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Kiitos Latvian avustustyöhön lahjoittaneille!


Daniel

Teksti: Jasmin Mönkkönen (9 v.)

D

aniel oli viisas. Hän eli pitkään
Babylonian valtakunnassa.
Danielilla ja hänen ystävillään oli
monta kertaa tiukat paikat. Leijonienluola
ja kuuma uuni. Leijonienluolasta Daniel
pelastui uskon voimalla. Hänen
ystävänsä pelastuivat kuumasta
uunista uskon voimalla.
Haluan rohkaista sinua
rukoilemaan uskossa.
Aamen.

Jeesus

Teksti: Jasmin Mönkkönen (9 v.)

J

eesus auttaa meitä aina, kun tarvitsemme
apua. Raamatussa sanotaan, että kaikki
mitä me tarvitsemme on Hänessä. Se, mitä
me julistamme Jeesuksen nimessä, se toteutuu.
Mutta pelkkä sanominen ei riitä. Täytyy uskoa
ja kiittää jo valmiiksi.
Jos sinua huolettaa joku asia, käänny Jeesuksen puoleen. Jeesus auttaa sinua aina, olipa
asia mikä tahansa. Halleluja.
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K

irjoittaessani tätä pääkirjoitusta elämme aikaa, jolloin kesä on juuri
puhkeamassa täyteen kukoistukseensa. Joka puolella luonnossa
nousee vihreää elämää meidän
silmiemme iloksi ja nautinnoksi.
Auringon valo ja sen mukanaan
tuoma lämpö sekä sopiva maan
kosteus mahdollistavat kasvun.
Tuntuu siltä kuin Jumalan hyvyys syleilisi ympärillämme olevaa luontoa. Näin syntyy kasvun
räjähdys. Kaikkea tätä täydentää
tai kruunaa se, kun erilaiset kukat antavat oman väriloistonsa
Päätoimittaja
vihreiden sävyjen sekaan.
Matti Savolainen
Kun kasvua tapahtuu, tulee
myös tarve hoitaa sitä niin, että
kaikki näyttäisi vielä hienommalta. Esimerkiksi nurmikko tarvitsee hyötyliikuntaa nurmikonleikkurin kanssa. Olen laskenut montako kertaa nurmikko vaatii leikkaamista kesän mittaan, jotta se
pysyisi jotenkuten siistin näköisenä. Täällä Keski-Suomessa ajokertoja tulee noin 15 kpl / kesä. Tietenkin kevätkesästä, kasvun ollessa huipussaan, nurmikkoa tulee leikata alle viikon välein, mutta
syksyä kohti mentäessä ajokertojen tarve harvenee.
Aivan ratkaisevaa kaikelle kasvulle ovat olosuhteet. Tätä ajatellessani tulee mieleeni, miten valtava ero on Pohjois-Lapin ja
Keski-Suomen luonnon välillä. Tällä korkeudella esim. mänty
kasvaa isoksi tukkipuuksi muutaman kymmenen vuoden kuluessa (ehkä 60-70 vuotta), mutta sama mänty Lapissa olisi samassa
ajassa juuri ja juuri pysynyt hengissä. Mänty olisi ehkä muutaman
metrin korkuinen ja siitä saisi yksi tai kaksi ohutta ropsia hyötykäyttöön. Kasvuolosuhteet eivät kertakaikkiaan riitä voimakkaaseen kasvuun.
Raamatussa puhutaan paljon hengellisestä kasvusta. Hengelliseen kasvuun tarvitaan läheinen ja intiimi suhde elävän Jumalan
kanssa. Jeesus on täynnä valoa, lämpöä ja elämää, jota me kaikki tarvitsemme ympäri vuoden. Vaikka elämän olosuhteet ympärillämme muuttuisivat kuinka vaikeiksi, Jeesus on suurempi kuin
olosuhteemme. Jeesus on yhtä voimallinen, valoisa ja uskollinen,
kuin Jumalan luoma aurinko. Aurinko jatkaa paistamistaan, vaikka meistä näyttäisi sateisena päivänä, että synkät pilvet olisivat
sammuttaneet auringon voiman.
Aurinkoista kesää, Jeesuksen kanssa,
kaikille Elämän Sanoma lehden lukijoille.
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Kun tulit uskoon, sinulle tapahtui jotain,
mitä ei mitkään maailman myrskyt tai
elämän vastoinkäymiset voi sinulta
riistää. Sinä olet perillinen ja sinä olet
turvassa. Sinut on Jumalan sinetillä
sinetöity. Se on ja pysyy sinussa,
Jumalan merkki.

Sinetillä sinetöity
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

M

uistan, miten koulukavereiden kanssa kirjoitim- tä et voi nähdä silmilläsi. Sinuun painettiin Pyhän Hengen
me toisillemme kirjeitä. Oli juhlaa, kun sai kirjeen sinetti.
ystävältä pitkän kesälomapäivän iloksi. Jokainen
Sinetöinnillä on kaksi tarkoitusta: sulkeminen ja vahvissana ja kirjaimen koukero oli tarkoitettu juuri minulle, sen taminen. Sinetistä näkee heti, jos joku asiaankuulumaton on
tähden kirje oli suuressa arvossa. Raamatussa sanotaan, että koskenut siihen. Siihen perustuu se, ettei hiuskarvakaan voi
me uskovat olemme Kristuksen kirjeitä. Meidät on lähetetty pudota päästäsi ilman, ettei Jumala huomaisi sitä. Sinä olet
maailman joka kolkkaan täynnä ilosanoman pelastavia sa- sinetöity ja arvokas. Lähettäjäsi pitää sinua silmällä joka
noja. Et ole mikä tahansa kirje. Et ole mainoskirje tai mas- hetki ja huolehtii, että pysyt kunnossa ja pääset perille. Hän
satuote. Sinussa on eläviä Sanoja, jotka koson valmis antamaan sinulle voimaa
kettavat ihmisiä henkilökohtaisuudellaan.
ja kykyä, kun niitä tarvitset. Toiseksi
Muista aina, että et ole
Sinussa on maailman tärkein sanoma, jonka
sinetti osoittaa kirjeen ja asiakirjan
heräteostos Jumalan
julkituomiseen Jumala itse on luvannut anaitouden. Sinetistä tiedetään ja tunvaatekaapissa, jonka
taa sinulle kyvyn.
nistetaan, että olet Jumalan lähettäostamista Hän katuisi.
mä, Hänen omaisuuttaan. Jumalan
sinettiä ei kukaan voi väärentää. SiMerkitty ikuisesti
nulla on se, jos olet Jeesuksen oma.
Oletko ajatellut, että sinussa on erityinen Jumalan painama
merkki? Voit nähdä sen efesolaiskirjeen 1. luvusta: ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, Eikä tässä vielä kaikki
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu lu- Sinun tulee aina muistaa se, ettei sinua ole ostettu millään
vatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintöm- katoavaisella, ei hopealla, eikä edes kullalla, vaan Kristukme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen sen kalliilla verellä. Sinut siirrettiin Jumalan valtakuntaan.
Lainaamassani jakeessa sanottiin, että Pyhä Henki on
kirkkautensa kiitokseksi”. Sitä merkkiä ei ollut sinussa ennen Jeesusta. Kun tulit uskoon, sinulle tapahtui jotain, mi- meidän perintömme vakuutena, Hänen omaisuutensa lunas

Timanttina
Jumalan
aarrearkussa
Teksti: Marja Liisa Lappalainen

M

tamiseksi. Pyhä Henki takaa sen, että se, mikä vielä tänään
on vajavaista tulee olemaan täydellistä. Jumala painoi sinuun Pyhän Hengen sinetin takeeksi siitä, että saat koko
perinnön. Jumalan lapsena sinulla on oikeuksia, ja saat
Häneltä paljon jo nyt, mutta sinua varten on varattu vielä
paljon, paljon enemmän. Ehkä vasta sitten, kun selkämme
takana on helmiportit ja jalkojemme alla kultakadut, ymmärrämme täydellisesti, miten suuresta asiasta onkaan kysymys.
Sinun arkesi voi olla täynnä huolia, pelkoa, sairautta
tai muuta myrskyä. Ehkä vihollinen yrittää murtaa sinetin,
ja saada sinut ajattelemaan, että Jumala on hylännyt sinut.
Esterin kirjeestä voit lukea itsellesi ja viholliselle: ”Kirjelmä, joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinetöity
kuninkaan sinettisormuksella, on peruuttamaton”. Sinetti ei häviä elämän rankkasateissa. Se pysyy hiiskahtamatta paikoillaan vaikeina aikoina ja se vie yli kuolemankin.
Raamattu vakuuttaa, että vaikka me olisimme uskottomat,
Jumala on silti uskollinen. Hän ei kadu kutsumistaan. Sinä
et ole heräteostos Jumalan vaatekaapissa, jonka ostamista Hän katuisi. Hän ei halua, että vietät elämäsi pelossa ja
syyllisyydessa, vaan että luotat Hänen rakkauteensa. Mitään Jumalan rakkautta suurempaa ja kestävämpää ei ole
olemassa.¤

arraskuussa 2008 sain käydä timanttikaupassa Israelin Tiberiaksessa. Timanttikaupan yhteydessä oli pieni museo ja
sain nähdä filmin timanttien synnystä.
Timantit syntyvät syvällä maan uumenissa valtavassa kuumuudessa. Kun tulivuoret purkautuvat,
ne sinkoutuvat ympäristöön ja peittyvät maakerrosten alle. Ihminen on valjastanut mahtavan koneiston kaivamaan ja etsimään nämä kallisarvoiset kivet. Maata kaivetaan ja seulotaan, kunnes timantit
löytyvät. Jotta näistä timanteista tulisi käyttökelpoisia, niitä täytyy hioa. Timantteja hiotaan toisella timantilla ja öljyä käytetään välissä.
Tämä oli minulle kuin Herran antama saarna.
Hänen omat timanttinsa, joita hän kouluttaa käyttöönsä, joutuvat usein käymään elämässään läpi
näitä hyvin tuskallisen kuumia elämänvaiheita, jotta timantti voisi muodostua. Sitten vielä tapahtuu
hionta.
Sananlaskuissa sanotaan: ”Rauta rautaa hioo,
ja ihminen toistansa hioo”. Me ihmiset hiomme
toinen toistamme. Onneksi on kuitenkin tuo öljy,
Pyhä Henki, siinä välissä, ettemme vallan hajoita
toisiamme. Meidän Herran timanttien tulisi loistaa
taivaallista valoa tähän pimeään maailmaan.
Hesekiel 3: 8-9: ”Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi
yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä
pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä
he ovat uppiniskainen suku”.
Hesekiel lähetettiin uppiniskaisen kansan keskuuteen. Tämä maailma on nykyäänkin täynnä uppiniskaisia. Herra haluaa, että meillä on luja usko
Herran Sanaan ja timantin kova otsa. Hän ei halua,
että mukaudumme tämän maailman oppeihin. Hän
ei myöskään halua, että meidän sydämemme olisi timantin kova vaan, että olisimme lujasti kiinni
Kristus-kalliossa.
Nehemia 4:2: ”Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä?” Tässä on sielunvihollisen
epäilys: voiko sinusta tulla kerta kaikkiaan mitään?
Tiedätkö, että timantit ovat tuhkaa, mutta Herra voi
tehdä sinusta tahtonsa mukaisen timantin!¤
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Ystäväntupa

Jumalan ajatus
Teksti: Elisa Rimpilä | Kuvat: Eija Kumpulainen

Elämän ollessa hiuskarvan varassa,
Jyrki Muttonen sai varmuuden siitä,
mitä hänen tulee loppuelämällään tehdä.
Suolahteen perustettiin Ystäväntupa,
joka pitää sisällään monipuolista
toimintaa kristillisellä arvopohjalla.

Jyrki Muttonen,
Ystäväntuvan perustaja ja isä kertoo:

O

len tehnyt elämäntyöni poliisina, nuoriso-ohjaajana
ja diakonina. Työssäni näin elämän nurjaa puolta ja
haaveilin, että voisin perustaa eläkeläisenä tällaisen Ystäväntuvan. Sillä hetkellä ei ollut ketään, joka olisi
halunnut lähteä mukaan, ja minultakin asia unohtui ajanmyötä.

Marita Pulkkinen ja Jyrki Muttonen, Ystäväntuvan äiti ja isä.
Ystäväntuvalta lahjoitettiin kevään 2009 avustuskuormaan
paljon tavaraa jaettavaksi apua tarvitseville perheille Latviassa.
Ystis tekee avustustyötä myös Venäjälle.
Ystäväntuvan jokapäiväiseen pyörittämiseen tarvitaan
vapaaehtoisten apua. Marita muistuttaa: “Lahjoituksia otetaan
vastaan. Voi tuoda ihan mitä vaan, varsinkin marjat olisi
tervetulleita, koska teemme joka päivä kiisseliä”.

Onnettomuus
Lokakuussa, lähes kahdeksan vuotta sitten, verkoilla ollessani, vene kaatui valtavassa myrskyssä. Vesi oli rannoilta
jo jäässä, joten oli todella kylmä. Olin vedessä puolitoista
tuntia ennenkuin minut pelastettiin. Veden varassa ollessani minulla oli kaksi asiaa mielessäni: “Jos, Isä, siellä Sinun
kirjoissasi on merkittynä tämä päivä, siihen minulla ei ole
yhtään mitään sanomista. Minulla ei ole muuta kuin Golgatan risti ja tyhjä hauta, jos se riittää, niin hyvä”. Toinen
asia oli: “Jos tästä jollakin tavalla selviän, silloin tiedän, että Sinulla on vielä tehtävä minulle, jota olen rukoillut 40
vuotta”.
Selvisin onnettomuudesta. Kun pääsin sairaalasta, aloin
etsiä paikkaa Ystäväntuvalle. Ihmiset eivät olleet vielä lähdössä mukaan, mutta etsin tiloja. Tässä nykyisessä paikassa
oli vielä pahvit ikkunoissa ja tätä pidettiin varastona. Katselin rakennusta ja ajattelin, että ei tuo mies tai nainen siitä
paljon hanki. Etsin ovikellon ja soitin. Mies tuli avaamaan
Petri Björk
hoitamassa
kirpputoria.
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oven. Esittelyyni hän vastasi, että hän ei ollut välittänyt ennen uskonasioista, mutta vaimo oli sairastanut syöpää kolme vuotta ennen kuin kuoli, ja siksi ollut pakko ajatella näitäkin asioita. Katsottuamme tyhjiä tiloja näin sieluni silmin,
että tässä se nyt on. En osannut arvata millainen vyöry siitä
lähti liikkeelle.
Kun kerroin omalle vaimolleni tästä asiasta, hän sanoi:
“Nyt valo vaihtui punaisesta vihreäksi käymättä keltaisella ollenkaan”. Hän ryntäsi alakertaan kertomaan ystävättärelleen. Kun hän kertoi tätä, ystävätär purskahti nauruun.
Toisen naisen nauru kuului sisältä, ja vaimoni oli vähän
ihmeissään. Ystävätär sanoi: “Tule sisään niin me kerrotaan”. Sisällä oli tuntematon rouva. He olivat juuri olleet
rukoilemassa tämän asian puolesta. He kyselivät, onko asia
Jumalasta vai minusta. Rukouksessa saarijärveläinen rouva
oli saanut sanat: “Nyt vaihtui valo punaisesta vihreäksi käymättä keltaisella ollenkaan”. He nauroivat, koska heidän rukouksiinsa tuli vastaus niin nopeasti.
Ihmisiä alkoi tulla mukaan toimintaan. Jumala on ollut
mukana, ja pikkuhiljaa on päästy laajentamaan. Toimitilat ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet. Kirpputori tuli
mukaan noin kuusi vuotta sitten. Marita Pulkkinen, eli Ystiksen äiti, tuli mukaan kirpputorille noin viisi vuotta sitten. Ensin vapaaehtoisena ja on pysynyt mukana tähän asti.
Toissa syksynä, kun halvaannuin jaloistani, Marita otti toi-

minnanjohtajan tehtävät ja Saikkosen Pirjo puheenjohtajan
tehtävät. Minä vastaan nyt hengellisestä työstä ja toisinaan
myös päivystäjän töistä.

Mikä Ystis eli Ystäväntupa on?
Ystis on kristillinen hyväntekeväisyysyhdistys. Ystiksellä
on maanantaisin ja torstaisin raamattupiiri, sekä keskiviikkoisin laulun- ja rukouksenilta. Hannat kokoontuvat joka
toinen viikko. Muistikerho kokoontuu myös joka toinen
viikko. Muistijumppa, kristilliset naiset ja erilaiset ryhmät
ja yhdistykset pitävät vuosikokouksia yms. On mahdollista
saada myös henkilökohtaista sielunhoitoa ja rukousta. Päivittäin on noin 60 kävijää. Arkipäivisin ruokailu on klo 1113, jossa käy 20-30 henkilöä. Lisäksi viedään ruokaa myös
koteihin.
Raamatussa puhutaan järjellisestä Jumalan palveluksesta ja tämä apu on sitä. Mutta evankeliumi on pääasia, sen
tähden meillä on iso risti seinällä. Täällä levitetään evankeliumia, koska se on Kuninkaan käsky. On myös erilaisia
vertaistukiryhmiä. Esimerkiksi koulukiusattujen ryhmiä,
päihdeongelmaisten omaisten ryhmiä ja alfa kursseja. Meillä on myös yhteistyötä eri seurakuntien kanssa, kertoo Jyrki
Muttonen.

Marita Pulkkinen,
Ystäväntuvan äiti kertoo:

T

ulin viitisen vuotta sitten tänne Tourusen Eijan kanssa. Jyrki kysyi silloin, kuka alkaa pitää kirppistä. Sanoin, että voin aloittaa vapaaehtoisena. Olin puoli
vuotta vapaaehtoisena, sen jälkeen palkallisena, ja niin jäin
tänne. Olen ennenkin ollut päihdeongelmaisten kanssa tekemisissä, ja meillä pelasi yhteistyö hyvin Jyrkin kanssa.
Siinä vaiheessa, kun Jyrki sairastui, olin vanhimpia työntekijöitä. Jyrki antoi minulle lisää vastuuta ja töitä. Minä
suostuin siihen.
Työntekijöitä on nyt enemmän kuin silloin, kun tulin
töihin. Toiveena on, että saisimme enemmän vapaaehtoisia
mukaan hommiin. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 11
henkilöä palkallisena. Minä olen projektipäällikkönä. Hämäläisen Vuokko on avustaja, joka hoitaa kotiavun. Teemme TE-keskuksen kanssa yhteistyötä. Meillä työllistetään
pitkäaikaistyöttömiä ja kuntoutettavia. Meillä ei ole rahaa
palkata ketään, joten työntekijöiden pitää olla tukikelpoisia.
Järjestämme myös äitienpäivä-, itsenäisyyspäivä- ja ystävänpäiväruokailuja. Uudenvuodenaattona olemme pitäneet
Ystäväntuvan auki, että ne, jotka haluavat olla poissa maailman riehoista, voivat tulla tänne viettämään iltaa. Jouluaattona 2008 pidimme ensimmäisen kerran ovet auki. Tervetuloa tutustumaan.¤

Kuva: Ari Ruuska

Kiitos!

S

ydämellinen kiitos kaikille yrityksille ja yksityisille lahjoituksistanne Latvian avustustyöhön. Huhtikuun alussa lähti kuorma-autolastillinen (alhaalla kuvassa) vaatteita, huonekaluja ja
kodinkoneita. Pääsiäisenä vietiin seurakunnan linja-autolla paljon ruokaa, jota saimme lahjoituksina,
sillä laman myötä Latviassa on puute myös ruoasta.
Tämän lehden kansikuvassa näette, kuinka Iecavan
kylän mummo nauttii HK:n sinisestä lenkistä.
Avun perille viemiseen tarvitaan euroja polttoaineeseen ja Suomenlahden ylitykseen. Latviassa
Elämän Virta-seurakunta ja erityisesti sen pastoripariskunta haluavat sydämestään auttaa Latvian
kansaa. On ollut ilo tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. He myös kiittävät kaikkia teitä, sillä jopa
sosiaalitoimisto kääntyy tarpeineen pastori Raivo
Sastakovicsin puoleen. Raivo sanoi, että on ollut
Jumalan ihme, että heillä on ollut aina vastaus tarpeeseen.¤

Tanskalainen Niels Jorgen Henriksen (vas.)
Matti Savolaisen kanssa kuorman lastauksen
jälkeen. Niels Jorgen on kokosydämisesti
mukana Latvian avustustyössä.
Kuva: Eija Kumpulainen
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Teksti: David Sterling, Tampereen Kristillinen Yhteisö
Kuva: Eija Kumpulainen

Lähettäisikö Jumala Poikansa kantamaan meidän
syntimme, tulemaan synniksi ja sen jälkeen tuomitsisi
Hänet armotta tuosta synnistä, jos Hänen uhrinsa ei
ollut riittävä? Ei! Kuitenkin monet kristityt toimivat
aivan kuin se ei olisi riittävä, ja uskovat edelleen, että
Jumala pidättää heiltä siunauksensa heidän syntinsä
ja epäonnistumisensa tähden. He ajattelevat edelleen,
että Jumala jakaa siunauksiaan kitsaasti, koska he
suoriutuvat niin huonosti. On aika oppia tuntemaan
totuus.

Onko Jeesus kylliksi?

O

len vuosien varrella palvellut joitakin ihmisiä, jotka
eivät millään päästä Raamattua syrjäyttämään heidän teologiaansa. Uskonnollisista perinteistä ja laajalle levinneestä opetuksesta on tullut heidän uskomustensa
perustus Raamatun sijaan. Seuraukset ovat ilmeiset: Heidän suhteensa Kristukseen hyödyttää heitä hyvin vähän tai
ainakin vähemmän, kuin Jumala on tarkoittanut. Kyseessä
ovat ihmiset, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan Pelastajanaan. Siitä huolimatta he ovat onnettomia, masentuneita,
pelokkaita ja täynnä epäuskoa. He eivät mainosta uskottavasti Jumalan ihmeellistä evankeliumia. Näin ei pitäisi olla!
Kehotan sinua, että tätä lukiessasi annat Raamatun, Jumalan Sanan, muuttaa ajattelutapasi ja tähänastisen käsityksesi
kristinuskosta.
Aloitan sanomalla radikaalisti - älä loukkaannu. Jos sinä olet syntikeskeinen, silloin sinä et ymmärrä oikein pelastuksen armoa, jonka olet saanut Jeesuksen kautta. Tämä
kuulostaa radikaalilta, mutta se on totta. Tämä poikkeaa


täysin useimpien ihmisten tavasta ajatella. En sano tätä loukatakseni ketään, koska minä ymmärrän; me kaikki kamppailemme saman asian kanssa. Tämä on erilaista kuin se,
mitä useimmille meistä on kerrottu. Tämä on kuitenkin sitä, mitä Jumalan Sana julistaa. Jumala ei laske syntejämme meille syyksi. 2. Kor. 5:19 sanoo hyvin selvästi: ”Sillä
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi
meille sovituksen sanan”.

Maailma ei tunne armoa!
Syyllisyydentunto on juurtunut meihin jo lapsuudessa.
Maailma ei tunne armoa. Ihmiset eivät tavallisesti suhtaudu toisiinsa armollisesti. Työnantajasi ei palkkaa sinua armosta eikä lupaa maksaa sinulle, teitpä mitä tahansa; hän
odottaa suorituksia. Aviopuolisot eivät aina rakasta toisiaan
ehdoitta. Useimmissa kristityissä perheissäkin lapsia joko

palkitaan tai rangaistaan käyttäytymisen perusteella. Tässä maailmassa melkein kaikki perustuu suoritukseen. Juuri
tämän vuoksi se pakottaa meidät keskittymään heikkouksiimme. Suorituskeskeisyys siirtyy sitten uskontoon, jossa
meitä opetetaan keskittymään synteihimme. Mitä Jumalaan
tulee, asia on aivan päinvastoin. Itse asiassa, synti ei edes
ole mikään ongelma Jumalalle. Miksi? Koska syntiämme ei
lueta meille syyksi. Se pannaan Jeesuksen tilille, ja Hän on
jo maksanut laskun.
Useimmat kristityt uskovat, että ihminen saa uudestisyntyessään siihenastiset syntinsä anteeksi. Aina kun kristityksi tultuasi teet syntiä, sinun täytyy kiirehtiä Herran luo
tuon synnin kanssa ja tunnustaa ja tehdä parannus tai muuten voit joutua kadotukseen. Jos et nyt suoraan helvettiin,
niin ainakaan Jumala ei halua olla kanssasi tekemisissä eikä
missään tapauksessa vastaa rukouksiisi.
Jos tämä pitäisi paikkansa, jokainen olisi matkalla helvettiin. Maan päällä ei ole sellaista ihmistä, jolla ei olisi tietoista tai tiedostamatonta syntiä, jota hän ei ole tunnustanut. Tai jos synti merkitsee yhteyden katkeamista Jumalan
kanssa ja rukousvastausten loppumista, Jumalalla ei olisi
yhtä ainoata ihmistä, joka olisi kelvollinen saamaan rukousvastauksen tai olemaan yhteydessä Hänen kanssaan. Oliko
Jeesus kylliksi vai ei?
Jumala ei ole se, joka tuomitsee meidät, kun me teemme
syntiä; meitä syyttää oma omatuntomme. Emme ole puhdistaneet omaatuntoamme sillä totuudella, mitä Jeesus on
tehnyt synnille. Saatana tietää sen ja käyttää sitä tuomitakseen meidät ja tuhotakseen uskomme ja luottamuksemme
Jumalaan muistuttamalla meitä siitä, että me emme ansaitse
Jumalan siunausta.
Ylistys Jumalalle, Hän ei anna sinulle, mitä sinä ansaitset; Hän antaa sinulle sen, minkä Jeesus ansaitsee. Jeesus
maksoi synnistä yhdellä kertaa, menneistä, nykyisistä ja
vieläpä niistä synneistä, jotka sinä teet tulevaisuudessa. Miten se on mahdollista, kysyt? Minä en tiedä tarkalleen, sanon sinulle kuitenkin tämän. Jeesus kuoli vain yhden kerran
syntiemme puolesta kaksituhatta vuotta sitten, joten sinun
on parasta uskoa, että Hän voi antaa sinulle synnit anteeksi,
jo ennen kuin sinä teet syntiä. Jumala tuntee lopun alusta
asti ja Hän tunsi koko maailman kaikki synnit. Jeesus maksoi kaikista niistä, jotka oli tehty ennen Hänen uhriaan, ja
kaikista niistä, joita ei vielä ollut tehty. Hän suoritti maksun
yhdellä kertaa, eikä sitä enää koskaan suoriteta uudelleen.
Hinta synnistä, kaikesta synnistä, on maksettu!

Olemme saaneet perinnön!
Me olemme saaneet iankaikkisen perinnön (Hepr. 9:15), jota ei voida ottaa pois. Sinun perintösi ei ole väliaikainen; se
on iankaikkinen. Sinua ei tehdä perinnöttömäksi, etkä sinä synnin tähden menetä perheenjäsenille kuuluvia etuja.
Ymmärtääksesi tämän sinun täytyy nähdä itsesi sellaisena,
kuin Jumala näkee sinut. Uudestisyntyneessä hengessäsi si-

nä olet yhtä puhdas, pyhä ja tahraton kuin Jeesus. Uskonto
saa sinut katsomaan lihaasi. Se saa sinut tutkimaan ajatustesi, asenteittesi ja tunteittesi sielulullista aluetta. Uskonto
tahtoo sinun keskittyvän siihen, mitä menneisyydessäsi tapahtui, ja yrittämään löytää jonkin tyydyttävän selityksen
sille, miksi sinulla nyt on vaikeaa, vaikka olet kristitty. Jumala ei kuitenkaan katso sellaiseen. Hän katsoo henkeesi,
siihen osaan sinua, josta on tullut uusi luomus. 2. Kor. 5:17
sanoo: ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle” (kaikki on tullut
uudeksi, engl. käänn.).
Mikä osa sinua on uusi? Ei liha eikä sielu, vaan uudestisyntynyt henkesi. Kun menet rukouksessa Jumalan eteen
ja sanot: ”Voi, Jumala, minä olen niin jumalaton ja arvoton,
ole niin hyvä ja anna minulle anteeksi ja vastaa rukouksiini”, sinä et ole hengessä, olet sielussa. Henkesi on vanhurskas, pyhä ja tahraton. Hengessäsi sinä olet vanhurskas, pyhä ja tahraton - ja se kaikki on Jeesuksen täytetyn työn ja
huolenpidon ansiota. Tämä on todella hyvä uutinen!

Ehdoton ei synnille!
Sanonko minä kyllä synnille? Ehdottomasti en. Kun teet
syntiä, avaat saatanalle oven sieluusi, mieleesi ja tunteisiisi ja myös tilaisuuden tuhota fyysisen ruumiisi. On typerää
avata itsensä paholaiselle. On suorastaan mieletöntä elää
kapinassa Jumalan Sanaa vastaan. Synti tappaa eikä synti
osoita armoa. Synnissä on voimaa, eikä synti katso henkilöön - se vaikuttaa niin rikkaisiin kuin köyhiin. Se tuhoaa
yhtälailla oppineet kuin oppimattomat. Se ei pyydä lupaa
aiheuttaa hävitystä ja tuhoa. Mikään luonnollinen keino ei
voi suojella sinua sitä vastaan - vain Jumalan armo on kyllin
voimakas antamaan kestävän voiton synnistä!
Kristittynä kasvaminen ei ole sitä, että yrität saada henkesi kasvamaan; se on mielesi harjaannuttamista tai uudistamista siihen, mitä sinulla jo on hengessäsi. Henkesi on
jo täydellinen! Sinulla on jo Hengen hedelmä - rakkaus,
ilo, rauha, kärsivällisyys ja kaikki muut. Henkesi on aina
onnellinen, aina riemuitseva ja aina terve. Henkesi on aina
voitokas! Kasvu ja edistyminen tapahtuu, kun mielemme
uudistuu ja saa valaistusta siitä, mitä meillä on hengessämme. Mielemme tarvitsee uudelleenohjelmointia Jumalan
ohjelmistolla, joka on Hänen Sanansa. Sen vuoksi Jumala
sanoo meille: ”Älkää mukautuko tähän maailmaan, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osoittaaksenne, mikä on Jumalan hyvä, Hänelle mieleinen ja täydellinen tahto” (Room. 12:2, Word English Bible).
Jumala rakastaa sinua myös silloin, kun sinä olet sotkenut asiat ja vaikka et ole täydellinen. Hän rakastaa sinua
Jeesuksen uhrin, ei sinun suorituksesi, tähden. Jeesus on
kylliksi! Hänen täysi ja lopullinen uhrinsa oli kylliksi! Hänen suorituksensa oli ehdottomasti riittävä! Jos vain pystyt
saamaan sydämen ilmestyksen siitä, mitä tässä opetan, se
muuttaa lopullisesti sen, kuinka sinä näet Jumalan.¤


Teksti: Teija Ruuska
Kuvat: Eija Kumpulainen

Poikkea

Kääntöpiirillä

Kuljemme ympäriinsä katsellen erikokoisia kokoustiloja, joissa kaikissa
on hyvän varustelun ja sisustuksen lisäksi säilytetty jotain vanhaa.
Punainen tiiliseinä näyttäytyy siellä täällä kertoen omaa tarinaansa ajalta,
jolloin rakennus toimi Lahden Rautateollisuus Oy:n, Rauten, valimona.
Aivan Lahden kaupungin keskustassa sijaitseva rakennus sykkii nyt
uutta elämää sisältä täysin uudistuneena.

L

ahden Kääntöpiiri on noin 140 hengen seurakunta
Vesijärvenkadulla. Sen johtaja, Markku Tenhunen,
on ollut valtavan haasteen edessä lähtiessään toteuttamaan näkyään seurakuntia, yhteisöjä, yksityisiä ihmisiä
ja yrityksiä palvelevasta monitoimikeskuksesta. Osittain
ajatus tuli hänelle jo 90- luvulla, mutta vasta muutettuaan
perheineen Lahteen hän pystyi keskittymään seurakuntanäkyynsä, sekä tähän Jumalan antamaan visioon aktiivisesta
toimintakeskuksesta. Suunnittelussa on alusta saakka ollut
mukana arkkitehti, mutta myös seurakunnan ideat on huomioitu. Kesällä -08 käyttöön otetut 1840 neliön tilat ovat todiste siitä, että asioita voidaan toteuttaa tasokkaasti, nykyaikaisesti ja kaikin puolin ammattitaidolla. Suunnattomasti
voimia ja taloudellisia varoja se on vaatinut, sillä käytännössä kaikki tilat on joko purettu, kunnostettu tai rakennettu
kokonaan uudelleen.

Tiloja joka lähtöön
Pääsaliin mahtuu lähes 500 henkeä ja tarvittaessa tila voidaan jakaa akustisella väliseinällä kahteen osaan. Tilaa
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käytetään seurakunnan oman toiminnan lisäksi esimerkiksi
konserttien, messutapahtumien sekä erilaisten juhlien järjestämiseen. Lisäksi eri kerroksissa sijaitsevat pienemmät
kokoustilat antavat hyvät puitteet tilaisuuksien järjestämiselle. WanhaWalimo -ravintolassa pyritään aina tarjoamaan
ykköslaatua, sekä ruoan, että palvelun suhteen. Ravintola ja
kahvila, joka tarjoaa myös maukasta kevyttä lounasta, ottavat sisäänsä yhteensä 150 henkilöä. Käsityöläisten myyntikojut ja kirpputori-tyyppinen myyntiosasto on hurmaava
kokonaisuus, jolle löytyy 230 neliön tilat.

Jumalasta saa hullaantua
Markku Tenhunen toivoo, että WanhaWalimon tilat palvelisivat runsaasti, sekä Lahden alueen, että koko Suomen
kristittyjä. Lahden Kääntöpiiri-seurakunta kokoontuu viikoittaiseen juhlaansa pääsääntöisesti sunnuntaisin kello 16.
Pastori Markku Tenhusen toive on, että kynnys tulla seurakunnan tilaisuuksiin olisi olematon. Kaikkien tulee tuntea itsensä lämpimästi tervetulleeksi omana itsenään. Hän
arvelee joidenkin ihmettelevän vapaata palvontaa ja rock-

Eero Seesvaara (keskellä) yhdessä vaimonsa Pirkon (oik.) kanssa ovat olleet
tärkeässä roolissa WanhaWalimo -projektissa. Mittava taloudellinen haaste on saanut
pariskunnan monet kerrat polvilleen anomaan apua ja ohjeita Jumalalta. ”Jos jotain
olemme oppineet, niin rukoilemaan!” he toteavat. ”Tähän saakka Hän on antanut avun
ihmeellisesti.” Haaste ei ole vielä ohi. ”Näkymät ovat valoisat, mutta eivät kirkkaat.”
kiteyttää pastori Markku Tenhunen (vas.) tämän hetkiset tunnelmat.

Rukousta, rohkaisua ja taloudellista tukea tarvitaan. Voisitko sinä olla avuksi vaikka
ruokailemalla tasokkaassa Walimon a la carte ravintolassa?

henkistä ylistystä, sekä tunteiden esille tuomista niin huudon, naurun kuin itkunkin kautta. Suomalaisten on kuitenkin saatava haltioitua Jumalasta, eikä hän aio olla esteenä
sille. Seurakunnan toimintaan kuuluvat lisäksi mm. tyttöjen
ja poikien kerhotoiminta, nuorisotyötä, rukoustilaisuudet,
draamaa ja oma lähetti Thaimaassa jo kolmen vuoden ajan.
Tasokas valo- ja äänitekniikka antavat valmiudet hengellisten konserttien järjestämiselle.

Yhdessä muiden kanssa
Lahden Kääntöpiiri on nuorekas, kasvava seurakunta, jonka
tarkoituksena on täydentää kristillistä tarjontaa Lahdessa.
Seurakunnan tarkoitus on antaa kasvun mahdollisuus mukana oleville uskoville sekä toimia muiden seurakuntien
rinnalla. Markku Tenhunen ei väitä, että heillä olisi yksin
kaikkein korkein totuus, mutta jokaisen on tehtävä oma
osuutensa siitä, että maailman paras sanoma menisi eteenpäin. Kaiken tämän nähtyämme ja kuultuamme, voimme
vain todeta, että Lahden suunnalla on tehty ainakin oma
osuus.¤

Kirpputorille ja käsityöläisten myyntikojuille on varattu 230 neliön tilat.
Lisätietoa löytyy netistä: mm. video, jossa Markku Tenhunen esittelee
WanhaWalimon tiloja www.wanhawalimo.fi
Seurakunnan kotisivut löytyvät: www.kaantopiiri.fi

11

Hyvän mielen päivä
Teksti ja kuvat: Eija Kumpulainen

Kevään ensimmäisenä lämpimänä viikonloppuna asteli
Äänekosken torilla pingviini kylmälaukun kanssa. Laukku oli
täynnä jäätelöä, lähinnä perheen pienimmille. Yleensä jäätelö
maistui, eikä pingviini pelottanut. Toimittajan kysellessä
kuulumisia, pingviini kertoi vain muutaman lapsen juosseen
peloissaan pakoon. Eräs todella suloinen pikkutyttö juoksi
pingun luokse ilosta hihkuen. Tarkemmin kuulostellen lapsi
huusi ”pappa, pappa”. Hämäsikö samannäköisyys, vai altis
herkkujen jakaminen, se jäi toimittajalle epäselväksi. Kuvassa
meneillään loppuvenytykset.
Mukana menossa
oli kansainvälinen
tiimi Livets Ord
-raamattukoulusta
Uppsalasta. Tiimi
oli järjestänyt linjaautoon monenlaisia
pisteitä, josta
sai rohkaisua ja
hyvää mieltä.
Torilla nähtiin laulua, draamaa ja tanssia
sekä kuultiin tiimiläisten omia kertomuksia
Jumalan hyvyydestä. Lapsille oli tarjolla
saippuakuplia ja kasvomaalausta. Tosin
ennen lavasteiden keräämistä tapahtui kuin
joululaulussa, jossa sanotaan ”vanhakin
nyt nuortuu, kuin lapsi leikkimään”.
Kasvomaalauksia ja jäätelöitä näkyi
lisääntyvässä määrin myös aikuisilla.

Nukkekaverukset Reino
(vas.) ja Eki toivat oman
persoonallisen lisänsä
onnistuneeseen päivään.
Heidän läsnäolostaan
nauttivat niin aikuiset
kuin lapsetkin. He
kertoivat hieman
noloina, että olivat
saaneet tipan linssiin
jossain tilaisuudessa,
kun Leif Lindeman oli
ollut laulamassa. Leif
lauloi torilla mm. laulun
”suojelusenkeli”.

Albaniasta kotoisin
oleva Ferdinant
Kadillari lauloi
ylistystä Jeesukselle
albanian- ja
suomenkiellä.

Tilaisuudessa testattiin myös järjestävien seurakuntien pastorien Matti Savolaisen (kuvassa oik,
Hirvaskankaan Elävät Kivet) ja Mika Turusen (2. oik, Äänekosken Helluntaiseurakunta) tietotaitoa ja
nopeutta. He pääsivät kilpailemaan yhdessä Mika Liimataisen (vas.) ja Leif Lindemanin (2. vas) kanssa.
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Teksti: Raija Savolainen
Kuva: Ari Ruuska

USA:sta kotoisin
oleva Abram Sopenski
vieraili Elävät Kivet
seurakunnassa Livets
Ord -raamattukoulutiimin
mukana. Hän ei ollut
kertonut tarinaansa
aikaisemmin missään,
mutta kertoi nyt
Jumalan kunniaksi ja
meitä rohkaistaakseen
perheensä
selviytymistarinan.

Jumala auttoi, kun

Jumala vuodattaa siunauksiaan,
vaikka maailman talous olisi lamassa, kun vain
valitsemme kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää Hänen
apuaan, toteaa 20-vuotias Abram Sopenski.

Elämäni sankarilta putosi kruunu

K

asvoin lapsuuteni ja nuoruuteni seurakunnan keskellä. Annoin elämäni Jeesukselle 7-vuotiaana,
mutta Hän ei ollut sydämessäni, vaan jotenkin vain
vierellä kulkija. Jeesuksen tulee oikeasti tulla asumaan meidän sydämeemme. 16-vuotiaaksi asti elämäni sujui ihan hyvin. Kävin koulua, minulla oli töitäkin ja soitin bändissä.
Mutta kun oli täyttänyt 16-vuotta, perheessäni alkoi tapahtua vaikeita asioita. Saimme selville, että isäni oli alkoholin- ja huumeidenkäyttäjä.

Huumeita ja vararikko
On suuri asia, kun kunnioittaa jotain ihmistä, joku on sankarisi ja sitten se kuva särkyy. Minun isäni oli sankarini,
joten sydämeni särkyi ja elämäni meni aivan palasiksi. En
pystynyt opiskelemaan tai tekemään mitään. Elämä tuntui todella vaikealta. Isän huumeriippuvuus oli saanut perheemme vararikkoon.
Meitä lapsia on yhteensä kahdeksan. Neljä sisarusta on
minua vanhempaa. He asuivat Ruotsissa. Kolme sisarusta
on minua nuorempaa. Äiti ja nuo kolme nuorinta alkoivat
katsoa minuun. Minun olisi pitänyt voida auttaa tuossa tilanteessa. Aloin miettiä, että lähden pois kotoa. Olin kuitenkin
kasvanut seurakunnan keskellä ja tiesin, että Jumala voisi
auttaa. Eräänä iltana minun täytyi valita jätänkö perheen vai
pyydänkö Jumalaa auttamaan.

Oikea valinta

Valitsin Jumalan. Siitä lähtien, kun otin tuon askeleen, Jumala on vuodattanut Henkeään minun ylleni. Vanhin sisareni palasi kotiin Ruotsista ja saimme perustettua maisemointi yrityksen. Kolmessa vuodessa saimme maksettua
velat pois. Nyt meillä on talo ja sisarellani on talo. Minä
asun Ruotsissa ja opiskelen tällä hetkellä Livets Ord -raamattukoulussa Uppsalassa. Tiedän, että jollen olisi valinnut
Jumalaa, mitään näistä hyvistä asioista ei olisi tapahtunut.
Tiedän, että Jumala auttoi ja auttaa minua ja meidän
perhettä. Hän vuodattaa siunauksiaan, vaikka maailmassa
olisi millainen taloudellinen tilanne. Isäni, joka oli narkkari,
on ollut nyt kuivilla yli vuoden. Uskon ja toivon, että hän
pysyy kuivilla ja viisivuotissuunnitelmassani on mennä isäni kanssa kalastusmatkalle.

Luota Jumalaan!
Jeremia sanoo 29:11-13: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette
minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte
minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. ”
Tämä on oikeasti totta! Kun huudat apua, Hän auttaa.
Kun huudat pelasta minut, Hän pelastaa.¤
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Mitä elämämme

heijastaa?
heijastaa?
Teksti: Matti Savolainen, pastori, Elävät Kivet seurakunta | Kuva: Eija Kumpulainen

K

ristillisyydessä ei ole kysymys meidän omista kyvyistä tai resursseista, vaan ehtymättömästä Kristuksen erinomaisuudesta. Totuus on, että seura tekee kaltaisekseen. Meidän uskomme Jumalaan on vaikea,
ellei mahdoton, kasvaa skeptikkojen ja epäilijöiden seurassa.
Mies, jonka Jumala valitsi johtamaan Israelin kansan
pois Egyptin orjuudesta, oli nimeltään Mooses. Mooses eli
lähellä kaikkivaltiasta Jumalaa. Raamatussa sanotaan, että
Herra seurusteli Mooseksen kanssa kasvoista kasvoihin (5.
Moos. 34:10).
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Elämän esimerkki

Kenestä tuli Mooseksen seuraaja kansanjohtajana? Hän oli
Joosua, joka oli elänyt lähellä Moosesta, tuota suurta Jumalan miestä. Joosua oli aitiopaikalta nähnyt kaikki valtavat tunnusteot ja ihmeet. Joosua oli myös täynnä viisauden
henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä (5.
Moos. 34:9). Elävä Jumala antoi Sanansa Joosualle: ”Ei
kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin
kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua” (Joos.
1:5).

Raamatun mukaan elämämme tulisi tuoda ilmi Kristuksen
tuntemisen tuoksua (2. Kor. 2:14). Tuoksu, kreikan
kielessä euo`dia, tarkoittaa hyvänhajuista tuoksua.
Hyvänhajuinen tuoksu vetää puoleensa. Se herättää
positiivista uteliaisuutta. Tuoksu, jonka Jumala haluaa
tuoda elämämme kautta toisille, on jotain erilaista kuin
mitä lihallisuus tai maailma
voi tarjota.

Mooseksen elämän esimerkki oli piirtänyt täydelliset
edellytykset Joosualle astua kansanjohtajan asemaan. Mikä oli tärkeintä, oli se, että Jumala sanoi olevansa Joosuan
kanssa yhtä vahvasti kuin Joosua oli nähnyt Jumalan olleen
Mooseksen kanssa.

Esikuva täydellisestä
Jeesus tuli näyttämään meille Isän (Joh. 14:9). Jeesus sanoi:
”joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän”. Jeesus sanoi: ”minä olen Isässä ja että Isä on minussa. Niitä sanoja, jotka
minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot , jotka ovat hänen” (Joh. 14:10).
Jeesuksen elämä heijasti aidosti ja voimakkaasti elävää
Jumalaa. Kaikki puheet, suurenmoiset ihmeet, kaikki reaktiot ja opetukset saivat alkunsa elävästä ja aidosta suhteesta
Isään. Jeesus ei sanonut tai tehnyt mitään erilailla kuin Isä
olisi tehnyt. Tästä saamme suurenmoisen ilmestyksen Jumalasta. Kaikki, mitä näemme Jeesuksen elämässä, on sitä,
minkä kaltainen taivaallinen Isämme on. Samalla voimme
nähdä esimerkin ja esikuvan täydellisestä ihmisestä, joka
eli täällä maan päällä.

Täysillä Jeesukselle
Kun Jeesus oli maan päällä, Hän kutsui ihmisiä seuraamaan
Häntä. Jotka oikeasti halusivat seurata Jeesusta, heistä tuli
Jeesuksen opetuslapsia. Jeesuksen opetuslapset näkivät aitiopaikalta mitä Jeesus teki ja miten ja missä Hengessä Hän

puhui eri tilanteissa. He oppivat Jeesuksen läheisyydessä
Jumalan monipuolisesta hyvyydestä, mutta myös uskonnollisuuden ja epäuskon vaaroista.
Erittäin mahtavaa oli, että Jeesus antoi opetuslapsilleen
vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia
tauteja ja kaikkinaista raihnautta (Matt. 10:1). Mikä valtava
luottamuksen osoitus niille, jotka olivat jättäneet kaiken entisen ja halusivat elää vain täysillä Jeesukselle. Tämä kaikki
oli ikään kuin esimakua siitä, mitä tulisi tapahtumaan helluntaina, Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen.

Tuntemisen tuoksua
Jeesus halusi ja haluaa siirtää meidän itse kunkin elämään
kaiken sen, mikä oli ja vaikutti Hänen omassa elämässään.
Ne, jotka aidosti ja todellisesti halusivat elää mahdollisimman lähellä Jeesusta, saivat kokea Jumalan suuruuden elämässään. He saivat myös olla voimallisesti välittämässä sitä
toisille. Joku on joskus sanonut, että tuoksumme Jeesukselle siinä määrin, kun todellisesti tunnemme Häntä.
Raamatusta voimme lukea, että helluntaipäivänä Jeesukseen uskovat olivat kokoontuneet yhteen. Pyhä Henki
täytti huoneen, jossa he olivat koolla, ja myös kaikki ihmiset tulivat Pyhällä Hengellä täytetyiksi.
Jumalan tavoitteena on ollut ja on nyt, että Kristuksen
kaltaisuus täyttäisi jokaisen ihmisen, kaikki perheet, kylät,
kaupungit ja jokaisen maapallon maan. Olkaamme itse kukin osaltamme vahvasti mukana tässä Jumalan suunnitelmassa.¤
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Kumipuutyöläisen talo.

Struumasta parantunut mies.

Kyläkaupan edustalla.

Marja Liisa Lappalainen oli kertomassa evankeliumia ihmisille, jotka eivät
olleet koskaan kuulleet sitä. Hän sai myös nähdä omin silmin, että Jeesus
parantaa ja pelastaa tänään samoin kuin apostolienkin aikaan.

Matkalla
Malesiassa
Teksti: Marja Liisa Lappalainen
Kuvat: Marja Liisa Lappalainen ja aktioryhmä

S

ain kutsun lähteä toistamiseen muslimiaktioon Malesiaan jouluna -08. Ihmeellisesti Herra ohjaili Suomessa elämäni asioita, jotta pääsin tälle Herran matkalle mukaan. Johdatus ei loppunut Suomeen, vaan sain olla
mukana Herran ihmeellisessä johdatuksessa koko matkan
ajan. Menimme ryhmän kanssa minne tahansa, ajoitus oli
koko ajan minuutilleen oikea. Linja-autot, junat ja maanalaiset kulkivat ja lähtivät liikkeelle juuri oikeaan aikaan.
Monesti saimme kokea olevamme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sisäinen varmuus siitä, että kaikki on Herran
hallinnassa, oli valtava.

”Saisinko minäkin Raamatun?”
Kuljimme Kuala Lumpurissa evankeliumien kanssa ja kohtasimme ihmisiä monista eri heimoista ja kansanryhmistä.
Eräässä korttelissa silkin ostoreissulla annoimme kahdelle huivipäiselle neitoselle Matteuksen evankeliumit ja jatkoimme matkaa ehkäpä noin neljä- viisisataa metriä, kun
eräs nuori neito tuosta samaisesta kaupasta juoksi meidät
kiinni ja kysyi, eikö meillä olisi antaa Raamattua myös
hänelle. Totta kai meillä oli ja hän sai Luukkaan evankeliumin. Olimme aivan ihmeissämme, koska muslimimaassa
ei todellakaan yleensä kysellä kadulla Raamattujen perään,
eivät ainakaan muslimineitoset. Herra tahtoi osoittaa meille, että Jumalan Sanan nälkä on todellista myös suljetussa
maassa.
Saimme ryhmäämme mukaan kaksi paikallista pastoria
kahdeksi päiväksi. Negeri Sembilanin läänin kartta levitettiin pöydälle ja rukoilimme, mihin Herra haluaisit meidän
menevän, mihin kylään vievän ruokaa ja evankeliumia.
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Herra vastasi ja antoi Kota-nimisen kylän noille pastoreille.
Pidimme ylistys- ja rukouskokouksen tuon viidakkokylävierailun puolesta ja seuraavana aamuna starttasimme kohti
Kotaa. Kumpikaan noista kahdesta pastorista, saatikka kukaan meistä, ei ollut koskaan käynyt tuossa syrjäisessä kylässä. Herra puhui minulle 4. Moos.11:23 kautta, että Hän
tulisi sinä päivänä näyttämään minulle, mitä oli aiemmin
luvannut.
Ensiksi saavuimme kylän pienen kaupan kohdalle.
Kauppa on vain hyvin pieni koju. Vähän puuta ja peltiä kattona, mutta sieltä ostimme neljä kassillista ruokaa köyhiin
koteihin vietäväksi. Kyselimme tuolta kauppiaalta, missä
olisi kaikkein köyhimmät talot? Herran johdattamana kaupalla oli mies, joka lupautui ryhmällemme oppaaksi. Meidät, 12 henkilöä, jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen
ryhmä meni leskivaimon kotiin. He kertoivat myöhemmin,
kuinka olivat saaneet siunata ja rukoilla tuon köyhän muslimivaimon puolesta, ja kuinka Pyhä Henki oli koskettanut
tuota naista niin, että hän oli itkenyt.

Parantaja Jeesus
Minun ryhmäni johdatettiin erittäin köyhän kumipuutyöläisen kotiin. Siinä kodissa on 8 lasta ja koti on hyvin alkeellinen. Meidät kutsuttiin sisään ja istutettiin matolle, kuten
sikäläiset ihmiset tekevät kodeissaan. Perheen äiti tarjosi
meille juotavaa ja juttelimme niitä näitä. Sitten mukana ollut pastori alkoi puhua sanomaa Jeesuksesta ja kuulijoita
ilmestyi kodin avoimet ikkunat täyteen. Tämän talon naapuritkin olivat tulleet ihmettelemään valkoisia turisteja ja
heidän puheitaan. Tässä kylässä ei ollut koskaan aikaisemmin nähty turisteja eikä kuultu evankeliumia. Minä ja kaksi muuta ryhmäläisistämme todistimme, kuinka Herra oli
ihmeellisesti parantanut meidät sairauksistamme. Kaikki
kuuntelivat suurella mielenkiinnolla.
Sitten kysäisimme olisiko ketään sairasta paikalla. Mies,
joka oli toiminut oppaanamme, kertoi, kuinka hän oli kärsinyt 10 vuotta kilpirauhasongelmista. Hän ei ollut pystynyt
nukkumaan pitkään aikaan kuin istualtaan kovien kipujen
vuoksi. Hänen kaulallaan oli näkyvissä struuman aiheut-

Rukousta le

esken puolesta.

Opeta mut
elämään
Lesken talo.

tama kilpirauhasen liikakasvu. Hän kertoi vielä, että tämä
hänen sairautensa liittyi noituuteen, jota häntä kohtaan oli
harjoitettu 10 vuotta sitten. Hän oli laihtunut kymmeniä kiloja ja näytti silmistäänkin hyvin kivuliaalta mieheltä.
Kysyimme häneltä voisimmeko rukoilla Herraa parantamaan tämän sairauden. Hän oli heti valmis rukoiltavaksi.
Mukanamme ollut pastori sanoi meille, ettemme saa heti koskea tähän mieheen. Pastori alkoi itse ensin rukoilla
kovalla äänellä. Hän veti lujasti sairaan miehen käsistä ja
jaloista pahan hengen ulos. Sitten pastori kaatoi meidän
käsiimme öljyä ja antoi luvan rukoilla sairaan puolesta.
Koimme valtavaa Pyhän Hengen läsnäoloa ja siunausta
tuossa hetkessä.
Talon isäntä oli myös halukas rukoiltavaksi ja me siunasimme häntä ja hänen perhekuntaansa. Ikkunat olivat
täynnä lapsia ja naapurin väkeä ja kaikki kuuntelivat tarkkaavasti. Rukoilimme englanniksi, suomeksi ja pahasa Malesian kielellä, jotta kaikki ymmärtäisivät, mistä oli kyse.
Tämän rukouksen jälkeen oppaamme sanoi, että kaikki hänen kipunsa ovat hävinneet. Hän oli parantunut. Pyhä Henki oli koskettanut tuota miestä ja hänen silmänsä loistivat
aivan eri tavalla. Kiitos Jumalalle!

Teksti: Anssi Hämäläinen
Kuva: Eija Kumpulainen

S

inä parannat, Sinä kannat
nälkäiselle ruokaa annat,
toisille vahvempaa
lapsille ruokaa myös miedompaa.
Sinä rakastat, et pakota.
Kysyt maistatko maailmaa vai Sanaa, kumpaa haluat?
Sinä tiedät asioita monia, avaamattomia ovia.
Minkä niistä avaisin, minkä kaukaa kiertäisin?
Miksi en siis kuuntele, kun hienotunteisesti mulle puhelet,
selviä sanoja ja kuvia, korvissa soi vain ajatuksia omia,
huolia kun on niin monia.
Haluan sitä, haluan tätä, taidan olla aika jäärä.
Opeta mut elämään
kanssas aikaa viettämään,
nauttimaan ja juhlimaan,
lahjojas oikein jakamaan, sulta saatuja,
kiitos vaan!

Pelastaja Jeesus
Rukouksen jälkeen lähdimme kohti uutta kotia. Siellä asui
leskivaimo, jolla ei ollut mitään tuloja. Hän eli vain lastensa lähettämien rahojen varassa. Juttelimme ensin niitä näitä
ja kyselimme myös käykö hän paikallisessa moskeijassa.
Hän kertoi rukoilevansa Allahia yksin kotonaan. Silloin tämä oppaamme kertoi kuinka olimme rukoilleet Herraa ja
kuinka hän oli parantunut. Tuhan (Herra malaijin kielellä)
oli parantanut hänet. Pyysimme saada rukoilla hänen puolestaan myös apua Tuhanilta. Sain naisena rukoilla hänen
puolestaan ja tuo rukous sisälsi evankeliumin sanoman ja
miten Jeesus vastaanotetaan sydämeen. Ne sanat vaan annettiin englanniksi ja sitten pastori käänsi sen pahasa Malesiaksi. Herra on ihmeellinen ja antaa oikeat sanat oikeaan
aikaan, kun ne Hänen kunniakseen lausutaan.
Vaikka siinä kylässä oli tosi kuuma, varjossa noin 35
celsiusta eikä mitään jäähdytyslaitteita kodeissa, oli sydämeni täynnä kiitosta ja riemua Herraa kohtaan, joka todella armossaan oli näyttänyt minulle, mitä Hän oli aiemmin
luvannut. Tuntui siltä, että olin saapunut tavallaan kotiin,
työhön, jota sydämestäni rakastan.¤

”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä
eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa
suurempiarvoiset kuin ne?” Matt. 6:26
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Kristittynä elämiseen liittyy
monenlaisia vaiheita ja koettelemuksia.
On sanomattakin selvää, että
sielunvihollinen haluaa vääristellä
ajatuksiamme ja myrkyttää mielemme.
Kaikilla uskovilla on varmasti monia
konkreettisia esimerkkejä näistä.

Ajatuksia uskosta
Teksti: Anssi Hämäläinen | Kuva:Eija Kumpulainen

M

uistan elävästi, kun koin ensimmäiset uskonelämääni kohdistuneet hyökkäykset mieleni alueelle. Vasta myöhemmin ymmärsin niiden olleen
täysin saatanan tekosia. Päässäni alkoivat jyskyttää kysymykset: Mitä usko oikein on? Onko uskoni riittävää Jeesukselle? Onko uskoni vilpitöntä?

Älä astu miinaan!
Tällaisten kysymysten äärellä ihminen tekee usein sen virheen, että yrittää omilla voimillaan ja viisaudellaan ratkaista polttavat kysymykset ja samaan ”miinaan” astuin minäkin. Tämä johti siihen, että annoin saatanalle tilaisuuden
tehdä sitä, minkä se parhaiten osaa eli ihmisen lannistamisen ja pelkotilojen luomisen. ”Ethän sinä mikään uskovainen ole, eihän sinusta edes tunnu siltä. Todellisen uskonhan
pitää tuntua ja uskosi mittari on se, miltä sinusta tuntuu eli
jos ei tunnu, että uskot, olet todella hakoteillä ja silloin olet
jo liian kaukana Jeesuksesta.” Olo oli todella ahdistava ja
oli erittäin vaikeaa keskittyä mihinkään, kun koko ajan jyskytti mielessäni, mitä jos en kelpaakaan Jeesukselle. Yritin lukea Raamattua, rukoilla ja juttelin uskovien ystävieni
kanssa etsien vastausta ahdistukseeni.
Jumala tiesi taisteluni ja lopetti vihollisen hyökkäyksen
antamalla vastauksen tilanteeseen Raamatun kautta Hebr.
11:1 ”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan,
18

ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy”. Oloni helpottui valtavasti ja tästä Raamatun kohdasta tuli kertaheitolla
suosikkijakeeni. Ajatuksieni taas selkiydyttyä, oli toisaalta
huvittavaa huomata, että olin epäillyt uskoni aitoutta, mutta samanaikaisesti halusin seurata Jeesusta. Opin sen, että
vihollisen hyökätessä ei todellakaan kannata kysyä neuvoa
peilin kautta vaan Jeesukselta ja Raamatusta. Valitettavasti
toisinaan tämä ”timantin arvokas” ohje unohtuu.

Usko on…
Olen miettinyt, mitä kaikkea usko pitääkään sisällään, eli
mitä uskossa eläminen arjen keskellä todellisuudessa on.
Herra on antanut minulle uskosta yksinkertaisia ja selkeitä
ajatuksia, jotka ovat ainakin minua auttaneet.
Tässä muutamia:
• usko on ojentautumista
• usko on luottamista myös silloin, kun näet vain umpikujan edessäsi
• usko antaa täyteläisen elämän ja todellisen motivaation
elämään
• usko on kuin suuri seikkailu, kun annat itsesi kokonaan
Jumalan käyttöön
• usko on halua synnistä eroon
• usko on halua rakastaa
Mutta usko ei ole pelastaja, vaan Jeesus Kristus pelastaa!¤
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Vastaatko, kun

Jeesus soittaa?

Teksti: Anssi Hämäläinen

Jätä turha hermoileminen. Jeesus
sanoo: ”Haluan auttaa sinua
tekemään tahtoni ja rukoilemaan
tahtoni mukaisesti”.

O

let arkisissa puuhissasi, kun puhelimesi soi. Hetken mietit, vastaisitko lainkaan, koska yleensä
tuntemattomista numeroista soittavat vain lehtimyyjät. ”No, eiköhän meille vielä yksi lehden vuosikerta
joukkoon mahdu”, ajattelet välttääksesi mahdollisen kiusallisen kieltäytymisen huikeasta tarjouksesta.
Olet nielaista, jos et nyt ihan puhelintasi, niin melkein
kielesi, kun soittaja esittelee itsensä Jeesukseksi. Sen verran
itsevarmalta ja vakuuttavalta soittaja kuulostaa, että tiedät
todella keskustelevasi Jeesuksen kanssa.
”Olet ollut viime aikoina kovin kiireinen”, Jeesus toteaa
ja jatkaa: ”Voisinko tulla käymään luonasi, kun olisi niin
kiva kuulla, mitä sinulle kuuluu ja olisiko sinulla joitain asioita, joissa Minä voisin auttaa?”
Hmmmh… Päässäsi alkaa raksuttaa monenlaisia ajatuksia; ”Mitä ihmiset ajattelisivat, kun kävelisin Äänekosken kadulla Jeesuksen kanssa? Miten Jeesus mahdollisesti
pukeutuisi? Pitäisikö minun jättää Suomen ja Ruotsin välinen jääkiekon MM-finaali katsomatta ja luettava vastaava
aika Raamattua? Rohkenisinko esitellä Jeesuksen kaikille
naapureilleni?”

Hän tietää kaiken
Jeesus näkee sydämesi ja keskeyttää ajatustesi lennon:
”Rakas lapseni, sinulla on muutenkin niin paljon murhetta
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ja stressiä, että en todellakaan halua, että mietit, mitä sinun tulisi tehdä tai jättää tekemättä, kun tulisin luoksesi.
Haluan kuitenkin esittää sinulle yhden kysymyksen”, Jeesus jatkaa.
Nielaiset kerran ja pyyhit hikikarpaloita otsaltasi, tuntiessasi häpeää tietäen, että Jeesus haluaa rakkaudessa
ojentaa sinua jostain. ”Niin Isä, mitä haluat kysyä?”
”Haluatko oppia tuntemaan Minut paremmin?”, Jeesus
esittää nopean kysymyksen korottaen hieman ääntään.
”Totta kai haluan, mutta tarvitsen siihen Sinun apuasi
ja viisautta ajankäytönhallintaani ja ennen kaikkea halua
ja rohkeutta tehdä kaikessa Sinun tahtosi”, vastaat ja huomaat, miten Pyhä Henki auttaa sinua vastaamaan Jeesuksen antamaan kysymykseen Hänen tahtonsa mukaisesti.

Hän auttaa kaikessa
”Niin kuin huomaat, haluan auttaa sinua tekemään tahtoni ja rukoilemaan tahtoni mukaisesti. Pyydän ainoastaan,
että annat elämäsi kokonaan käyttööni ja annat Minulle
enemmän aikaasi, niin lupaan, että meistä tulee parhaat
kaverukset. Silloin sinun ei tarvitse enää miettiä, mitä tekisit tai mitä jättäisit tekemättä, jos tulisin kylään”, Jeesus
heittää ikään kuin ”pallon” sinulle ja joutuu lopettamaan
puhelun, kun joku eksynyt lammas kolkuttelee Hänen
ovelleen.¤

