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Jumala haluaa
tehdä arjesta
juhlan
Teksti: Matti Savolainen
Kuva: Raija Savolainen

O

limme juhlimassa Vappu Selosen 75-vuotispäiviä Vitikkalan uudella koululla Jämsässä.
Juhla oli täynnä suurenmoista ohjelmaa alusta loppuun asti. Oli mahtavia
musiikkiesityksiä ja upeita todistuksia
eri ihmisiltä siitä, kuinka Jumala päivänsankarin kautta oli mullistavalla tavalla siunannut heidän elämäänsä.
Syntymäpäiväjuhla viestitti selkeän sanoman siitä Jumalan yltäkylläisyydestä, jolla elävä Jumala haluaa pukea jokaista Hänen omaansa. Juhlan sanoma
oli Jumalan erinomaisuus ja se, kuinka
Hän tulee aina kunnioittamaan niitä,
jotka vilpittömästi kunnioittavat Häntä. Jumalan läsnäolo, Henkensä kautta,
teki tuosta juhlasta todellisen juhlan.

Jumala haluaa tehdä
arjesta juhlan Jumala
haluaa tehdä arjesta
juhlan Jumala haluaa
tehdä arjesta juhlan
Jumala haluaa tehdä
arjesta juhlan Jumala
haluaa tehdä arjesta
juhlan Jumala haluaa
tehdä arjesta juhlan
Jumala haluaa tehdä
arjesta juhlan Jumala
Päätoimittaja aamukahvilla.

Jumala haluaa tehdä jopa arjesta juhlan. Lukiessamme tätä lehteä, Jumalan
Henki haluaa nostaa juhlamieltä meidän sisimpäämme. Hän haluaa meidät
pois arjen harmaudesta, jos olemme
ajautuneet sellaiseen. Tämä lehti toimii ikkunana monen eri ihmisen elämänkokemuksiin. Saamme lukea
vahvoja Jumalan totuuksia, joiden tarkoituksena on karistaa kaikki uneliaisuus ja velttous pois jokaisen lukijan
Jumalasuhteesta.

Siellä sama kohta kuuluu näin: ”Jos joku on Kristuksessa,
hän on uuden lajin edustaja”, niinkuin David Sterlingin
kirjoituksesta käy ilmi. Tämä Jumalan totuus haluaa ajaa
kaiken pienuus- ja suppeusajattelun pois elämästämme. Uudestisyntyminen ja Jumalan lapseksi tuleminen on suuri ja
mullistava asia.

Voimme lukea tutun Raamatun jakeen,
2. Kor. 5:17: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus”, erään
toisen Raamatun käännöksen mukaan.

Siunattua kesää kaikille! Annetaan Jeesuksen tehdä elämästämme juhlaa!

Vaikka koemme helposti tyhjyyttä tai riittämättömyyttä elämässämme, meidän tulee huomata, että Jumalan olemus on
täynnä elämää ja kaikkivoipaisuutta koko ajan. Siksi Jumalan kutsu kuuluu koko ajan jokaiselle: tulkaa Minun tyköni
ja täyttykää Minun todellisuudellani.

Matti Savolainen


Teksti: Teija Ruuska
Kuva: Eija Kumpulainen

Kuka asettaa meille paineet, kuka
juoksuttaa meitä ja miksi? Onko vika
omien korvien välissä vai ohjataanko
meitä ulkopuolelta?

Tässä ajassa

K

iirettä riittää kotona, harrastuksissa ja työssä. Jatkuvaa
uuden oppimista ja pärjäämistä kaikkien kanssa ”mikäli se meistä
riippuu”… ja aina ei riipu! Pitäisi hymyillä ja jaksaa olla esimerkillinen,
yhteiskuntaa rakentava ja rikastuttava,
yksilöllinen, trendikäs, aito oma itsensä.
Ja tiesithän, että huonot elämäntavat tappavat meidät nopeammin kuin
hyvät. Makkarat suorastaan hyppäävät
jääkaapista vyötäröllesi, jos et kävele
kymmentä tuhatta askelta joka päivä.
Ja kun illalla väsyneenä nostat jalat
seinälle, muistat, ettet olekaan vielä
syönyt puolta kiloa kasviksia tänään.

Missä vika?
Kuka asettaa meille paineet, kuka
juoksuttaa meitä ja miksi? Onko vika
omien korvien välissä vai ohjataanko
meitä ulkopuolelta? Tarvitseeko meidän uskovina olla osalliset tästä? Tiukkoja kysymyksiä, enkä edes aio esittää
syvällisiä vastauksia niihin. Kyse on
kuitenkin tästä maailmanajasta, jossa
olemme mukana, tahdoimme tai emme.
Jumalan lapsina meidän onnemme
on, että meillä on arjen kestävä Jumala, joka näkee oravanpyöräämme. Hä-



nen tahtonsa ei varmasti ole, että meitä
pyöritetään kuin mehulingossa aina
viimeiseen pisaraan saakka.

Levosta käsin
Jumala on ratkaissut tällaiset ongelmat jo kauan sitten. Jos otamme vastaan Hänen ohjeensa, saamme pitää
rauhamme koko ajan ja levosta käsin
vastata tämän ajan haasteisiin. Matteuksen evankeliumissa 11:28 Jeesus
kehottaa meitä tulemaan Hänen tykönsä, niin Hän antaa meille levon.
Ja Joh. 14:27 sanoo ”Rauhan Minä
jätän teille; Minun rauhani – sen minä annan teille. En Minä anna teille,
niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Vahvoja lupauksia,
joihin meidän tulee tarttua. Se vaatii
kääntymistä Jeesuksen puoleen joka
päivä ja elämistä Hänen voimassaan ja
viisaudessaan, riippuvaisena Hänestä.
Jumala on asettanut myös lepopäivän,
jonka pyhittäminen kannattaa. Se on
annettu meidän parhaaksemme, ja paras tapa käyttää se, on keskittyä kuulemaan Häntä ja viipyä Hänen läsnäolossaan.

Arvosta itseäsi
Meidän tulee pitää itseämme Pyhän
Hengen temppeleinä. Ja kun tämän
ymmärrämme, tahdomme pitää huolta
itsestämme kaikin tavoin. Silloin myös
terveelliset elämän tavat ovat meille itsestään selviä asioita, joista nautimme. Siis puoli kiloa kasviksia Pyhässä
Hengessä on ihan helppo nakki. ¤

Elävän Ve
seurakunt

K

auko Karttunen tuli
uskoon 23.11.1983.
Hän kertoo, kuinka
Jumala etsi häntä. Hän ei
tiennyt hengellisistä asioista mitään. Hän oli ateisti ja
alkoholin väärinkäyttäjä.
Hän oli kuullut laulun
”Särkynyt saviruukku” ja
se alkoi soida sydämessä,
kun hän oli työmatkalla
Etelä-Suomessa. Kauko oli
aivan itsekseen, kun Jumala teki hänestä ”uuden ruukun”. Samalla viinan himot
lähtivät. Hän pyysi, että
Jumala vahvistaisi tapahtuman vielä siten, että hänen
vaimonsa soittaisi hänelle.
Kauko oli tuskin saanut sen
sanottua, kun puhelin soi

Kauko
Karttunen
(vas.), Reijo
Kettunen,
Sirkka Karttunen,
Heikki Jukarainen,
Tuulia Tiikkainen ja Jaana
Jukarainen.

Elävän Veden Keidas
seurakunta on saanut alkunsa
näystä, jonka Kauko Karttunen
sai vuonna 1986. Seurakunta
perustettiin 1.5.2001 ja se
toimii Karttulan ja Tervon
alueella. Seurakunnalla on
Karttulassa hyvät tilat aivan
keskustassa. Toimintaa on
tällä hetkellä myös Kuopiossa.

eden Keidas
ta
ja Sirkka-vaimo soitti hänelle. Sirkka
tuli uskoon reilun kuukauden päästä
13.1.1984.

perusta seurakunta”, ja kun Reijo Kettunen vakuuttui seurakuntanäystä, oltiin valmiita perustamaan seurakunta.

Mene ja perusta
seurakunta

Seurakunnan rakenne

Kauko oli jonkin aikaa työttömänä uskoon tulonsa jälkeen. Silloin hän luki
Raamatun neljä kertaa läpi vuoden aikana. Sitten hän alkoi tutkia Raamattua eri käännösten mukaan. Kauko ja
Sirkka liittyivät Vapaaseurakuntaan
heti uskoon tulon jälkeen. Vuonna
1986 Kauko sai näyn seurakunnasta,
mutta sen jälkeen hän joutui omien sanojensa mukaan noin 10 vuoden korpitaipaleelle.
Kauko uudistui vuonna 1999. Silloin hän parani viidestä eri sairaudesta. Hän sai valtavan rohkeuden kertoa
kaikille, kuinka Jeesus rakastaa jokaista. Hän alkoi saada profetioita eri ihmisten kautta, ja sanoma oli: ”Mene ja

Kun Elävän Veden Keidas Seurakunta perustettiin, oli mukana 8 henkilöä.
Nyt jäseniä on 24. Kauko Karttunen ja
Reijo Kettunen johtivat seurakuntaa
yhdessä, kunnes Reijo noin vuosi sitten siirtyi Kuopioon.
Seurakunnalla on hallitus, joka
kostuu kuudesta varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä. Kauko ja
Sirkka Karttunen sekä Jaana ja Heikki
Jukarainen johtavat Tervo - Karttula
alueen työtä. Kauko opettaa ja johtaa
Tervon solutoimintaa. Reijo ja Saara Kettunen johtavat Kuopion työtä.
Reijo opettaa ja johtaa Kuopion solutoimintaa. Reijo johtaa ylitystä ja tulee
Kuopiosta joka toinen viikko johtamaan ylitystä myös Karttulassa. Elisa

Lipponen johtaa vuorollaan Karttulan
ylistystä.
Jaana ja Heikki Jukarainen ovat
hallituksen kolmas pariskunta. Jaana
on seurakunnassa palkattuna työntekijänä ja hän tekee toimistotöitä ja johtaa
päivätoimintaa, rukouspalvelua, nuorisotyötä ja Karttulan solutoimintaa.
Heikki vetää miesten ryhmää ja on
mukana nuorisotyössä. Hallituksen
varajäsenellä, Tuulia Tiikkaisella, on
vastuualueina rukouspalvelu ja lapsija nuorisotyö.

Seurakunnan viikkoohjelma
Sunnuntaisin on viikkojuhla Karttulassa klo 11 ja Kuopiossa klo 16. Tiistaisin on päivätoimintaa Karttulassa
seurakunnan tiloissa klo 10-15 ja klo
18 alkaa esirukous. Keskiviikkoisin
kokoontuu Karttulassa naisten solu ja
Tervossa miesten solu. Torstaisin on
päivätoimintaa Karttulan seurakunnan tiloissa klo 10-15. Perjantaisin
on nuortenillat, joissa alaikäraja on
12 vuotta. Joka toinen perjantai nuoret kokoontuvat Tervon nuorisotalolla
ja nuoria on ollut mukana kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen. Joka toinen perjantai nuoret kokoontuvat
Karttulassa seurakunnan tiloissa. Karttulassa on vasta aloitettu toimintaa ja
nuoria on ollut kymmenestä kahteenkymmeneen.¤


Teksti: Matti Savolainen

Jos Jeesus tarvitsi
Pyhän Hengen täyteyden
aloittaessaan palvelustyönsä,
kuinka paljon enemmän
jokainen meistä tarvitsee
Pyhän Hengen oppaaksi ja
auttajaksi.

Pyhä Henki ja sinä

P

aavali meni Efesoon ja tapasi
siellä muutamia opetuslapsia.
Ja hän sanoi heille: ”Saitteko
Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan” (Ap.t.
19:1-2).
Sitten he ottivat kasteen Herran
Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän
päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat
kielillä ja ennustivat (Ap.t. 19: 5-6).

Pyhän Hengen voima
Nuo edellä mainitut Raamatunkohdat
vahvistavat hyvin selkeästi sen, mitä
oli tapahtunut Helluntaipäivänä niille
120:lle opetuslapselle yläsalissa. Nuo
kaikki 120 ihmistä uskoivat Jeesukseen, mutta heillä ei ollut lupaa eikä
valtuuksia eikä myöskään voimaa lähteä liikkeelle julistamaan evankeliumia. He tarvitsivat sen, että Pyhä Henki tuli ja laskeutui heidän ylleen. Tuo
tapahtuma muutti heidät aivan uusiksi
ihmisiksi.
Pyhä Henki toi opetuslapsille Jeesuksen todellisuuden niin voimakkaana, etteivät mitkään uskonnollisten


johtajien uhkailut saaneet heitä vaikenemaan. Ilman Pyhää Henkeä heidät
olisi ollut helppo hiljentää ja saada pelon valtaan. Jeesus oli luvannut heille:
”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin,
niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani” (Ap.t. 1:8).

Pyhän Hengen täyteys
Kun Jeesus meni Jordanille kasteelle
ja ”Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja
Pyhä Henki laskeutui Hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin
kyyhkynen” (Ap.t. 3:21-22). Luukkaan
evankeliumin neljännen luvun alussa
sanotaan: ”Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta” (Ap.t
4:1). Jos Jeesus tarvitsi Pyhän Hengen
täyteyden aloittaessaan palvelustyönsä, kuinka paljon enemmän jokainen
meistä tarvitsee Pyhän Hengen oppaaksi ja auttajaksi.

Pyhän Hengen persoona
Kun Raamatussa puhutaan Pyhästä
Hengestä, Hänestä käytetään aina persoonapronominia Hän, ei koskaan se.
Hän tarkoittaa, että Pyhä Henki on per-

soona eli henkilö. Hän ei ole mikään
epämääräinen olio, vaan erittäin kunnioitettava henkilö. Pyhää Henkeä ei
saisi koskaan pilkata, loukata tai edes
murehduttaa, sanotaan Raamatussa.
Kaikki nämä kuvaavat sitä, kuinka tärkeä ja olennainen asema Pyhällä Hengellä oli Raamatun henkilöiden elämässä.
Jumala ei ole muuttanut Pyhän
Hengen tehtäväkenttää. Raamattu on
ohjekirjamme. Siellä sanotaan: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä
on lähettävä Minun nimessäni, Hän
opettaa teille KAIKKI ja muistuttaa
teitä KAIKESTA, minkä Minä olen
teille sanonut” (Joh. 14:26). ”Mutta
kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa Hän teidät KAIKKEEN totuuteen”
(Joh. 16:13). Saako Hän todellisesti
tehdä elämässämme kaiken sen, mihin
Jumala on Hänet valtuuttanut?

Katse totuuteen
Vanhassa Testamentissa (4. Moos. 21)
on kertomus siitä, kun juutalaiset kapinoivat Jumalaansa vastaan. He valittivat, että Jumalan antama ruoka oli
huonoa. Siitä seurasi, että heidän keskuuteensa tuli myrkkykäärmeitä. Ne
purivat ihmisiä ja paljon kansaa kuoli.
Silloin kansa tuli Mooseksen eteen ja
halusi tehdä parannusta. Jumala sanoi
Moosekselle, että hänen tuli tehdä vaskikäärme ja panna se tangon päähän.
Jokainen, joka katsoisi vaskikäärmet-

tä, jäisi eloon. Vaskikäärme oli kuva Jeesuksesta, Pelastajastamme. Hänessä meillä on apu ja parantuminen.
Israelilaisten oli nostettava katseensa pois maasta, joka
vilisi tappavia käärmeitä. Säilyäkseen hengissä heidän tuli
nostaa katseensa ylös Jumalan lähettämään pelastukseen.
Tänä päivänä maailma on täynnä kaikenlaisia houkutuksia,
joiden takana on tappava käärme. Pyhä Henki sanoo: ”Nosta katseesi totuuteen. Luota Häneen kaikessa, niin Hän sinun polkusi tasoittaa”. Jos olet väärässä paikassa, Pyhä
Henki sanoo sinulle: ”Mitä sinä täällä teet?” Silloin sinun
tulee kysyä Jumalalta, mihin sinun tulisi mennä. Profeetta
Eliaa Jumala kehotti vastaavassa tilanteessa lähtemään takaisin samaa tietä, jota hän tuli.

”Ja Minä olen rukoileva Isää, ja Hän
antaa teille toisen Puolustajan olemaan
teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hänet, sillä
Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä
oleva” (Joh.14:16).
”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin
te saatte voiman, ja te tulette olemaan
Minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka” (Ap.t. 1:8).

Pyhän Hengen ohjaus

”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka
Isä on lähettävä Minun nimessäni, Hän
opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä
kaikesta, minkä Minä olen teille sanonut” (Joh. 14:26).

Jos olemme poikenneet pois Jumalan tieltä, Hänen henkensä on enemmän kuin halukas ohjaamaan meidät takaisin lähelle Häntä ja Hänen todellisuuttaan. Jos emme ole
koskaan eläneet Jumalan läheisyydessä, on varmaa, että
Pyhä Henki haluaa meidän nostavan katseemme Jeesukseen Kristukseen. Hänessä on vapautus ja pelastus kaikille,
jotka haluavat ottaa vastaan.
Kun Jeesus käveli järven päällä (Matt. 14), opetuslapset
luulivat Jeesusta ensin aaveeksi ja joutuivat pelon valtaan.
Jeesus sanoi, että ei tarvitse pelätä, sillä Hän siinä on. Tästä
rohkaistuneena Pietari sanoi: ”Jos se olet Sinä, Herra, niin
käske minun tulla tykösi vettä myöten”. Jeesuksen vastaus
oli: ”Tule.” Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli veden
päällä mennäkseen Jeesuksen luokse. Mutta nähdessään
kuinka tuuli, hän pelästyi ja rupesi vajoamaan ja sitten hän
huusi: ”Herra, auta minua!” Jeesus auttoi häntä, mutta samalla Hän selitti, miksi ihme karkasi Pietarilta. Jeesus sanoi: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?” Tässä tilanteessa
hetkellinen katseen herpaantuminen pois Jeesuksesta sai
Pietarin pelon valtaan, jonka seurauksena yliluonnollinen
poistui ja kuolemanpelko valtasi Pietarin.

”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se
paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi
ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti”
(Ap.t. 4:31).
”Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä
täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi” (Ap.t. 2:4).
”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan
meistä”
(2. Kor. 4:7).

Keskittyminen olennaiseen

Mutta olethan Sinä, Herra, meidän isämme; me olemme savi, ja Sinä olet meidän
valajamme, kaikki me olemme Sinun kättesi tekoa (Jes. 64:8).

Kuva: Eija Kumpulainen

Kirjeessä hebrealaisille (12:2) meitä kehotetaan kiinnittämään katseemme uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.
Hengellisessä elämässämme ei tapahdu todellista kasvua,
jollemme juurru aidosti Kristukseen jokapäiväisessä vaelluksessamme täällä maan päällä. Pyhä Henki haluaa tuoda
jatkuvasti tuoretta tietoa ja ohjausta siitä, miten Jeesus toimisi eri elämän tilanteissa.
Kun annamme tilaa Jumalan Hengelle, Hän saa aikaan
todellisen rauhan meidän sisimpäämme. Saamme viisautta
ja voimaa keskittyä olennaiseen. Voimme tarttua sellaisiin
asioihin, joiden kautta saamme todellista Jumalan siunausta elämäämme. Sen myötä myös muut tulevat yhä enemmän siunatuiksi kauttamme. ¤



Valheiden varjosta

TOTUUDEN TUIKKEESEEN
Teksti: Tarja Aho | Kuva: Ari Ruuska

Elämäni on ollut pitkälti
sekametelisoppaa,
mutta Jumalan
armosta rikkinäisestä
menneisyydestäni on
alkanut tulla kunnon
kompostimultaa...


...ja Hänen lupaustensa perusteella uskon parhaitten päivieni vielä olevan
edessäpäin – halleluja!
”The place that you have been
beated the lowest He is exalted the
highest” (”Siinä missä sinut on lyöty
matalimmalle, Hän korottuu korkeimmalle”), kuulin osuvasti syvän helmen Jack Mottin opetuskasetilta noin

kolme vuotta sitten, joka oli minulle
SUURI reema ja käännekohta uuteen
toivoon ja vaiheeseen uskovanakin
vaeltaessani.

Lapsuus uusperheessä
Vartuin enimmät lapsuusvuoteni sekavassa uusperheessä – joka sekin myö-

hemmin hajosi (jossa oli ollut ”sinun,
minun ja meidän lapsi” eli kolme lasta, kukin eri avioliitosta). Olin otollinen uhri sielunvihollisen klassisille
valheille: ”Et ole tervetullut tänne elämään, sinulle ei ole sijaa, ei arvoa, ei
merkitystä, hyppää vain rekan eteen”,
ja niin edelleen.
Murrosikään mennessä olin sisäisesti juurettomana varsin onneton ja
täynnä itsevihaa, vaikka ulkonaisesti
menestyinkin hienosti niin koulussa
kuin harrastuksissakin. Esimerkiksi
yleisurheilun SM-viestikisojen takia
valmentaja kielsi joukkuettamme menemästä rippileirille, ja jouduimme
viestijoukkueemme tyttöjen kanssa
tyytymään lähinnä läpihuutojuttuna
ohimenneeseen päiväkouluun.

Jumala kutsuu ja
koskettaa
Toisaalta varmaan juuri tuon tapahtuman vuoksi uskon asiat jäivät vaivaamaan minua. Halusin tutkia niitä
syvemmin, mutta en oikein osannut
edetä siinä yksin.
Onneksi samassa rivitalossa asui
selkeitä ja koskettavia aamunavauksia koulussamme pitänyt tulisieluinen
naapurin poika, Jukka Laamanen. Hän
on nykyään Joensuun Cityseurakunnan pastori! Häneltä päätin lopulta
rippikouluni jälkeisenä syksynä, itsemurhan partaalle asti ahdistuneena, kysellä valaisua kysymykseeni:
”Kuinka uskoontulo oikein itse asiassa
tapahtuu?” Hän kertoi oman tarinansa
ja johdatti minut yksinkertaisesti ottamaan Jeesuksen vastaan sydämeeni
omaksi Vapahtajakseni. Se oli minulle
järisyttävän voimakas kokemus. Jumala tiesi minun tarvitsevan sellaisen,
ettei vihollinen jatkossakaan voisi selittää tuota hetkeä mitenkään pois vain
jonakin kuvitteluna.
Pyhän Hengen sinetöidessä siinä minut Jumalan lapseksi, puhkesin
itkuun, josta ei millään tahtonut tulla
loppua. Se oli ihanan puhdistavaa ja
parantavaa itkua. Tunsin sisimmästäni

lähtevän vyörymään tonneittain mustia
kiviä ulos, jonka myötä koin enenevää
puhdistumista ja kevenemistä. Hyvä
kun parin seuraavan viikon aikana jalkani edes maata tapasivat!

joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on
meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. (2. Kor.
4:6,7)

Tiukka ote punaisesta
langasta

”Minä olen totinen viinipuu, ja
Minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen
oksan Minussa, joka ei kanna hedelmää, Hän karsii pois; ja jokaisen, joka
kantaa hedelmää, Hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden,
jonka Minä olen teille puhunut. Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä.
Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää
itsestään, ellei se pysy viinipuussa,
niin ette tekään, ellette pysy Minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn,
se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman
Minua te ette voi mitään tehdä.” (Joh.
15:1-5)

Ensimmäistä kertaa elämässäni oli punainen lanka, kiintopiste, kallio Jeesus
Kristus, jonka varaan olin nyt siis elämäni antanut. En heti osannut seisoa ja
vaeltaa siinä rikkaassa Jumalan valtakunnan koko lapseudessa, joka Kristuksessa on perintönämme jokaista
varten.
Minun oli vaikeaa löytää omaa
paikkaani Kristuksen ruumiissa (eli
seurakunnassa), mutta roikuin sitkeästi kiinni Jeesuksen sanoissa: ”sitä, joka Minun tyköni tulee, Minä en heitä
ulos” (Joh. 6:37).
Jumala johdatti rinnalleni uskovia,
jotka evästivät minua pala palalta eteen
päin. Mutkaisella polullani olen vasta
viime aikoina alkanut päästä hajulle
omasta paikastani Jumalan Isänsydämessä ja myös Kristuksen ruumiissa
mieheni ja kolmen lapseni kera.
On ihanaa saada lisääntyvässä määrin oppia tuntemaan Totuus, joka tekee
vapaaksi (Joh. 8:32). Saan enenevästi
rakastaa muita, kun Hän saa ensin rakastaa minua (1. Joh. 4:18).

Jumalan Sana valaisee
Savi-aarre –vastakkaisuuden tasapaino
on askarruttanut kovasti. Seuraavat Sanankohdat valaisevat sitä, kuinka kristillisyyden ydin on sitä, että savemme
voi yhä enemmän antaa sijaa meissä
olevalle aarteelle. Siinä on Elämä ja
Voima Pyhän Hengen kautta Kristuksen ristinvoiton ja ylösnousemuselämän myötä.
Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka
loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden,

“Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää
minä, vaan Kristus elää minussa; ja
minkä nyt elän lihassa, sen minä elän
Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka
on rakastanut minua ja antanut itsensä
minun edestäni” (Gal. 2:19,20).
“Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä
on rakkaus” (1 Kor. 13:13).
“Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen
tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule
Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani” (Joh. 14:6).

Jeesustiellä
Saakoon Kristus meissä, kirkkauden
toivo (Kol. 1:27), enenevästi sijaa!
Siunattua matkaa siunattuun loppuun
saakka Isän Kirkkaudessa!
Viimeistään taivaassa tavataan Jeesus-tien kautta! Sinua siunaten Kristuksen rakkaudella, joka on kaikkea tietoa ylempänä (Ef. 3:19) Tarja Aho.¤


Teksti: Elsa Räisäsen puheesta muistiinmerkinnyt Raija Savolainen
Kuva: Raija Savolainen, vanha kuva tuntematon

Jeesus -paras ystävä
Elsa antoi elämänsä
Jeesukselle kuusi vuotiaana.
Saarnaaja ei Elsan käden
heilutusta huomioinut, mutta
taivaassa pienen tytön
sinnikäs halu huomattiin.

O

llessani kuuden vuoden vanha äitini antoi minulle juurista tehdyn kauniin kannellisen
korin. Sinne hän oli pakannut minulle
eväitä ja sisarelleni tuliaisia. Olin lähdössä yksin Voinsalmelta laivalla sisareni luokse Savonlinnaan. Äiti vei minut laivaan ja vannotti minulle, että en
saa lähteä minnekään, ennen kuin sisareni tulee hakemaan minut laivasta.
Äiti sanoi myös, että koria ei saa jättää
minnekään.

Yksin matkalla
Istuin tomerasti Leppävirta II -laivan
kannella korista kiinni pitäen ja katselin, kun ihmisiä tuli lisää laivaan jokaisesta pysähdyspaikasta. Kuuntelin
korva tarkkana mitä he keskustelivat
ja minne he olivat menossa. Aloin ymmärtää, että Savonlinnassa oli suuret
hengelliset kesäjuhlat. Kuuntelin yhä
tarkemmin ja painoin mieleeni minne
he neuvoivat ensikertalaisia tulemaan.
Istuin kiltisti koko matkan ja tultuamme Savonlinnaan en hievahtanutkaan, ennen kuin sisareni tuli hakemaan minut laivasta. Silloin sanoin
sisarelleni, että haluan mennä tuon juhlaväen mukaan. Mutta sisareni sanoi,
että hänen luokseen on vielä matkaa,
joten emme voi jäädä sinne keskustaan, sillä kohta tulee pimeä.

Hengellisillä juhlilla
Seuraavana päivänä vaadin, että sisareni lähtee minun kanssani sinne hen10

gellisille juhlille. Lopulta hän suostui
saattamaan minut sinne. Sanoin, että
osaan varmasti tien takaisin sisareni
luokse, sillä olin painanut reitin mieleeni edellisenä päivänä. Niinpä minä menin kokoussaliin, mutta sisareni
lähti pois.
Saarnaaja saarnasi ja sitten tuli hetki, jolloin hän kysyi, että onko täällä
ketään, joka haluaa antaa elämänsä
Jeesukselle. Minä nostin käteni ylös.
Sitten saarnaaja kysyi toisen kerran.
Minä nostin taas käteni ylös. Saarnaaja
kysyi vielä kolmannen kerran. Silloin
minä nousin seisomaan ja nostin molemmat käteni ylös. Ajattelin, että nyt
saarnaaja näkee minut. Mutta ei.

Rukouskokouksessa
Kokouksen päätyttyä seurasin juhlaväkeä paikalliseen helluntaiseurakuntaan. He olivat olleet juhla-ajan
suuremmissa ja varmaan vain tietyksi ajaksi vuokratuissa tiloissa. Helluntaiseurakunnan sali kävi ahtaaksi,
kun me kaikki menimme sinne. Löysin
kuitenkin itselleni yhden paikan kahden tuntemattoman naisen välissä. Sitten kaikki kävivät polvirukoukseen ja
kuulin heidän puhuvan vierasta kieltä.
Tilaisuuden päätyttyä oli jo niin myöhä, että minun piti lähteä pian sisareni
luokse. Löysin hyvin perille.

Sallikaa lasten tulla
Annoin elämäni Jeesukselle julkisesti
kuuden vuoden vanhana. Vaikka saarnaaja ei sitä huomioinut, niin taivaassa
se huomioitiin. Haluan nyt 90-vuotiaana sanoa, että muistakaa huomioida
lapset. Tuokaa lapset jo pienestä pitäen
Jumalan Sanan kuuloon. Vaikka he eivät istuisikaan paikoillaan ja imisi joka

sanaa, kuten minä tein kun olin pieni,
he kuulevat ja aistivat Pyhän Hengen.
Jumalan Sanan siemen jää itämään.

Jeesus - paras ystävä
Kouluissa opetetaan nykyään evoluutiota ja estetään lasta uskomasta Jumalan luomistyöhön. Sitä tärkeämpi
on, että kotona ja seurakunnassa lapset
saavat kuulla rakastavasta Jumalasta ja
Jeesuksesta, joka haluaa olla jokaisen
paras ystävä. Lapset ovat aitoja ja Jumala voi jo varhain kutsua heidät läheiseen yhteyteen kanssaan.¤

Elsa 25-vuotiaana

”Poikani, älä unhota M
säilyttäköön Minun käsk
rauhaa ne sinulle kartut

Laupeus ja uskollisuus ä
kirjoita ne sydämesi tau
ryksen Jumalan ja ihmis

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi ä
Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän si

Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää H
tä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun

Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisa
Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopea
pi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mit
ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa
tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni. Elä
tuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kii

le, hän tutki minut ja sanoi, että minut
pitää heti leikata. Lääkärillä oli juuri matkalle lähtö, joten hän kirjoitti
kaikki paperit valmiiksi Savonlinnan
sairaalaa varten. Jatkoimme matkaa
Savonlinnaan.
Olin sairaalassa kovissa vatsakivuissa,
mutta minua ei leikattu eikä minulle
tehty mitään. Suuren osan kaunista kesää makasin vain sairaalassa. Äiti kävi
minua katsomassa. Sitten erään kerran
minä sain lähteä äidin mukana kotiin.
En enää pystynyt kävelemään, joten
äiti kantoi minut aina kauniina päivänä
ulos viltin päälle. En saanut nukuttua
öisin, sillä kivut olivat todella kovat.
En pelännyt kuolemaa, vaan odotin
hartaasti, että enkeli tulee hakemaan
minua. Joka kerran, kun uusi päivä
valkeni, olin pettynyt, kun enkeli ei ollutkaan vielä hakenut minua.

Pirteä 90-vuotias Elsa-rouva 21.3.2007

Minun opetustani, vaan sinun sydämesi
kyni; sillä pitkää ikää, elinvuosia ja
ttavat.

älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi,
uluun, niin saat armon ja hyvän ymmärsten silmien edessä.

äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
inun polkusi tasoittaa.

Herraa ja karta pahaa. Se on terveellisluillesi.

auden, ihminen, joka on saanut taidon.
ata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalomtkään kalleutesi vedä sille vertaa. Pitkä
a rikkaus ja kunnia.Sen tiet ovat suloiset
ämän puu on se niille, jotka siihen tartinni” (Snl. 3:1-9, 13-18).

Lapsuusmuisto
Kymmenvuotias pieni
Elsa-tyttö lähetettiin
kotiin kuolemaan...

K

oulu oli juuri päättynyt ja kaikilla koululaisilla alkoi kesäloma. Olin 10 vuoden vanha.
Yhtäkkiä minun vatsani tuli hyvin kipeäksi. Kun kipua oli kestänyt jo monta päivää, äitini lähti lähellä olevaan
isoon taloon. Siellä oli puhelin. Äiti
pyysi, että hän voisi soittaa lääkärille.
Lääkäri käski tuoda minut heti luokseen.
Lähdimme ison talon veneellä kohti
lähintä lääkäriä. Kun pääsimme peril-

Sitten eräänä yönä tunsin kuinka navan
kohdalla tapahtui jotain. Sen jälkeen
kaikki kivut olivat poissa. Kuiskasin varovasti: ”Äiti!” Äiti kävi minua
usein yöllä katsomassa. Heti, kun vain
vähän kuiskasin, äiti kuuli minua ja ilmestyi kohta sänkyni viereen. Niin tapahtui nytkin. Kerroin, että vatsaani
ei koske enää. Äiti sytytti öljylampun
ja alkoi tutkia vatsaani. Minun napani
oli pullistunut ulospäin ja kaikki paha,
mitä siellä oli ollut, oli tullut navan
kautta ulos.
Siitä hetkestä lähtien aloin parantua.
Vasta silloin äitini kertoi minulle, että minut oli lähetetty sairaalasta kotiin
kuolemaan. Sellaiset paperit he olivat
äidille antaneet. Minulla oli ollut vatsakalvon tulehdus, jota siihen aikaan ei
osattu hoitaa niin kuin nykyään.
Kesäloma loppui ja opettajani tuli katsomaan minua ja toi minulle kirjan,
jonka nimi oli ”Jeesus Suuri Parantaja”. Tämä Parantaja oli jo käynyt minun luonani. Olin iloinen saadessani
tuon kirjan. Siitä on nyt kohta 80 vuotta aikaa.¤
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Teksti: Teija Ruuska | Kuvat: Ari Ruuska

”Onko meillä tämän päivän kristityillä Jeesuksen
sydän? Näkyykö Kristuksen rakkaus meistä?
Välitämmekö siitä, mitä näemme ympärillämme vai
keskitymmekö katselemaan taivaalle ja haikailemaan
Jeesusta takaisin?” Tällaisin kysymyksin kuulijoita
herätteli Elävät Kivet seurakunnassa pidetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa ruotsalainen lähetystyöntekijä ja
tasokkaan muusikkoryhmän vetäjä Pia Lind Keniasta.

Jumalan
ystävät

P

ia Lind, yhdessä suomalaisen
Kirsi Nyrhisen kanssa, toteutti
haaveensa ja näkynsä konserttikiertueesta Suomessa ja myös Ruotsissa. Ja he tekivät sen tyylikkäästi ja
virvoittavalla tavalla.
Mukana kiertueella oli joukko kenialaisia laulajia ja soittajia. Hyväntekeväisyyskonserttien kautta he keräsivät varoja aids-työhön Keniassa
ja samalla he levittivät tietoutta tästä
suuresta ongelmasta, joka Keniassa
tappaa 700 ihmistä joka päivä.

Esterin todistus
Mombasassa toimiva aids-klinikka,
Zion Community Clinic, tarvitsee kipeästi uusia tiloja, tarvikkeita, lääkkeitä sekä monenlaista muuta apua.
Muusikkoryhmässä mukana olleen
kenialaisen Esterin todistus oli kos12

kettava esimerkki siitä todellisuudesta, minkä keskellä Keniassa eletään.
Hän kertoi, kuinka hänen veljensä ja
tämän vaimo kuolivat aidsiin, ja heiltä jäi kaksi pientä lasta. Lisäksi hänen
setänsä kuoli jättäen jälkeensä viisitoista lasta, koska lasten äidit olivat
kuolleet jo aikaisemmin. Yllättäen
siis seitsemäntoista orpolasta ympäröi
hänet ja hänen vanhempansa. ”Jos olisin tiennyt aikaisemmin heidän sairastavan aidsia, olisimme voineet auttaa

lasten vanhempia”, totesi Ester. Hän
kuitenkin jatkaa taistelua auttaakseen
muita.

Ei enempää orpoja!
”Olemme voineet auttaa noin kolmea
sataa perhettä, mutta tarve on todella suuri”, toteaa Pia Lind. ”Kun pystymme auttamaan vanhempia oikealla
lääkityksellä, terveellisellä ravinnolla
sekä valistuksen ja neuvonnan kautta, he pystyvät huolehtimaan omista
lapsistaan. Ja sehän on lasten kannalta parasta, että omat vanhemmat huolehtivat heistä. Kaksi miljoonaa orpolasta riittää, emme tahdo yhtään lisää
ja siksi tahdomme muuttaa suunnan”,
Pia kertoo.

Oletko Jumalan ystävä?
Afrikkalaisessa hyväntekeväisyyskonsertissa mukana olleet kokivat varmasti saaneensa virvoitusta omaan
elämäänsä sekä näkivät muusikkojen
aidon innostuksen ja omistautumisen
Jeesukselle ja näylleen olla Jumalan
ystäviä. Olikin koskettavaa kuulla hiukan ontuvalla suomenkielellä laulettavan ”Jumalan ystävä oot…” Jumalan
ystävät tekevät sitä, mitä Hän kehottaa
tekemään. Ja kun toimimme Jumalan
tahdon mukaan, se tuottaa varmasti
tulosta. Maanpäällä ollessaan Jeesus
kulki ympäriinsä ja teki hyvää. Hän oli
siis todellinen hyväntekijä. Hän rakasti loppuun asti ja osoitti sen myös käytännössä. Tätä työtä Hän tahtoo jatkaa
nyt meidän jokaisen kautta.¤
Pia Lind (isossa kuvassa
ensimmäinen vasemmalta)
ja Kirsi Nyrhinen (toinen
vasemmalta sekä pienessä
kuvassa keskellä) afrikkalaissuomalaisen tiiminsä kanssa.

”Ja avuksesi huuda Minua
hädän päivänä, niin Minä
tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman Minua” (Ps. 50:15).
”Laulakaa Jumalalle, veisatkaa Hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie Hänelle,
joka kiitää halki arojen. Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa Hänen kasvojensa
edessä.Hän on orpojen isä
ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,
Jumala, joka antaa hyljätyille kodin ja johtaa vangitut onneen. Vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa”
(Ps. 68:5-7).
“Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus” (Ps. 82:3).
“Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin
veljellenne, leskeä, orpoa,
muukalaista ja kurjaa älkää
sortako, älkääkä miettikö
mielessänne pahaa, kukin
veljeänsä vastaan” (Sak.
7:9-10).
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Teksti: Iina Mattila
Kuvat: Ari Ruuska ja
Raija Savolainen (ylin pikkukuva)

Antakaa lasten tulla
”Totuta poikanen tiensä
suuntaan…”

”M

itä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me
emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, Hänen voimastansa
ja ihmeistänsä, jotka Hän on tehnyt” (Ps. 78:3-4).
Raamattu kehottaa meitä kertomaan Jumalan töistä
tulevalle polvelle. Se on meidän vastuumme ja velvollisuutemme tässä ajassa. Jeesus näytti meille esimerkkiä
ottamalla lapsia syliinsä ja siunaten heitä. Hän sanoi, että
taivasten valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Lapsilla
on erityinen paikka Jumalan sydämellä, ja siksi heillä tulee
olla sellainen seurakunnassakin.

Tärkeitä seurakuntalaisia
Lapsityössä ei ole kyse vain ajanvietteen tai lastenhoidon
järjestämisestä sillä aikaa, kun vanhemmat ovat kokouksessa. Siksi sen pohjaksi tarvitaan näky. Lapset ovat yhtälailla
tärkeitä seurakuntalaisia, ja myös heillä on oikeus kuulla
Jumalan Sanaa ja kasvaa uskossaan. Seurakunnan tulee olla paikka, jossa koko perheen on hyvä olla, ja jossa jokainen perheenjäsen saa hengellistä ravintoa ja kokee tulevansa kohdatuksi. Parhaimmillaan lapsityö onkin seurakunnan
näyn toteutumiseen tähtäävää toimintaa, jonka kautta voidaan saavuttaa kokonaisia perheitä.

Leikkejä ja opetusta
Elävät Kivet seurakunnassa lapset ovat sunnuntaisin mukana aikuisten kokouksen ylistysosuudessa, jonka jälkeen he
14

Emman mielestä
seurakunta on
paikka, jossa
mennään syliin.

lähtevät alakertaan omaan kokoukseensa. Ohjelma lastenkokouksessa vaihtelee viikoittain, mutta yleensä mukana
on aktiviteetteja, kuten leikkejä, pelejä tai askartelua, sekä
ylistystä, rukousta ja opetusta. Yhdessä opetellaan myös
Raamatunlauseita, esimerkiksi tuttujen laulujen avulla.
Lapset eivät ole pikkuaikuisia - he ovat lapsia. Kylväjävertauksessa Jeesus toteaa, että hedelmää kantavat ne,
jotka ymmärtävät Sanan. Siksi meidän tulee julistaa Jumalan Sanaa lapsille sellaisessa muodossa ja sellaisilla tavoilla, että he voivat ymmärtää sen.

Jokainen lapsi on aarre
Ollaksesi mukana lapsityössä sinun ei tarvitse olla alan
ammattilainen tai huippuosaaja. Jumala etsii ihmisiä, jotka
ovat ehyellä sydämellä antautuneita, jotka jakavat Hänen
paimenen sydämensä ja ovat valmiita etsimään kadotettuja, tuomaan eksyneet takaisin, sitomaan haavoittuneita
ja vahvistamaan heikkoja. Voisitko sinä olla sellainen ihminen omassa seurakunnassasi? Ehkäpä sinun syliäsi tarvitaan, ehkä sinä voisit omalla
tavallasi olla julistamassa Herran tekoja tuleville
polville? Älä pelkää ryhtyä työhön!
Lapset ovat aarteita, jotka Jumala on uskonut meidän käsiimme. Meidän tulee pitää heistä
hyvää huolta, kantaa heitä rukouksin ja opettaa heille tie, jota kulkea. Kuten Salomo sananlaskuissaan tiivistää: ”Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea”
(Sl. 22:6).¤

Noin 20 prosenttia maailman ihmisistä
on muslimeja. Kuitenkin vain muutama
prosentti lähetystyöstä tehdään heidän
parissaan. Muslimien mahdollisuus kuulla
pelastava sanoma Jeesuksesta on ollut
todella pieni koko historian ajan.

Miten kohdata muslimi?
Osa 2

Teksti: Tiina Hartikainen

Lastenkokouksessa on
touhua ja kavereita.
Sen tietää Manna, Atte,
Sella, Iisak, Anna,
Joona, Jasmin, Emma....

Lasten
kanssa Iina
ja Salome.

I

slam syntyi 600-luvulla
jKr. Arabian niemimaalla. Melko lyhyessä ajassa se valloitti laajoja alueita itselleen. Yhä tänäänkin
useimmat näistä maista ovat
saavuttamatta. Kun kristillinen lähetysinnostus elpyi
1800-luvulla, päähuomio ei
kohdistunut muslimityöhön.
Nyt, 2000 –luvulla, Pyhä
Henki on alkanut kiinnittää
seurakuntansa katseen tähän unohdettuun ihmisryhmään, jolla myös on oikeus
kuulla Jeesuksesta ja kokea
Jumalan rakkautta. Sinulla
ja minulla on etuoikeus elää
näinä viimeisinä päivinä ja
olla mukana kokoamassa
kaikkien aikojen suurinta
satoa, kun ihmiset tulevat
massoittain sisälle Jumalan
valtakuntaan.
Uskon, että miljoonat ja
taas miljoonat muslimit ovat
valmiita ottamaan vastaan
pelastuskutsun – kunhan
vain ensin kuulevat sen.

Ennakkoluuloja
Viime numerossa kerroin
joistakin ennakkoluuloista,
joita muslimeilla on kristittyjä kohtaan. Sama pätee
meihin kristittyihin suhteessa muslimeihin. Kohtaan

näitä ennakkoluuloja lähes
päivittäin opettajan työssäni,
kun keskustelemme oppilaiden kanssa ulkomaalaisista.
Emme me uskovatkaan ole
vapaita ennakkoluuloista.
Itselleni vaikein pala
muslimimaassa oleskelussa
oli paikallisen kulttuurin
vihamielisyys Israelia kohtaan. Kun aikaa kului, huomasin, että tämä johtui ihmisten tietämättömyydestä,
jota vallanpitäjät käyttivät
oman toimintansa pönkittämiseen.
Poliittisen islamin nousun vuoksi Israel on joutunut
yhä kovemman painostuksen
kohteeksi. Kerran lähetysmatkalla purnasin Jumalalle: “miksi minun täytyy olla
tämän kansan keskellä, joka
vihaa Sinun kansaasi?” Silloin Herra näytti minulle,
että parasta, mitä voin tehdä
Israelin hyväksi, on voittaa
muslimeja Hänelle. Kun he
tutustuvat Messiaaseen ja
saavat opetusta Sanasta, syttyy rakkaus myös Jumalan
valittua kansaa kohtaan.
Olen itse tavannut monia entisiä muslimeja, jotka
aiemman vihan sijasta siunaavat tänään Israelia kokosydämisesti.

Sama evankeliumi
Myös arabit ovat Abrahamin jälkeläisiä, ja Jumala
on luvannut siunata heitä
erityisellä tavalla (1. Moos.
17:20). Monissa paikoissa
Raamattua muslimimaille
profetoidaan hyviä asioita.
Itse asiassa kaikki Sanan
lupaukset kuuluvat myös
heille, koska sovitus koskee koko maailmaa. Siksi
muslimienkin parissa on julistettava: ”antakaa sovittaa
itsenne!” Vältä turhaa poliittista vastakkainasettelua
keskustellessasi muslimin
kanssa, ja julista hyvää sanomaa Jeesuksesta.

Todistuksia
Tiedotusvälineet
antavat
yksipuolisen kuvan niin Israelista kuin muslimimaistakin. Jumalan näkökulma ei
välttämättä tule esille kaaoksen keskeltä. Herra voi
kuitenkin avata silmämme
näkemään, että näissä maissa, esimerkiksi Irakissa ja
Iranissa, asuu ihmisiä, joita
Hän tahtoisi auttaa ja parantaa rakkaudellaan. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on näidenkin maiden
ainoa toivo.
Pyydä Häneltä rukouksen Henkeä tulemaan yllesi,
jotta voisit rukoilla ja tilanteet voisivat muuttua. Monet muslimit niin sanotuista
suljetuista maista ovat todistaneet, kuinka Jeesus ilmestyi heille unessa tai näyssä
ja kuinka he pelastuivat. Uskon, että tätä tapahtuu esirukouksen voimasta, koska Isä tahtoo epätoivoisesti
saada lapsia näistä maista.
Jos tahdot saada lisätietoa tavoista tukea muslimityötä, ota yhteyttä lehden
toimitukseen.¤
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Teksti: David Sterling | Kuva: Eija Kumpulainen
Koko kristityn elämä on täynnä uusia kokemuksia,
uusia oivalluksia ja uusia vaiheita. Itse asiassa
Pyhä Henki on jo tehnyt suuren määrän
uusia asioita jokaisen uudestisyntyneen
uskovan hyväksi. Tämän tosiasian
tiedostaminen vapauttaa meidät
siitä valhekuvitelmasta, että
uskovan pitäisi jatkuvasti olla
tavoittelemassa uusia ilmiöitä
tai kokemuksia. Kun ymmärrät
sitä uutta, mitä on jo tapahtunut et turhaudu
niin helposti jokapäiväisessä vaelluksessasi. Sinun ei
tarvitse koskaan huokailla kuningas Salomon tavoin:
”Ei ole mitään uutta auringon alla” (Saarn. 1:9).

Uuden luomuksen
todellisuus

K

oettuasi uudestisyntymisen sinusta tuli UUSI LUOMUS ja
sinulle avautui kokonaan UUSI MAAILMA, jossa riittää ihmettelemistä joka päivä ikuisuuteen asti.
Jumala tahtoo, että opimme arvostamaan kaikkea sitä uutta, mitä Hän on
jo tehnyt meidän hyväksemme. Tiedon
puute tekee meidät epävarmoiksi elämän olosuhteissa ja meistä tulee helppo saalis niille voimille, jotka pyrkivät
tuhoamaan meidät. Tietämättömyys
synnyttää epäuskoa, ja epäusko johtaa
tappioon ja tuhoon.
Seuraavassa on muutama uusi asia,
mitä on jo tapahtunut jokaiselle Jumalan lapselle.

Uusi luomus
Uudestisyntymisen kautta sinusta on
tullut uuden suvun jäsen. Et ole vain
”armahdettu syntinen” vaan olet Jumalan teko Kristuksessa ja kuulut Jumalan sukuun. Eräs Raamatun käännös
sanoo sen näin: ”Jos joku on Kristuksessa, hän on UUDEN LAJIN EDUSTAJA” (2. Kor. 5:17).
Uskovana sinä olet paljon enemmän kuin vain anteeksi saanut syn16

tinen. Todellinen luontosi on se uusi
luomus, jonka Jumala on luonut Henkensä kautta sinun sisimpääsi. Et ole
enää vanhan elämäsi ja luontosi vanki! Sinun henkesi on uudestisyntynyt
ja Pyhä Henki on tullut asumaan sinun
sisimpääsi. Uudestisyntyneen ihmisen
sisäinen ihminen on aivan upouusi.
Älä enää samaistu siihen vanhaan ihmiseen, mitä olit ennen uudestisyntymistä, vaan näe itsesi uutena luomuksena Kristuksessa.
Uudestisyntymisen ihme on uuden
liiton siunaus ja sinä olet nyt tämän uuden ja paremman liiton jäsen. Tämä on
sinun todellinen identiteettisi nyt, kun
olet Kristuksessa. Anna tämän uuden
luomuksen hallita sinun ajatusmaailmasi niin, että alat nähdä itsesi samoin
kuin Jumala näkee sinut.

Uusi asema
Otettuasi vastaan Kristuksen elämäsi
Herraksi sait aivan uuden aseman Jumalan edessä. Sinusta tuli otollinen ja
hyväksytty Kristuksessa. Nyt voit seistä Isän edessä ilman syyllisyyttä, häpeää ja rangaistuksen pelkoa, sillä Hän
on tehnyt sinusta kelvollisen itselleen.

Raamattu ilmoittaa, että Jumala teki Kristuksen synniksi
meidän tähtemme, jotta me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi (2. Kor. 5:21).
Ennen olit vihollissuhteessa Jumalan kanssa, mutta nyt olet Jumalan suosiossa, koska olet Kristuksessa. Jeesus
teki tyhjäksi kaikki vihollisen syytökset ylivoimaisen voittonsa kautta. Sinun ei tarvitse yrittää ansaita Jumalan
hyväksyntää, koska Kristuksessa olet
täysin kelvollinen. Koska meillä on
tämä uusi asema Jumalan edessä, me
voimme kasvaa VANHURSKAUSTIETOISUUDESSA – tulla selvästi
tietoisiksi, keitä me olemme Kristuksessa ja kuka Hän on meissä.

Uusi kyky
Sinä et ole enää riippuvainen omasta
voimastasi tai kyvystäsi, sillä Herra on
antanut sinulle uuden kyvyn ja voiman,
kun Hän kastoi sinut Pyhällä Hengellä
(Ap.t. 1:8). Paavali ilmoitti, että meillä
nyt oleva kyky on Jumalasta, ja Hän
on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan
uuden liiton palvelijoita. Et ole todelli-

suudessa enää voimaton ja avuton,
sillä Kristus on tullut elämään elämäänsä sinun kauttasi. Sama Henki, joka
herätti Jeesuksen kuolleista asuu nyt sinussa
ja sinulla on uusi kyky Jumalalta sisimmässäsi!
Opi ammentamaan tästä voiman lähteestä, joka on
ehtymätön ja väkevä.

Uusi valta
Kun Kristus sai täydellisen ja kertakaikkisen voiton saatanasta, Hän samalla murskasi sen otteen elämästäsi. Vihollisella ei ole mitään laillista oikeutta koskea sinuun. Hän
on varas ja laiton rosvo! Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi: ”Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia”
(Mark.16:17). Tässä nimessä sinä voit menestyksellisesti vastustaa vihollista. Sinulla on lupa käyttää rohkeasti JEESUS-nimen valtaa ja auktoriteettia. Saatana
vapisee kuullessaan tuon ihmeellisen nimen. Tämä
Jeesus-nimi edustaa meidän lunastustamme saatanan orjuudesta. Älä arkaile harjoittaa saamaasi valt a a vihollisen hyökkäysten edessä. Älä jätä käyttämättä
tätä kuninkaallista valtaa. Olkoon Jeesus-nimi jatkuvasti
huulillasi!

Uusi kieli
Pyhän Hengen kasteessa sinulle annettiin uusi kieli. Se on
PUHDAS, YLILUONNOLLINEN KIELI. Se on kieli, jolla
et ole koskaan tehnyt syntiä. Tällä kielellä voit kommunikoida suoraan Jumalan kanssa milloin tahansa haluat. Uudella kielelläsi voit ylistää ja veisata uusia lauluja Herrallesi. Voit missä tahansa rakentua ja vahvistua sisällisesti
puhumalla ja rukoilemalla kielillä. Tämä väkevä ja virkistävä uusi kieli on yksi uuden liiton siunauksista. Käytä tätä
kieltä päivittäin paljon ja usein!

Uusi sukupolvi
Hengellisen elämän suurimpia siunauksia on se, että olet
päässyt mukaan kokonaan uuteen sukuun ja perheeseen. Et
ole yksin vaan yhdessä miljoonien muiden kanssa kuulut
nyt Jumalan sukuun. Me todella olemme ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa.”
Uuden sukupolven edustajana voit käydä rohkeasti
eteenpäin tietäen, että kun Jumala on sinun puolellasi ei kukaan voi olla sinua vastaan. Sinulla on rajattomat mahdollisuudet ja loputtomat siunaukset käytettävissäsi, sillä Isä
on tehnyt SINUT kanssaperilliseksi Poikansa kanssa. Et ole
enää armon kerjäläinen vaan Kristuksen kanssa kanssaperillinen! Älä enää sen vuoksi puhu itsestäsi kielteisesti ja
halveksuvasti, sillä Jumalan suosio lepää sinun päälläsi.¤

Kirjan lehdiltä luettua

I

ntiassa lähetystyössä alkuaikana: ”Olin aikaisemmin
kärsinyt sosiaalisesta fobiasta eli paniikkihäiriöstä,
jolloin esimerkiksi nouseminen ihmisiä täynnä olevaan bussiin tai raitiovaunuun oli aiheuttanut sietämätöntä pelkoa ja ahdistusta. Tämä oli ollut yksi syy siihen, etten ollut viihtynyt seurakunnissa, en osannut seurustella
ihmisten kanssa, en pystynyt kerta kaikkiaan puhumaan
kenellekään, en sanaakaan.
Pastori Vasu rohkaisi minua kertomalla, että hänkin
oli ollut äärimmäisen ujo, mutta Herran armosta hän oli
kasvanut työhönsä niin, ettei häntä enää häirinnyt puhua
kuinka suurelle kuulijakunnalle tahansa. Mutta minulle
riitti sillä hetkellä, että pystyisin rukoilemaan ääneen pienessä joukossa.
Jumala käyttää heikkoja ja vajavaisia ihmisiä, jotta
Hänen kaikkivaltiutensa ja kirkkautensa tulisi näkyviin.
Jumala katsoo sydämeen eikä kykyihin. Jumala on erikoistunut tekemään mahdottomista tapauksista mahdollisia. Onhan Hän kutsunut saarnaajiksi änkyttäviä ihmisiä kuten Benny Hinnin ja Oral Robertsin. Minä en ollut
änkyttäjä, vaan täysin änkkä, joka ei saanut sanaakaan
suustaan.
Jumala rohkaisi minua ja vei eteenpäin minulle sopivin pienin askelin.”
Intiassa koulukiertueella myöhemmin: ”Päivämme
muodostuivat pitkiksi, kun sisäoppilaitoksissa saimme
rukoilla oppilaiden puolesta erikseen vielä iltaisin. Koulujen henkilökunnalle pidettiin sielunhoito-, opetus- ja
hartaustilaisuuksia.
Minä sain tilaisuuden esittää koko CBM:ssä oppimani ohjelmiston yhä uudelleen. Kerroin Intiaan lähdöstäni yläluokkien oppilaille ja se teki heihin syvän vaikutuksen. Nuoremmille lapsille minulla oli yllin kyllin
Uuden Seelannin materiaalia mukanani. Kaikki tuli käyttöön. Sain esittää yhden miehen näytelmää ja opettaa lauluja sekä puhua yhdellä kertaa sadoille kuulijoille. Liika
arkuus ei haitannut enää. Jumala oli vapauttanut minut ja
uusi rohkeus vaikutti minussa.
En ollut enää entinen Olivia, joka tuskin pystyi puhumaan edes kahden kesken ihmisten kanssa, vaan nyt
olin uusi luomus, joka itsensä unohtaen voi keskittyä sanoman välittämiseen.”¤
Olivia Nikkanen ”Kemistin tie ihmeelliseen Intiaan” (Kristillinen
Kirja- ja Musiikki Kustannus, 2001) koonnut Heidi Mönkkönen
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Luonnollinen ihminen sanoo:
”Anna minun nähdä, ja sitten minä uskon.” Hengellinen ihminen
sanoo: ”Minä uskon, ja sitten minä näen.”
(Jack Mott)

Jumalalla on vain yksi vastaus ihmisen jokaiseen ongelmaan: Hänen poikansa Jeesus Kristus.
(WatchmanNee)

Olisi pähkähullua minun ponnistella tullakseni huoneeseen, jossa
jo olen. Mieletöntä olisi rukoillakin, että pääsisin sinne. Jos oppisin näkemään, mitä Jumala on jo
tehnyt, anoisin rukoillessa vähemmän ja kiittäisin enemmän.
(WatchmanNee)
Lainaukset koonnut Tarja Aho

Pyhä, Pyhä, Pyhä, Herra Sebaot
Teksti: Sanna Miettinen
Ylistys ja kunnia Sinulle Herra,
Sinulle Isä!
Lapseni, rakkaani, ota kiinni
kädestä, jonka ojennan sinua kohti.
Ota askel uskossa, Minuun
katsoen. Älä katso veteen, jottet
vajoaisi. Pidä katseesi Minussa.
Käteni lävistettiin Sinun vuoksesi.
Annoin kaiken Sinun edestäsi,
rakkaani.
Tee samoja tekoja, mitä Minä tein.
Kulje samoissa askelissa, missä Minä
kuljin.
Minä olen Sinun Herrasi,
Mestarisi, Kuninkaasi.
Lähetin sinut viemään ilosanomaa.
Voit tehdä kaiken sen, mitä Minäkin.
Mene iloiten. Älä murehdi mistään.
Katso Minuun. Ole rohkea. Ole
rohkea. Ole rohkea.

Teksti: Riikka Ruuska ja Salome Savolainen

The gospel -elokuva
(2004, kesto: 1h 39min)

”See it! Live it! Spread it!” kuten dvdn kannessa lukee eli
suomeksi ”Näe se! Elä se! Levitä sitä!”

T

he Gospel elokuva on hyväntuulinen ja moderni draama tuhlaajapojasta. Moraali, usko ja toivo ovat keskeisessä roolissa. Mukana
elokuvassa on paljon gospel artisteja
mm. Yolanda Adams, Fred Hammond
ja uutta musiikkia Kirk Franklinilta.
David (Boris Kodjoe) oli nuori
pastorin alku, mutta äitinsä kuoleman
jälkeen hän suuttui isälleen ja lähti kotipaikkakunnaltaan. Hänestä oli juuri
tulossa tunnettu maailman artisti, kun
hän sai tietää isänsä sairastuneen vakavasti. Hän palasi takaisin kotiin ja
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sai mahdollisuuden uuteen elämään.
Elokuvassa kerrotaan myös Davidin
lapsuudenystävästä Raystä(Clifton Powell) ja hänen elämässään tapahtuvista
muutoksista.
Elokuvassa on paljon musiikkia,
joka tempaa mukaansa ja tuo elokuvaan elävyyttä. Se on näytelty tasokkaasti ja näyttelijä valinnat ovat uskottavia. Elokuva saa ajattelemaan elämän
herkkyyttä ja se nostaa ajoittain tunteita pintaan. The Gospel on turvallista
katsottavaa koko perheelle, vaikka se
onkin suunnattu aikuisille.¤

Vahvistu! Ota Minun voimani. Se
on sinussa. Usko. Usko. Usko. Usko,
niin näet.
Ota vastaan, rakkaani. Minä
siunaan sinua.
Ruoki Minun lampaitani. Kutsu
Minun lapsiani. Sinä voit! Minä olen
sinussa. Vahvistu!
Annoin elämäni sinun edestäsi.
Minä elän. Minä elän. Minä elän!
Syttyköön tuleni.
Avaa suusi ja puhu Minun
Sanojani. Puhu. Huuda ne, anna
jokaisen kuulla Minun Sanani.
Minä pelastan. Minä parannan.
Minä annan elämän. Elä Minussa.
Elä Minussa. Elä Minussa. Rohkaise
Minun lapsiani.
Minä kokoan lampaani ja annan
teille kaiken, mitä te tarvitsette.¤

Elämän Sanoma
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Ajatuksilla on merkitystä
Teksti: Irma Rimpilä

Raamatussa sanotaan (sananl. 23:7), että
niin kuin ihminen sydämessään ajattelee,
sellainen hän on, tai sellaiseksi hän tulee
(riippuen käännöksestä). Ajatuksessa on
voima. Ajatuksen voimalla me elämme,
siksi on tärkeää, mitä ajattelet.

P

aholainen
varastaa
meiltä kaiken aikaa.
Se työntää mieleemme ajatuksia, kuinka olemme mitättömiä, emme osaa
mitään, emme varmasti selviä mistään vaikeuksista.
Miten turhaa on edes yrittää
mitään, koska eihän se onnistu, parasta luovuttaa.

Älä luovuta!
Ravistele itsesi irti, vaikka
elämäntilanteesi olisi kuinka
vaikea, älä ota vastaan masentavia ajatuksia, älä luovuta. Sinun on vallattava
takaisin kaikki alueet, jotka
paholainen on sinulta vienyt, vaikka pieni alue kerrallaan. Ilman Jumalan apua se
ei kuitenkaan onnistu. Pyydä Jumalaa avuksi. Sinun ei
tarvitse kamppailla yksin,
sinulla on paras mahdollinen
apu saatavilla. Mene Jumalan kanssa läpi pahojen asi-

...mutta näissä
kaikissa
me saamme
jalon voiton
Hänen kautta
nsa, joka
on rakastanut meitä

oiden luottaen täysin Hänen
voimaansa. Pyhässä Hengessä olet vahva, älä luovuta, Hän on kanssasi.
”Älä pelkää, sillä Minä
olen lunastanut sinut, Minä
olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet Minun. Jos vetten läpi kuljet, olen Minä
sinun kanssasi, jos virtojen
läpi, eivät ne sinua upota,
jos tulen läpi käyt, et sinä
kärvenny, eikä liekki sinua polta” (Jes. 43:1-2). Ja
vielä jakeessa neljä Jumala sanoo, että jokainen on
Hänen silmissään kallis ja
suuriarvoinen. Minä, me
kaikki, kuulumme Jumalan ”teamiin”, eikö tässä jo
ole syytä muuttaa ajatukset
positiivisiksi.

Kuka ohjelmoi?
”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niilä, jotka elävät

(Room. 8:37)

hengen mukaan, on hengen
mieli” (Room. 8:5). Ajattele
niin kuin Jumala ajattelee,
ohjelmoi ajatuksesi hengen,
ei lihan mukaan. Ajattele,
että Jumala on paras ”ohjelmoija”, Hän ”deletoi”,
pyyhkii pois kaikki roskaohjelmat ja asettaa tilalle
valoisia, rakastavia ja ylentäviä ohjelmia. Ajatuksesi
tuovat rauhan ja hyvänolon
mieleesi. Et ole enää häviäjä
vaan voittaja.

Vähitellen
Mielen uudistus tapahtuu
vähitellen. On hyvä vapautua yhdellä alueella kerrallaan, silloin tietää, että se on
Jumalan armoa, eikä omaa
ansiota.
Vapautumisen tunne on
ihana. Tuntuu kuin harteilta
putoaisi tonnin paino, olo on
niin kevyt. Tekee mieli vain
kiittää ja ylistää Jumalaa.¤
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Jumala parantaa!
Teksti: Raija Savolainen

Claus Møller
oli vierailulla
seurakunnassamme
pääsiäisenä. Hän
oli juuri palannut
saarnamatkaltaan
Sveitsistä. Claus
kertoi parista
ihmeestä, jotka olivat
tapahtuneet hänen
kokouksissaan.

C

lausin luo oli tullut
nuori tyttö, jonka
toinen jalka oli noin 7 cm
lyhyempi kuin toinen. Hän
halusi, että hänen puolestaan
rukoillaan, jotta hänen jalkansa tulisivat yhtä pitkiksi.
Claus sanoi, että hänen uskonsa ei riittänyt, joten hän
laittoi silmänsä kiinni. Kun
hän rukoili, toiset katsoivat
ja jalka kasvoi yhtä pitkäksi
kuin toinenkin. Claus kysyi
jälkeenpäin, mistä kohdasta
tyttö tunsi, että jalka kasvoi. Tyttö näytti pariakin eri
kohtaa jalassaan.

Tyttö oli ollut yhtä pitkä ystävänsä kanssa ennen
rukousta, mutta nyt hän oli
huomattavasti pidempi.

...Totisesti,
meidän
sairautemme
Hän kantoi,
meidän
kipumme
Hän sälytti
päällensä....
(Jes. 53:4)

Ti 19.00, ke-la 11.00, 15.30 ja 19.00, su 11.00

Seuraa kotisivuamme ja ilmoitteluamme

. Håkan Westergård
. Wilfred Lai
. Leo Meller

. Carl-Custaf Severin
. Stefan Salmonsson
. Jonathan Westergård

Järj. Elämän Sana (Turku) ja Ylistyksen vuori (Kouvola)
info@elamansana.fi www.elamansana.fi

20

T

oinen selkeä ihme tapahtui eräälle miehelle,
joka oli yrittänyt tehdä itsemurhaa.
Itsemurha-aikeissaan
mies oli leikannut rannettaan
niin pahasti, että hermoradat
olivat vaurioituneet, eikä
hän voinut liikuttaa sormiaan.
Rukouksen jälkeen hänen kätensä oli täysin terve
ja hän pystyi käyttämään
sormiaan.
Mies oli todella hämmästynyt Jumalan ihmeitä
tekevästä voimasta.

