten ja seurakunnat tai muut julkiset tahot, vaan tapahtuman pitäisi
seurakuntien yltä. Se on raikas tuuli, joka virvoittaa ja tuo rahoittaa itse itsensä. Pohjakassamme oli siis 0€. Suomen
uutta ELÄMÄÄ! Ja ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, nä- kesäkin on sään puolesta arvoituksellinen. Jumalan armoskee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maas- ta, täydessä uskon varmuudessa, sain kuitenkin sanoa: ”Jos
sa, niille loistaa valkeus” (Jes. 9:1).
(=kun) hanke on Herrasta, se menestyy!”. Tiesin, että tämä
ei ole ihmisen suunnitelma, vaan Jumalan. Ja tämä Jumala
sanoo:”Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra
Okei Isä, tehdään se!
Sebaot” (Hagg. 2:8). Ja tämä on se Jumala, josta sanotaan
Kun aamulla heräsin tuon yöllisen neuvottelun jälkeen, Sanassa: ” hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee sakaikki tuntui täysin mahdottomalta. Sanoin Jumalalle, että lamat ja sateen ja tuopi tuulen sen säilytyspaikoista” (Ps.
ei tästä tule mitään, unohdetaan koko juttu, ihan mahdo- 135:7).
ton tapaus! Mutta Jumala oli toista mieltä. Muutaman päiJumalalta saamme myös anoa viisautta niin raha-asioivän ajan Hän hiljalleen, rakkaudellisesti taivutteli minua, hin kuin muihinkin järjestelyihin. ”Mutta jos joltakin teiskunnes sanoin ”Okei Isä, tehdään se!” Ja hassua, miten sen tä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa
jälkeen usein tuli mieleeni lause ”Just do it!” Vaikka minä kaikille alttiisti ja soimaa-matta, niin se hänelle annetaan.
en puhu englantia nimeksikään, saati että ajattelisin englan- Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka
niksi! Enkä silloin tiennyt, että se on erään merkkifirman epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittunnuslause. Joku kertoi sen minulle myöhemmin. Mutta telee” (Jaak. 1:5-6).
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Positiivinen järkytys
Elokuun 1. päivä oli vasta talkoolaisten
infotilaisuus, johon odotin tulevaksi
kymmenkunta ihmistä. ”Järkytykseni”
oli suuri, kun paikalle tuli 40 innostunutta ihmistä tekemään yhteistä tapahtumaa! Palaverissa päätimme kolminkertaistaa ”Taivaasta tuulee” logolla
painettujen T-paitojen tilausmäärän.
Vastuuhenkilöt löytyivät makkaran- ja
letunpaistoon ja muuhun tarvittavaan.
Tapahtuman puolesta rukoiltiin
paljon, yhdessä ja yksin. Muutama päivä ennen tapahtumaa pidimme yhteisen rukousillan helluntaiseurakunnassa. Keräsimme myös rukousvartion,
rukous-muurin, viikonlopun ympärille niin, että joka hetki joku rukoili
tapahtuman puolesta. ”Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat;
älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä” (Jes 62:6). Tunsin
myös selvästi, kuinka rukoukset kantoivat minua työssä. Sain vain kulkea
eteenpäin, ovet avautuivat ja asiat järjestyivät. Itse asiassa vasta jälkeenpäin
minulle iski paniikki, kun mietin, miten ihmeessä oli ollut mahdollista, että
pystyin järjestelemään niin paljon asi-

oita niin pienessä ajassa. Ymmärsin,
että se ei mitenkään olisi ollut mahdollista, jollei Jeesus olisi kulkenut minun
kanssani koko ajan. Ellei enkelit olisi
olleet palveluksen työssä. Ellei olisi
ollut ihmisiä, jotka rukoilivat.
Tuulisena elokuun 17. päivänä sain
vihdoin sanoa: ”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, iloitaan ja riemuitaan siitä!” Saimme viettää upean viikonlopun Jumalan tuulen puhaltaessa.
Perjantaina kaikui Jämsän Keskusaukiolta raikas ja rohkea Jumalan Sanan
julistus – sanoin ja sävelin. Tarjolla
oli myös ruumiin ravintoa; makkaraa,
lettuja, kahvia. Ihmisiä tuntui puhuttelevan se, että uskovat ja eri seurakunnat toimivat yhdessä, saman teltan
alla. Lauantaina luimme koko päivän
ääneen Jumalan Sanaa kaupunkimme
ylle ”Rakas Raamattu 2007” –teemaan
liittyen. Sunnuntain päätöstilaisuuteen
kokoontui yli 200 kuulijaa.

Jumala on uskollinen
Jumala oli ja on Sanansa takana. Hän
siunasi tapahtumamme. Saimme nauttia aurinkoisesta, joskin tuulisesta

säästä. Vettä Hän antoi lauantaina taivaasta sen verran, että saattoi näyttää
meille liittonsa merkin, sateenkaaren,
joka kaartui kaupunkimme ylle. Tuloja saimme niin paljon, että kaikki kulut
hoidettiin, kymmenyksetkin saimme
antaa ja kakkukahvit tarjota talkoolaisille, ja vielä jäi ylikin! Viikonlopun
aikana kymmenkunta ihmistä antoi
elämänsä Jeesuksen käsiin! Halleluja!
Jumala on niin ihana, mahtava ja uskollinen! Häneen totisesti kannattaa
luottaa ja uskoa! Häntä on ihana palvella!
Kolmisen kuukautta aikaisemmin
Jumala oli antanut minulle näyn ”Taivaasta tuulee” tapahtumasta, joka silloin tuntui mahdottomalta, mutta oli
nyt totta. Tuo näky ei kuitenkaan ollut
näky vain yhdestä tapahtumasta, vaan
jotakin enemmän. Näky vahvistuu ja
kirkastuu. Jumala antaa ymmärrystä
siitä, mitä Hän haluaa kaupungissamme tehdä ja miten Hän haluaa sen tehdä.
Jumalan Pyhä Henki tekee työtä ihmisten sydämissä. Hän vaikuttaa
tahtomista ja tekemistä, jotta Hänen
hyvä tahtonsa tapahtuisi!¤

T

änä vuonna tammikuun 19. päivä me kristityt saimme yhdessä tarjota ”Rokkaa ja rukousta”
Vitikkalan koululla pidetyssä tapahtumassa. Reilut 200 ihmistä sai nauttia hengen ja ruumiin ravintoa sekä
uskovien yhteyttä Pyhän Hengen läsnäolossa. Myös järjestelyt sujuivat,
Kristuksen ruumis täällä maan päällä
toimi loistavasti. Joka seurakunnasta
oli jälleen väkeä rakentamassa yhteistä tapahtumaa. Jokainen tuntui tekevän
työtä ilolla, ei pakosta. Jokaisen työllä oli merkitys tapahtuman onnistumiseksi. Ja taas saimme kokea Jumalan
siunauksen; tapahtuman tuloilla saimme katettua kaikki menot ja moni ihminen koki tulleensa ravituksi! Jeesus
lupaa ihmisen miettiessä maallisia tar-

peitaan: ”Vaan etsikää ensin Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan” (Matt. 6:33). Tulevan elokuun
15.–17. päivä on jälleen ”Taivaasta
tuulee!” tapahtuma Keskusaukiolla.
Jäämme odottamaan, mitä Jumalalla
on meille varattuna.
Jeesus sanoi: ”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos
teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.
13:35). Jäähyväisrukouksessaan täällä
maan päällä Jeesus rukoili monin eri
tavoin, että uskovat voisivat olla yhtä
keskenään. Jeesus on väkevästi läsnä
ja vaikuttaa siellä, missä uskovilla on
yksi sydän ja yksi mieli, siellä missä
tehdään yhdessä työtä Jumalan valtakunnan menestymisen eteen ja siellä

Kuva: Kari Sorjonen

Taivaasta tuulee edelleen

Päivi Ryhänen

missä todella rakastetaan. Rukoillaan,
että se rakkaus saisi lisääntyä meissä
jokaisessa. Et sinä enkä minä yksin,
vaan me yhdessä, yhtenä ruumiina ja
Jeesus kaiken päänä, saamme aikaan
sen, että maailma näkee ja uskoo, että Jeesus Kristus on totisesti Herra ja
Kuningas!¤
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Teksti: Veli Saarikalle | Kuvat: Kirsi Saarikalle

Uskokaa tekojen täh
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään
ja iankaikkisesti. Hän tekee ihmeitä
myös tänään.

M

inulla oli jälleen etuoikeus olla Nigeriassa marraskuussa 2007 pastoreiden ja yhteistyökumppaneiden konferenssissa, jonka järjestivät pastorit
Chris ja Anita Oyakhilome.
Heillä on maailmanlaajuinen palvelutyö nimeltä Christ
Embassy. Heillä on omia tai yhteistyöseurakuntia joka
mantereella ja oma satelliittikanava. Seurakuntiin kuuluu
yli kolme miljoonaa jäsentä. He painavat joka kuukausi
Rapsodiaa Todellisuuksista -hartauskirjaa jopa 43 kielelle.
Näitä kirjasia on jaettu jo yli sata miljoonaa. Tämä Christ
Embassy on ehkä maailman nopeimmin kasvava hengellinen toiminta tällä hetkellä.

Parantumistilaisuus
Konferenssin kohokohtana on parantumiskoulun parantumistilaisuus, jossa pastori Chris välittää Jumalan voimaa ja
sairaat paranevat. Parantumiskoulussa nämä sairaat ihmiset
ovat saaneet kahden viikon valmennuksen ja opetuksen Jumalan Sanasta. He tietävät, että Jumalan tahto on parantaa
kaikki ihmiset. Perusteellinen opetus ei jätä jossittelulle sijaa, vaan siellä todella juntataan Raamatun totuus ihmisten
mieliin. Tällaisessa ilmapiirissä parantumisihmeet ovat ar-
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kipäivää. Ihmiset ovat tulleet vakuuttuneiksi siitä, että Jumalan tahto on, että olen parannettu nyt.

Parantumisen riemu
Olimme jännittyneinä mukana seuraamassa parantumissessiota ja apostolisia tekoja. Odottelimme pastori Chrisiä saliin. Arviolta 15 ihmistä oli pyörätuoleissa, muutama paareilla ja useampi sata istumassa ylistäen Jumalaa ja
odottaen, että he paranevat Jumalan miehen kautta. Pastori Chris saapui saliin ja heti alkoi tapahtua. Merkillepantavaa oli, että kun pastori Chris sanoi parannettavalle, olet
parannettu, välittömästi parannettu alkoi riemuita parantumisestaan ja lähti juoksemaan. He todella uskovat olevansa
parannettuja ja toimivat sen mukaan. Moni koki parantumisen vahvistuksen juuri siinä, että lähti liikkeelle.

Jumalan tuli
Yllättäen pastori Chris kutsui minut ensimmäisen pyörätuolipotilaan luokse. Tuhannet ihmiset seurasivat ja monet
tv-kamerat olivat paikalla. Laskin käteni naisen polville ja
annoin voitelun koskettaa häntä. Odotin Jumalan voiman

hden
virtaavan häneen. Tiesin todella varmasti, että nainen tulee parantumaan.
Katsoin häntä silmiin ja uskoin Jumalan voiman virtaavan häneen. Voitelun
ilmapiiri oli niin vahva, että mikään
epäusko ei ollut mahdollista. Rukoukseni aikana Jumalan voima iski tuohon
naiseen todella voimakkaasti. Hän alkoi täristä kuin horkassa ja parantui samalla hetkellä.
Chris sanoi, että nainen on nyt parantunut. Silloin otin naista kädestä ja
vedin hänet pystyyn. Hän lähti välittömästi juoksemaan täysin parantuneena. Jälkeenpäin nainen kertoi, kuinka
Jumalan tuli meni hänen koko ruumiinsa läpi.

Apostoliset ajat
Nämä ovat vahvoja Jumalan tekoja,
joilla todistetaan myös Jumalan olemassaolo epäuskoisille. Parantumisti-

”Kaikki on Jumalan armoa”, tietävät pastoripari Veli ja Taina Saarikalle.

laisuudesta tehtiin video, joka tuli jouluaattona satelliitin kautta nähtäväksi
ympäri maailmaa.
Raamattu sanoo: ”Uskokaa minua,
että minä olen Isässä, ja että Isä on
minussa; mutta jos ette, niin uskokaa
itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti
minä sanon teille: joka uskoo minuun,
myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne
ovat, hän on tekevä; sillä minä menen
Isän tykö” Joh 14:11–12.
Apostoliset ajat ovat myös tänä päivänä, ihmeet ja merkit seuraavat niitä,
jotka uskovat. Nämä afrikkalaiset eivät ole epäuskoisia skeptikkoja vaan

uskovaisia, jotka uskovat heti parantuneensa, kunhan vain joku rukoilee heidän puolestaan uskon rukouksen.
1. Kor. 4:20 sanoo: ”sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan
voimassa”. Hallelujaa! Aamen!
Jumalan tahto on parantaa sinutkin. Jumala ei ole muuttunut. Hän on
sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.
Itse asiassa Hän on jo parantanut sinut
kaksituhatta vuotta sitten. Uskon kautta sinä tulet osalliseksi Jumalallisesta
Ihmeestä kohdallesi.
Voit katsoa videoidun parantumisen videosivuiltamme nimeltä ”parantumissessio” www.sanajaylistys.org.¤
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Kuva: Veli Saarikalle

Teksti ja kuvat:
Hannu Honkapää

Hannu Honkapää katselemassa
katunäkymää Lagosissa.

Jumala toimii voimallisesti

Nigeriassa
Hannu Honkapään raportti
Nigerian matkalta.

N

igeria on väkiluvultaan yhdeksänneksi suurin valtio
maailmassa. Siellä on paljon
korruptiota. Maassa on varastettu arviolta 400 miljardia dollaria itsenäisyyden aikana. Se on sama summa kuin
on koko Afrikan kehitysapu. Kaikista
paholaisen metkuista huolimatta Jumala toimii voimallisesti Nigeriassa.
Sieltä lähtee jo nyt lähetyssaarnaajia,
tulevaisuudessa vielä enemmän. Afrikassa on pitkään tehty lähetystyötä ja
nyt on toteutumassa Saarnaajan sana:
”Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan
pitkään sinä saat sen jälleen.” Tällä
hetkellä siellä myös tulee eniten ihmisiä uskoon päivittäin. Siellä on kuin
Jumalan toiminnan painopistealue.
Siksi siellä paholainenkin raivoaa.

Christ Embassy
seurakunta
Seurakunnassamme täällä Suomessa
pastori Matti oli usein maininnut Veli Saarikallen ja Sana ja Ylistys-seurakunnan. Kiinnostuin pastori Velin
työstä ja tätä kautta tutustuin myös Nigerian Christ Embassyn toimintaan.
Veli Saarikalle on ollut tämän seurakunnan työyhteydessä useita vuosia.
18

Ostoksilla.

Nyt olen jo pitemmän aikaa saanut
kääntää ”Parantumiskoulu” lehteä ja
”Rapsodia Todellisuuksista” kirjasta,
joiden alkuperä on Christ Embassy
seurakunnassa. Palautettakin on tullut.
Ihmiset täyttyvät uskolla, kun näkevät
ja kuulevat Jumalan töistä.

Pastorin kunnioitus
Christ Embassy-seurakunnan pastorin nimi on Chris Oyakhilome. Muutamat pastorit ovat täällä Suomessa
loukkaantuneet, kun tuossa seurakunnassa kunnioitetaan pastoria usein sanomalla ”Jumalan mies”.
Uskon, että kunnioituksen takia
Christ Embassy seurakunnassa tapahtuu niin paljon ihmeitä! Jeesuskaan ei
voinut tehdä ihmeitä kotikaupungissaan, kun Häntä ei kunnioitettu. Häntä
pidettiin ”vain” Joosefin poikana. Pastorit eivät ole ”vain” meidän keskuudessamme kasvaneita, vaan he ovat
Jumalan aseita ja kaksinkertaisen kunnian ansaitsevia.
Suomalaiset eivät yleensä tiedä
paljon mitään pastorin kunnioittamisesta. Se on surullista! Siksi ei voi
tapahtua ihmeitäkään. Jeesus sanoo,
että ”joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut”. On kunnioitusta ”ottaa vastaan” Jumalan lähettämä
opetuslapsi. Vastaanottaminen merkitsee kaikinpuolista ”kestitsemistä”,
huolenpitoa, palkanmaksua ja muuta

Eräs lukemattomista kujista.
Vain kutsuvieraat pääsivät kansainväliseen pastoreiden ja yhteistyökumppaneiden konferenssiin. Tapahtumassa oli
kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka ovat
alkaneet työyhteyteen tämän seurakunnan kanssa ympäri maailmaa. Siitä voit
lukea nettisivuilta englanniksi www.ippc2007.org ja www.christembassy.org.

sellaista! Palveleva ihminen ”ottaa tykönsä” Jeesuksen ja Jumalan, joka tekee ihmeet ja muuttaa maailman.

Kunnioituksen ilmapiiri
Nigeriassa kaikki tapahtui kunnioituksen ilmapiirissä. Veli Saarikalleakin
palveltiin kuin ”piispaa pappilassa”.
Valtava ihme tapahtui, kun hän rukoili
pyörätuolipotilaan puolesta. Istuin aika lähellä ja näin, kuinka satojen ihmisten ylistäessä pyörätuoliinsa sidottu nainen nousi pyörätuolista ja lähti
kävelemään pastori Velin rukoiltua
hänen puolestaan. Tämä täytyy muistaa täällä epäuskoisessa Suomessa,
jossa usein ihmetellään, miksei täällä
tapahdu niin paljon ihmeitä. Syy ei ole
evankeliumissa, eikä Jeesuksessa! Monia muitakin ihmeitä, aivan mahdottomia lääketieteellisesti, tapahtui tässä
parantumiskoulussa.¤

Elämän Sanoma
Elävät Kivet seurakunnan
julkaisema lehti, joka sisältää
tuoretta opetusta voittoisasta
ja yltäkylläisestä elämästä
Jeesuksessa Kristuksessa.
Jeesus sanoo Joh. 10:10: ”Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys!”
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Matti Savolainen
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Sunnuntaisin Jumalanpalvelus
• klo 10 Jämsä, Ahjonsali
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• Jämsänkoski
• Jyväskylä
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omaa seurakunnankokoustamme...”

eija.kumpulainen@elavatkivet.fi

Hebr. 10:25

Käyntiosoite:
Uuraistentie 6
41290 Kangashäkki
Postiosoite / tilaukset:
Purokatu 16 A
44100 Äänekoski
www.elavatkivet.fi
srk@elavatkivet.fi

Painopaikka:
Kirjapaino Kari, Jyväskylä
ISSN nro:
1455-6596 ilmaisjakelu

Vahvistu Sanasta
Raamatunlukuopas
on todettu erittäin hyväksi avuksi säännölliseen Raamatun lukemiseen. Lukemalla ohjeen mukaan luet Raamatun läpi
vuodessa, lisäksi evankeliumit, psalmit ja
sananlaskut kahteen kertaan.
Luet Vanhan Testamentin
läpi tapahtumien mukaisessa aikajärjestyksessä.
Raamatunlukuoppaasta on
ilmestynyt uusittu painos.
Tilaukset osoitteesta:
srk@elavatkivet.fi
Tai
Elävät Kivet srk
Purokatu 16 A
44100 Äänekoski.
Hinta 2 euroa kpl + postituskulut.

Tulevia tapahtumia:
Pe 14.3. klo 19 David Sterling (Tampereen Kristillinen yhteisö) Sanan, rukouksen
ja ylistyksen illassa Jämsän Ahjonsalilla
25.-27.4. Tiimi Livets Ord Raamattukoulusta. Lisätietoja www.elavatkivet.fi.
La 22.3. Linja-automatka Järvenpään Arkki -seurakunnan Kansainväliseen pääsiäistapahtumaan. Lisätietoja: www.elavatkivet.fi (matkasta) sekä www.arkki.org
(tapahtumasta)
Su 23.3. klo 10 Olavi Riikonen (Jämsän vapaaseurakunta) Jämsän Ahjonsalilla
Su 30.3. klo 14 Mika Turunen (Äänekosken helluntaiseurakunta) Hirvaskankaalla

Ilmestyy:
neljä kertaa vuodessa

Voit halutessasi tukea
lehtityötämme Hirvaskankaan
Elävät Kivet ry:n tilille:
Sampo, Äänekoski
800010-71179452
Viitenumero: 7799

Etu- ja takakannen kuvat:
Eija Kumpulainen
© Hirvaskankaan
Elävät Kivet ry, 3.3.2008

Haluamme kiittää jokaista, joka on lahjoitusten muodossa ollut mukana Elämän Sanoma - lehden tekemisessä. Suuret kiitokset tuestasi ja rohkaisustasi!
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”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein,
että me saisimme viisaan sydämen” Ps. 90:12.
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Psalmi 91

J

oka Korkeimman suojassa istuu ja
Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo:
”Herra on minun turvani ja linnani, hän on
minun Jumalani, johon minä turvaan.” Sillä hän
päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta
rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat
turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa
on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et
päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä
kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä
tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi,
kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun
satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä,
kuinka jumalattomille kostetaan. - Sillä: ”Sinä,
Herra, olet minun turvani.” - Korkeimman olet sinä
ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus,
eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän
antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua
kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet
jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja
kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja
lohikäärmettä. - ”Koska hän riippuu minussa kiinni,
niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet,
koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua
avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen
hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä
vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä
ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä
antamani pelastuksen.”

