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Kolmesta eri
sanomalehdestä
käytiin tekemässä juttu
”Rakas Raamattu” tapahtumasta. Vuorossa
Keskisuomalaisen
toimittaja (vasemmalla
takana).

Pääkirjoitus

Teksti: Matti Savolainen | Kuvat: Eija Kumpulainen

Ä

änekoskella ja Jämsässä järjestettiin elokuussa Raamattu- tilaisuuksia,
sillä vuosi 2007 on nimitetty Rakas Raamattu -teemavuodeksi. Äänekoskella neljä seurakuntaa ja Jämsässä viisi seurakuntaa järjestivät yhteisiä tilaisuuksia tämän teeman ympärille.

Elävät Kivet seurakunnan
pastori Matti Savolainen
rukoili tilaisuuden alussa.
Vieressä Pastori Ilkka Hirvonen
Äänekosken Vapaaseurakunnasta.

Jeesukseen uskovat ihmiset eri seurakunnista haluavat innostaa ihmisiä lukemaan Raamattua ja siksi 3.8. Äänekosken torilla ja 18.8. Jämsän torilla oli Raamattumaraton. Seurakunnille oli jaettu Raamatunlukuvuorot. 4-6 ihmistä / tunti
luki Raamattua 12 tunnin ajan. Näin Raamattua tehtiin tunnetuksi keskellä kaupunkia.
Rakas Raamattu- tapahtuma oli Äänekoskella jaettu 3.8. tapahtuneeseen Raamattumaratoniin sekä 18.8. vietettyyn Elämä Kutsuu- toritapahtumaan ja Jämsässä puolestaan oli kolmipäiväinen Taivaasta Tuulee-tapahtuma 17.-19.8.

Isä meidän -rukous Ilkka Hirvosen
johdolla.

Eräältä tapahtumien järjestelyssä näkyvästi mukana olleelta sain kuulla, että tapahtumien jälkeen lähes joka päivä tulee hyviä ja positiivisia kommentteja tapahtumista. Yksi kommenteista oli eräältä miespoliitikolta. Hän oli kertonut,
ettei kuulu mihinkään seurakuntaan, mutta on tosi iloinen siitä, että kaikki seurakunnat ovat yhdessä mukana. Tämä henkilö oli ollut paikalla kahteenkin eri
otteeseen ja toivoi lisää tällaisia tapahtumia.
Raamatun arvovallan tulee nousta suomalaisessa yhteiskunnassa. Meidän, kristittynä kansana, tulisi olla juurtuneita Jumalan Sanaan. Maamme asioista päättävien ihmisten tulisi tehdä Jumalan mielenmukaisia ratkaisuja maamme hyväksi.

Yhteislaulua Äänekoskella.

Usko Jeesukseen on ainoa perusta, jolle kannattaa rakentaa elämänsä.

Äänekosken torilla kuultiin Jumalan Sanaa suomeksi,
venäjäksi, englanniksi, ruotsiksi ja kiinankielellä noin
50 henkilön lukemana.

Jämsässä ”Rakas Raamattu”
-tapahtuma oli osa 3 päiväistä
”Taivaasta tuulee” -tapahtumaa.
Sanan kuulijoita Jämsän torin
laidalla.

Kuva: Raija Savolainen

Jämsän Raamattumaratonissa
nähtiin taivaalla liiton merkki
- sateenkaari.
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Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

Elämässä voi olla turhia
kiemuroita. Tai se voi olla
yhtä sykkyrää. Olisiko
aika oppia tekemään
oikeita, suoraviivaisia
ratkaisuja?

Mut ka t

suoriksi

M

uistamme koulun matematiikan tunneilta laskut koordinaatistossa. Kun janalle etsitään oikeaa suuntaa, lasketaan aina kolme pistettä, joiden
kautta jana piirretään. Tai jos meidän pitää saada viiva 29,6
senttimetrin päähän levyn reunasta, mittaamme ja merkitsemme sen kolmeen kertaan. Jos kaikki pisteet ovat samassa linjassa, tiedämme, että hyvin menee.
Joskus käy kaikesta mittailusta ja laskemisesta huolimatta, että pisteet eivät olekaan linjassa keskenään. Silloin
on tapahtunut virhe jossakin ja ainoa tapa päästä eteenpäin
on toimittaa uusia lasku- ja mittaustoimenpiteitä niin kauan, että pystyy piirtämään suoran viivan kaikkien kolmen
pisteen kautta.

Minne matka?
Paljon tärkeämpää kuin jana koordinaatistossa tai pisteet levyn reunassa on meidän elämämme suunta. Monet yrittävät
selvitä yhdellä pisteellä. He sanovat, että uskovat kyllä Jumalaan, tai että he uskovat omalla tavallaan. Mutta jos on
vain yksi piste, voiko olla varma suunnasta? Yhden pisteen


kautta voi piirtää viivan minne vain ja päätyä hyvin suurella
todennäköisyydellä jonnekin muualle, minne oli tarkoitus.
Jos ajattelemme, että taivas ja iankaikkinen elämä odottavat meitä ihan missä suunnassa tahansa, olemme väärässä. Yksi piste ei riitä. Niin ikävää kuin se onkin, Jumala ei
yksin riitä! Jeesus sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani”
(Joh. 14:6).
Isä Jumala on kaiken yläpuolella. Hän on kaiken Luoja ja ylläpitäjä. Hänen rakastavan suunnitelmansa mukaan
Jeesus tuli maanpäälle. Jumalan omassa Sanassa sanotaan:
”Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka
tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä” (1. Joh.2:23). Jeesuksesta Hän sanoo: ”Tämä on Minun rakas Poikani; kuulkaa Häntä” (Mark. 9:7).

Ei kahta ilman kolmatta
Kun olemme sanoneet Jeesukselle ”tahdon”, meillä on kaksi pistettä elämämme koordinaatistossa. Kahden pisteen
kautta vedetty viiva on jo paljon suuremmalla todennäköi-

Kiitos lahjoittajille
syydellä menossa oikeaan suuntaan.
Jeesus sanoo: ”Minä ja Isä olemme
yhtä” (Joh. 10:30). Mutta että voisimme saada varman suunnan elämämme
erinäisissä tilanteissa, on Jumala antanut meille vielä kolmannen pisteen.
Jeesus sanoo: ”Mutta kun Hän tulee,
totuuden Henki, johdattaa Hän teidät
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä Hän
puhuu, ei ole Hänestä itsestään; vaan
minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu, ja
tulevaiset Hän teille julistaa” (Joh.
16:13).
Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat aina samassa linjassa keskenään. Kun
eteemme tulee tilanteita, jolloin meidän on tehtävä ratkaisuja, annamme
asiamme rukouksessa Jumalalle. Tutkimme Hänen Sanansa valossa eri
vaihtoehtoja ja kuuntelemme, mitä
Hän puhuu Pyhän Henkensä kautta sydämellemme. Kun kaikki pisteet ovat
linjassa keskenään, tunnemme rauhaa
ratkaisumme edessä. Rauhattomuus
on merkki siitä, että viivassa on mutka ja ratkaisuvaihtoehdot kaipaavat
uutta tarkastelua. Joskus emme tiedä,
mitä tehdä, toisinaan taas tiedämme
sen liiankin hyvin. Jälkimmäisessä tapauksessa oma tahto menee Jumalan
tahdon edelle ja aiheuttaa ongelmia
viivan vetämisessä. Oman tahdon tiellä on aina paljon selityksiä, mutta mutkat eivät oikene selittelemällä vaan
tottelemalla.

Elämälläsi on päämäärä
Jos et vielä tunne Jeesusta, tutustu Häneen. Anna elämäsi Hänelle. Opit tuntemaan Jumalan tahdon ja tekemään
oikeat ratkaisut elämässäsi. Jumala rakastaa sinua. Hänellä on hyvä tahto sinua kohtaan. Hän haluaa, että se suunnitelma toteutuu, jonka Hän on tehnyt
sinun elämääsi varten. Ja tämän maallisen vaelluksen jälkeen Hän haluaa sinut luokseen viettämään iankaikkista
ilojuhlaa.
Jumalan lapsilla on loistava tulevaisuus. Joten mutkat suoriksi! Pysytään viivalla!¤

P

astoripariskunta Raivo ja Lasma Sastakovics ja koko
Elämän Virta seurakunta Iecavan kaupungista Latviasta kiittävät kaikkia, jotka osallistuivat tämän Mercedes Benz Vito pikkubussin hankintaan.
Auto on vain 11 vuotta vanha, hyvin pidetty ja vähän
ajettu. Sillä voi nyt kuljettaa avustusta ympäröiviin kyliin
ja tuoda ihmisiä seurakunnan kokouksiin. Auto on todella
tarpeellinen pastori Raivolle hänen työssään.
Seuraavaksi autamme heitä Raamattujen hankkimisessa, sillä koko ajan tulee ihmisiä uskoon, he käyvät kasteella
ja haluavat liittyä seurakuntaan. Oma Raamattu on tärkeä
osa kristillistä kasvua.
Kuva: Raimonds Sastakovics

Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin
on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. Sillä ei ole
tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne
heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niinkuin kirjoitettu on: “Joka oli paljon koonnut, sille
ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään
puuttunut” (2 Kor.8: 12-15).

Jos haluat olla mukana hankkimassa Raamattuja
Latviassa uskoontulleille, voit lahjoittaa haluamasi
summan tilille 800010-71179452.
Käytä viitenumeroa 7870.
Yksi Raamattu Latviassa maksaa 11 euroa.



Teksti: Matti Savolainen
Kuva:Eija Kumpulainen

Olet kutsuttu

vapauteen

puhuu, ja tulevaiset Hän teille julistaa” (Joh.16:13). Jumalan lähettämän
Pyhän Hengen tehtävä on kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa johdattaa jokainen Jumalan lapsi Taivaallisen Isän vapauttavan totuuden luo.

Jeesuksen vapaus

Jeesus, meidän Pelastajamme ja esimerkkimme, oli täysin vapaa ollessaan
maanpäällä. Jeesus oli jopa erittäin radikaali juutalaisten säädöksiä vastaan.
Paavali kirjoittaa galatalaisille: ”Te olette
Hänen vapautensa perustui Jumalan
näet kutsutut vapauteen”, ja heti perään
tahdon vilpittömään ja täydelliseen
noudattamiseen. Jeesuksen ja Jumalan
hän varoittaa, ”veljet; älkää vain salliko
väliin ei saanut tulla mitään asiaa eikä
vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan
ketään ihmistä. Tältä perustalta Jeesus
palvelkaa toisianne rakkaudessa”
toimi täydellisessä auktoriteetissa kai(Gal 5:13).
kissa tilanteissa.
Kun Jeesus oli menossa ristille,
Hän puhui juutalaisille: ”Sen tähden
Isä Minua rakastaa, koska Minä annan
henkeni, että Minä sen jälleen ottaisin.
Ei kukaan sitä Minulta ota, vaan Minä
annan sen itsestäni. Minulla on valta
antaa se, ja Minulla on valta ottaa se
vankeliumi tarjoaa jokaiselle Vapauttava totuus
ihmiselle mahdollisuuden ol- Kun tulemme uskoon, otamme vas- jälleen; sen käskyn Minä olen saanut
la täysin vapaa kaikista ihmis- taan sen vapauden, jonka Jeesus Kris- Isältäni” (Joh. 10:17-18). Uusi Testä tuhoavista riippuvuuksista. Vapau- tus on verellään ostanut Golgatan kär- tamentti nykysuomeksi sanoo jakeen
18 näin: ”Kukaan ei
den vastakohta on vankeus tai orjuus. simysten kautta. Jotta Jumalan
voi riistää Minulta
Vankeus tarkoittaa tavalla tai toisella antama vapaus voisi säilyä ja
Väärien valintojen henkeäni, vaan Minä
rajoittunutta elämää. Sellaista elämää, vahvistua elämässämme, tarseurauksena
uhraan sen vapaaehjossa ihminen kokee sisimmässään it- vitsemme jatkuvasti Pyhän
syntiin
juuttuneet toisesti. Minulla on
sensä sidotuksi. Orjuus tarkoittaa lä- Hengen ohjausta ja opetusta.
ihmiset saivat
valta uhrata henkeni
hinnä sitä, että ihmisen on pakko tehdä Pyhä Henki ottaa totuuksia Jukohdata
armon. ja valta saada se tajotakin. Tällaista on esimerkiksi huu- malan Sanasta ja tuo ne meidän
kaisin. Näin on Isäni
meriippuvuus.
elämäämme. Silkäskenyt Minun tehSanassa sanotaan, että
loin tietämällä tiedä”. Jeesus ei ollut liJeesus tuli ”saarnaamaan Jos menettelemme dämme, mikä on
vangituille vapautusta”
Jumalan mielipide kai- hallisten ihmisten eikä uskonnollisten
väärin, koemme
(Luuk. 4:18). Jeesuksen
kissa elämämme asioissa. ihmisten kahleen alla. Jumalan antama
sisimmässämme
nimi tulee heprealaisesJos menettelemme väärin, vapaus oli täydellistä Hänen elämäspahaa oloa ja
ta sanasta Yeshua. Yksi
koemme sisimmässämme sään.
murhetta.
Yeshuan monista merpahaa oloa ja murhetta.
kityksistä tarkoittaa va”Mutta kun Hän tulee,
pahdusta tai vapautusta.
totuuden Henki, johdattaa Vapaa tahto
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, Hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, Jumala on antanut jokaiselle ihmiselniin te tulette todellisesti vapaiksi” mitä Hän puhuu, ei ole Hänestä itses- le vapaan tahdon. Me voimme vapaas(Joh.8:36).
tään; vaan minkä Hän kuulee, sen Hän ti valita joko hyviä asioita tai sellaisia

E



asioita, joista koituu haittaa
meille itsellemme ja myös
muille. Vanhassa Testamentissa on lukuisia tilanteita,
joissa Jumalan oma kansa kapinoi Jumalaansa vastaan. He alkoivat noudattaa
pakanallisia tapoja ja palvoa epäjumalia. Silloin tuli
vaikeuksia ja he joutuivat
pakanakansojen vallan alle.
Tilanne muuttui heti, kun
he tekivät parannuksen. Sen
jälkeen Jumala nosti heille
vapauttajan.

Jeesus
vapauttajamme
Pitaaliset, riivatut sekä erilaisten tautien ja sairauksien sitomat ihmiset tulivat
Jeesuksen luo anomaan vapautusta. Jeesus ei lähettänyt ketään pois ilman apua.
Väärien valintojen seurauksena syntiin juuttuneet ihmiset saivat kohdata armon.
He saivat uuden elämän
mahdollisuuden Jeesuksen
lähellä. Jeesus osoitti millaista on Taivaallisen Isän
rakkaus lapsiansa kohtaan.
”Mutta kaikille, jotka
ottivat Hänet vastaan, Hän
antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä” (Joh.
1:12). Kaikille, jotka ottavat Hänet vastaan ja uskovat Häneen tänä päivänä,
Hän antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jumalan valtakunta on
sellainen valtakunta, jossa
Jeesuksen, vapahtajamme ja
vapauttajamme, täytetty työ
haluaa ulottaa hyvän vaikutuksensa jokaiseen kotiin ja
jokaiseen ihmiseen.¤


tavoittamattomia kansoja! Monet entiset muslimit ovat todistaneet, kuinka
Jeesus ilmestyi heille näyssä tai unessa
ja he siten tulivat tuntemaan totuuden!
Uskon tämän olevan esirukousten tulosta.

Vuoristokansat
odottavat
evankeliumia.

2. Lahjoita!

Jokainen kristitty voi olla
mukana voittamassa muslimeja
Jeesukselle!

Miten
kohdata muslimi?
osa 3 (sarja päättyy)
Teksti: Tiina Hartikainen | Kuva: Hartikainen

L

ähetyskäsky Markuksen mukaan
kuuluu: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se
tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit
seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin
käärmeitä. Jos he juovat jotain kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä
tulevat terveiksi” (Mark. 16:15-18).
Uskon, että Pyhä Henki kiinnittää
uskovien huomion näin 2000-luvulla
erityisesti muslimien tavoittamiseen.
Jokainen kristitty voi olla tässä mukana. Sinäkin voit löytää paikkasi Jumalan suuressa palapelissä yhtenä palana; mitä useampi löytää paikkansa,
sitä selkeämmän ja kauniimman kuvan
näemme muodostuvan.
Herra Jeesus tahtoo löytää omansa kaikkien kansojen ja kieliryhmien
parista. Tässä kolme tapaa, joista jokainen voi löytää itselleen yhden tai


useamman sopivan tavan olla mukana
Herramme käskyn täyttämisessä.

1. Rukoile!
Voit liittää muslimit jokapäiväisiin rukouksiisi tai valita erityisen päivän tai
ajan tuoda heitä Herran eteen. Jos rukouspäivä muslimien puolesta tuntuu
sinusta hyvältä, suosittelen, että valitset perjantai-päivät tätä tarkoitusta
varten. Perjantaisin on muslimien pyhäpäivä, ja silloin heillä on tapana rukoilla ahkerimmin, käydä moskeijassa ja levätä sekä viettää aikaa perheen
kanssa. Pyhä Henki voi silloin rukousten kautta vaikuttaa ja valmistaa heitä vastaanottamaan evankeliumin, kun
vain ensimmäinen mahdollisuus sen
kuulemiseen ilmaantuu!
Samalla, kun vietät aikaa Jumalan edessä muslimien puolesta, sinulle
syntyy suurempi rakkaus heitä kohtaan. Ehkä sinulla on jo sydämellä tietyn maan ihmiset. Etsi maailman kartta esiin ja siunaa näitä enimmäkseen

Aika on arvokkain asia mitä sinulla
on. Toinen arvokas asia on raha, koska useimmat meistä käyttävät suuren
osan ajastaan ansiotyöhön tai nauttivat eläkettä, joka on työnteolla hankittu. Ilman vapaaehtoisia uhreja lähetyskäskyä ei pystytä täyttämään. Ilmaisen
armon sanoman eteenpäin vieminen
maksaa paljon. Sinä voit lahjoitustesi
avulla olla mukana muslimityössä ja
kantaa pysyvää hedelmää kaukaisissakin maissa.
Valitse seurakunta tai järjestö, joka on sinulle läheinen, ja suuntaa apusi muslimityöhön. Myös Elävät Kivet
seurakunnan kautta voit tukea ihmisiä,
jotka vievät sanomaa pelastuksesta
muslimien pariin. Tätä mahdollisuutta
voit tiedustella lehden toimituksesta.

3. Mene!
Ehkä Jumala on antanut sinulle lähetysnäyn, jossa itse lähdet muslimimaailmaan. Jo nyt voit alkaa valmistautua
eri tavoin: Jumalan Sanan opiskelu,
kielitaidon hankkiminen, kyseisiin
kulttuureihin tutustuminen ja käytännön järjestelyt vievät sinut lähemmäksi Jumalan unelmaa elämäsi varalle.
Voit myös testata onko lähetystyö kentällä sinua varten, osallistumalla lyhyemmälle tiimimatkalle. Tästäkin mahdollisuudesta saat lisätietoja lehtemme
toimituksesta.
Muslimimaailma
odottaa - älä sinä enää
odota! On ihanaa
olla mukana Herran
antamassa tehtävässä. Silloin Hän
lupaa olla kanssamme joka päivä
maailman loppuun
saakka.¤

Teksti: Veli Pekka Kumpulainen
Kuva: Eija Kumpulainen

Meillä on rakastava,

Hyvä Jumala

J

umala rakasti meitä ihmisiä niin
paljon, että antoi parhaimpansa, oman Poikansa, tulla meidän
keskuuteemme. Jeesus tuli maanpäälle kantaakseen meidän syntimme, sairautemme ja kipumme. ”Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että
Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Tämän lisäksi Hän näytti maailmalle, millainen Jumalan luonne ja
tahto on. Maan päällä toimiessaan Jeesus teki aina Jumalan tahdon mukaisia
tekoja.

Jeesus täytti Jumalan
tahdon

”Ja Hän, joka on Minut lähettänyt, on
Minun kanssani; Hän ei ole jättänyt
Minua yksinäni, koska Minä aina teen
sitä, mikä Hänelle on otollista” (Joh.
8:29).
Jeesus teki ainoastaan sitä, mikä
oli Jumalalle otollista. Hän ei tehnyt
oman mielensä mukaisia tekoja, ainoastaan Jumalan tahdon mukaisia.
Jeesus tyynnytti myrskyn Genesaretin
järvellä. Voimme uskoa, että myrskyt
ja vastaavat eivät ole Jumalan antamia
koettelemuksia. Miksi voimme sanoa
näin varmasti? Koska Jeesus ei olisi
tyynnyttänyt myrskyä, jos se olisi ollut Jumalan aikaan saama. Jeesus teki
vain sitä, mikä oli Jumalan tahto.

Meillä voi olla
vääristynyt kuva
Jumalasta. Raamattu
antaa todellisen kuvan
Jumalasta Jeesuksen
työn kautta. Uskomalla
sen, saamme oikean
näkemyksen Jumalan
luonteesta.

Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
”Totisesti, totisesti Minä sanon teille:
Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä,
vaan ainoastaan sen, minkä Hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee,
sitä myös Poika samoin tekee (Joh. 5:
19). Tämä Raamatunkohta vakuuttaa
meille uudelleen, että Jeesus teki samoja tekoja kuin oli nähnyt Isän tekevän.

Jeesus opetti, saarnasi ja
paransi

”Ja Hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja
saarnasi valtakunnan evankeliumia ja
paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli”
(Matt. 4:23). Matteus kertoo yksinkertaisesti kolme asiaa, joita Jeesus teki.
Hän opetti, saarnasi ja paransi sairaita.
Tämä todistaa, mitä Jumala tekee, sillä Jeesus teki sitä, mitä oli nähnyt Jumalan tekevän. ”Niin mutta se oli silloin parituhatta vuotta sitten, ei se tänä
päivänä enää ole toiminnassa”, saatat
sanoa. Kyllä se on edelleen voimassa:
”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” (Hepr. 13:8).
Jeesus jatkaa työn tekemistä edelleen seurakuntansa uskovien kautta.
Jeesus opettaa, saarnaa ja parantaa tänään aina siihen saakka, kunnes Hän
tulee hakemaan omansa taivaaseen.
Olethan sinä varmasti siinä joukossa
mukana?¤


Teksti: Juhani Hörtsänä
Kuva: Livets Ord

Carl-Gustav Severin on 53 vuoden ikäinen.
Hän on ollut naimisissa 34 vuotta Monican
kanssa. Heillä on viisi lasta ja viisi
lastenlasta.
Carl-Gustav otti vastaan Jeesuksen
pelastajanaan 14-vuotiaana, mutta tunsi
Jumalan kutsun saarnata evankeliumia jo
viisivuotiaana.
Carl-Gustav on lähetyssaarnaaja, joka on
matkustanut evankeliumin työssä 33 vuotta.
Hän aloitti Sanan julistamisen 20 vuoden
ikäisenä ja on palvellut 53 eri maassa. Viime
vuosina hän on palvellut Kiinassa, LähiIdässä ja Euroopassa. Hän julistaa edelleen
myös Venäjällä ja sitä ympäröivissä maissa.
Maailman eri maat vetävät häntä puoleensa.

Carl-Gustav Severin
Mies, jonka sydämen Venäjä varasti

S
”

uomalaiset kristityt avasivat minulle oven Venäjälle”
sanoo Carl-Gustav Severin vieraillessaan heinäkuun
alussa Turussa Suomen Uskonfestivaalissa.”Olen ollut Suomessa useita kertoja, rakastan Suomea. Olen kiitollinen suomalaisille. He ovat auttaneet minua paljon siinä,
mitä olen tehnyt Venäjällä ja myös muissa maissa.”
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Carl-Gustav Severin sai Jumalalta kutsun lähteä viemään evankeliumia Venäjälle ollessaan Raamattukoulussa
USA:ssa. Tarkemmin sanottuna silloin, kun hän huhtikuussa 1984 vieraili pastori Ulf Ekmanin kanssa eräässä konferenssissa Minneapoliksessa. Matkan aikana Jumala alkoi
puhua Carl-Gustaville Venäjästä.

Rhema-raamattukoulussa Tulsassa, Oklahomassa USA:ssa oli rukoiltu
joka viikko Venäjän puolesta ja CarlGustav oli kuullut heistä, jotka olivat
aikaisemmin tehneet sinne matkoja.
Mutta nyt hän todella kuuli Jumalan
puhuvan omaan elämäänsä kristallin
kirkkaasti. Hän sai näyn, jossa venäläinen pastori rukoili polvillaan: ”Jumala
lähetä tänne joku, joka kylvää Jumalan
Sanaa ilman kompromisseja”. CarlGustav muistaa pelästyneensä aluksi:
”Onko minun todella lähdettävä Venäjälle? Onhan niin monia muita, jotka
voisivat mennä sinne”. ”Pelkäsimme
Venäjää ja ajattelimme, että Venäjä ja
venäläiset ovat vaarallisia”, Carl-Gustav kertoi.

Jumala vahvistaa
Sanansa
Carl-Gustav vastasi Herralle kuitenkin
kyllä. Hän sanoo muistavansa tulleensa iloiseksi voidessaan antaa myöntävän vastauksen Jumalalle.
Tämän jälkeen hän palasi matkaltaan takaisin Tulsaan. Siellä eräs mies
tuli hänen luokseen 14 päivää matkan
jälkeen ja sanoi, että hän oli nähnyt
hengessään: ”Sinun tulisi mennä Venäjälle”. Carl-Gustav tiesi, että tämä
oli Jumalasta. Näin asia oli, vahvistus tuli. Mies sanoi lisäksi nähneensä
myös toisen asian: ”Et tule koskaan
takaisin kotiin elävänä”. Mutta pelko
hävisi. Näin kaikki alkoi.

Ensimmäinen matka
Venäjälle

Silloinen helsinkiläinen pastori Tapio Tamminen oli henkilö, joka avasi
Carl-Gustav Severinille oven Venäjälle. He eivät olleet tunteneet toisiaan aikaisemmin, mutta Carl-Gustavin ollessa puhujamatkalla Helsingissä Tapio

kysyi häneltä, lähtisitkö hän mukaan
matkalle Venäjälle? Hän tiesi, että hänen piti vastata kyllä.
Carl-Gustavilla oli korkea kuume
ja hän oli hyvin sairas. Mutta hän päätti tehdä matkan joka tapauksessa. Illaksi saavuttiin Pietariin. Carl-Gustav
oli onnellinen, koska tunsi, että jotain
suurta oli alkamassa.
Gatsinassa Carl-Gustavilla oli mahdollisuus saarnata evankeliumia Venäjällä. Tämä oli hänen ensimmäinen
matkansa. Sen jälkeen hän teki Venäjälle useita matkoja Tapion kanssa.

Ovet avautuvat
Jumala avasi silloin ovia, ei vain yhteen paikkaan, vaan useita ovia avautui Carl-Gustaville. Ihmisiä saapui eri
puolilta Venäjää Gatsinan kokouksiin
kuulemaan häntä. Näin avautui ovia
myös Ukrainaan, Armeniaan ja Siperiaan. Gatsinan pieni seurakunta oli majakka, joka lähetti valonsäteitä ympäri
Venäjää.
Seurakunta ja kokouspaikka oli entisessä keisarillisessa rakennuksessa,
jossa Venäjän tsaarin koiria kasvatettiin. Sieltä alkoi herätys. Carl-Gustav
profetoi, että Jumalan tulee antamaan
herätyksen Venäjälle. Kun hän sanoi
tämän kokouksessa, hän ajatteli: ”Voiko tämä todella olla totta?” Mutta hän
oli saanut sanat sydämestään. Ja se,
mitä on tapahtunut seuraavien 15 vuoden aikana, on ollut jotain todella fantastista.

Livets Ordin Venäjän
sisälähetystyö

Huhtikuussa 1989 pastori Ulf Ekman
matkusti yhdessä Lester Sumrallin ja
Carl-Gustav Severinin kanssa Venäjälle saarnamatkalle. Kun Carl-Gustav
tuli kotiin tuolta matkalta, hän oli jo

saanut Jumalalta Sanan, että Venäjälle
on vietävä uskoville 100 videonauhuria. Idea oli, että jos annetaan nauhuri aina yhteen kaupunkiin ruokkimaan
uskovia, silloin siellä ei tarvitse jatkuvasti vierailla heidän luonaan. Näin
syntyy 100 uutta seurakuntaa.
Toukokuussa Carl-Gustav oli saarnaamassa Livets Ordissa ja kävi pastori Ulf Ekmanin toimistossa. Heidän
keskustellessaan Carl-Gustav huomasi
pastori Ulfin kyynelehtivän ja kuuli
hänen sanovan: ”Näen näyn, näen junan, joka kulkee Venäjän läpi vieden
evankeliumia. Juna on täynnä Raamattuja, kirjoja ja saarnaajia. Junan kulkiessa siitä heitetään kirjoja radan varrella oleville ihmisille”.
He rukoilivat yhdessä. Pastori Ulf
sai sanan Jumalalta, että Livets Ordin tulee kerätä 40 miljoonaa Ruotsin
kruunua Venäjälle neljän vuoden aikana. Carl-Gustav sanoi sen kuullessaan:
”Niinkö paljon?” ja lisäsi: ”Nyt alkaa
Venäjän sisälähetystyö!” Neljä vuotta
myöhemmin, vuonna 1995, käynnistyi
Venäjä Sisälähetystyön toiminta.

Juna evankeliumin käytössä

Carl-Gustav Severin oli Siperiassa
saarnaamassa erään pastorin luona.
Silloin KGB tuli paikalle, seurasi heitä, keskeytti kokouksen ja sammutti
kokoushuoneesta valot. Yhden illan
aikana kokouspaikkaa jouduttiin vaihtamaan kolme eri kertaa. Kun kokous
päättyi klo 24, poliisi tuli noutamaan
Carl-Gustavia ja vei hänet poliisipäällikön luo. Hän vaati Severiniä matkustamaan pois kaupungista ja sanoi, että paikallista pastoria vastaan tullaan
nostamaan oikeudenistunto.
Pastori joutui oikeudenistuntoon,
Carl-Gustav oli myös siellä ja kuvasi
kamerallaan siellä olevia henkilöitä.
Kuvatessaan hän sanoi: ”Jos teette jo11

tain pastorille, koko maailma saa tietää siitä”. Kamerasta
loppui filmi, mutta hän jatkoi vain kuvaamista.
Carl-Gustav kertoo miehestä, joka istui häntä vastapäätä. Hän sai idean, että tämä uskoa vailla oleva mies tulisi
kutsua käymään Ruotsissa. Hän tulikin ja oli mukana konferenssissa Uppsalassa. Hän oli juuri se mies, joka oli nostanut syytteen heitä vastaan.
Carl-Gustav oli eräs konferenssin puhujista ja kesken
saarnaansa hän julisti, että 40 miljoonaa venäläistä tulee
pelastumaan, ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Kokouksen
jälkeen tämä mies tuli ja kysyi: ”Pelastuuko todellakin 40
miljoonaa venäläistä?” Carl-Gustav vastasi: ”Kyllä, näin
tapahtuu”. Venäläinen mies vastasi: ”Minä voin auttaa teitä, minulla on eräs idea”. Hän sanoi: ”minulla on juna, jonka voisitte saada käyttöönne”. Ymmärsimme, että nyt oli
kysymys siitä, mitä pastori Ulf oli nähnyt pari vuotta aikaisemmin.
Venäjän Sisälähetystyö sai junan käyttöönsä ja uusia
ovia avautui. Kahden vuoden aikana tämä juna oli evankeliumin käytössä ja kulki Siperian läpi. Tuhansia ihmisiä
tuli uskoon ja tänään on olemassa seurakuntia koko Siperian läpi kulkevan rautatien varrella. Jatkuu seuraavassa
numerossa.¤

● Uppsalan Livets Ord-seurakunnan evankelista Carl-Gustav Severin aloittama työ 1980-luvulla Venäjällä ja sitä ympäröivissä entisen Neuvostoliiton maissa on saanut aikaan noin 1500 uutta
seurakuntaa joko suoraan tai välillisesti.
● Venäjän Sisälähetystyö alkoi 1989 ja keskittyi silloisen Neuvostoliiton alueelle. Tänään Venäjän Sisälähetys tekee työtä noin 1500 seurakunnan kanssa.
● Tasaisesti kasvavassa Livets Ordin Moskovan
seurakunnassa on yli 3200 jäsentä ja 270 soluryhmää. Seurakunnalla on omia jumalanpalveluksia
myös eri väestöryhmille, kuten Moskovan kiinalaisille ja vietnamilaisille. Seurakunta on ostanut
oman suuren kirkkorakennuksen keskeiseltä paikalta Moskovassa. Seurakunta toimii yhteistyössä
lastenkotien, sairaaloiden ja vankiloiden kanssa ja
tavoittaa TV:n kautta ihmisiä ympäri Venäjää.

Terveiset

Ylistyksenvuorelta
Teksti: Arto ja Saija Mäkinen | Kuva: Iina Mattila

Ylistyksenvuori-seurakunta on perustettu keväällä 1998 Kouvolassa. Seurakuntaa
olivat aloittamassa ja perustamassa Arto ja Saija Mäkinen yhdessä muutamien
muiden uskovien kanssa. Seurakunnan perusnäkynä on ollut tarjota hengellinen koti
sellaisille uskoville, joilta seurakuntayhteys on puuttunut, ja tavoittaa niitä, jotka eivät
aiemmin ole olleet uskossa. Näkynä on tarjota näille uusille uskoville seurakuntaperhe,
jossa he voivat kasvaa henkilökohtaisessa Jumala-suhteessaan. Kokouspaikkana
on toiminut lähes alusta lähtien entinen pankkikiinteistö Kouvolassa Tornionmäen
kaupunginosassa.

A

rto ja Saija Mäkinen kertovat: Kun tapasimme talvella 1992, huomasimme pian, että sydämissämme
palaa näky samasta asiasta – seurakunnan perustamisesta. Avioiduimme uutena vuotena 1994. Näky seurakunnasta sai odottaa aikaansa, rukoilimme, ja Herra sai teh12

dä työtään niin meissä kuin ympäristössämmekin. Keväällä
1998 tulimme tilanteeseen, jossa näkyä ei enää voinut pidättää. Jumala oli valmistanut tilanteet ja askeleet niin, että huhtikuussa 1998 perustettiin Ylistyksenvuori-seurakunta. Vuori kuvaa Raamatussa muun muassa turvapaikkaa ja

me ylistyksessä ja palvonnassa,
etsimme Jumalan läsnäoloa ja
Hänen kasvojaan. Uskomme
myös, että Jumala haluaa
meidän siunaavan Israelia
aktiivisesti sekä rukouksin että valintojemme kautta. Olemme seurakuntana
toteuttamassa erilaisin tavoin tehtävää ulospäin suuntautunutta evankeliointityötä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Parhaillaan seurakunta
tukee Kenian Mombasassa Jesus Celebration Centre
–seurakunnan yhteydessä toimivaa klinikkaa.

Yhteyden rakentaminen

Arto on
toiminut
pastorina
seurakunnan
alusta lähtien,
Saija on ollut
vastuussa ylistyksen
johtamisesta. Perheeseen
kuuluvat myös Samuli 10 v,
Ruut 7 v ja Sara 4 v.

hallintapaikkaa, mutta se on ennen kaikkea rukouksen, sekä
Jumalan ja Hänen läsnäolonsa kohtaamisen paikka. Seurakuntamme vahva näky on ollut alusta asti seisoa rohkeasti
ylistämässä Herraa. Ylistämässä Häntä, joka ansaitsee kaiken kiitoksen, kunnian ja ylistyksen. Häntä, joka on luonut
maan ja kaiken mitä siinä on. Häntä, joka loi meidät nimelleen kiitokseksi ja kunniaksi. Häntä, joka osti meidät Jeesuksessa verellään ja otti iankaikkiseen yhteyteensä.

Jumalan Sana on elävä ja voimallinen
Uskomme, että Raamattu on tärkein ja ylin auktoriteettimme. Uskomme, että Pyhä Henki, joka asuu jokaisessa uskovassa haluaa täyttää meidät ja avata meille Sanaa, kun luemme sitä rukoillen. Uskomme, että Jumala haluaa parantaa
sairaat ja siksi rukoilemme sairaiden puolesta. Haluamme
seurakuntana etsiä Jumalan suunnitelman toteutumista sekä yhteisöllisellä että yksilötasolla. Viivymme mielelläm-

Uskomme, että yhteyden rakentaminen Kristuksen ruumiin sisällä on hyvin merkityksellistä, ja haluamme
olla toteuttamassa sitä käytännön tasolla niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kaupungissamme olemme saaneet kokea siunaavaa yhteyttä eri seurakuntien välillä muun
muassa pastoreiden rukousyhteyden, yhteisten tapahtumien ja kokoussarjojen
kautta. Uskomme, että seurakunta on
perhe, yhteisö, jossa sen jokainen jäsen
voi olla oma itsensä ja palvella Herraa
niillä lahjoilla, jotka itse kullekin on annettu. Se on myös kasvupaikka ja koti.
Ennen kaikkea seurakunta on Kristuksen
morsian ja tarkoitettu toteuttamaan Hänen
suunnitelmaansa tässä ajassa. Sitä haluamme elää todeksi päivittäin!
Yhteinen kaipauksemme on kokea Jumalan
hyvyyttä yhä suuremmassa määrin omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja palvelutyössämme. Jeesus
rukoili, että hänen omansa olisivat yhtä. Nyt on aika elää
todeksi se, mitä Kristus on Golgatan ristillä tehnyt jokaisen
ihmisen puolesta. Yhtenäinen Kristuksen ruumis alueella
ja paikkakunnalla voi vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään. Mitä suuremmaksi keskinäinen yhteys, usko ja rakkaus saa kasvaa, sitä suurempana Jumalan voima voi ilmestyä keskellämme. Ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta, voivat
kohdata hänet Pelastajanaan. Sairaat saavat kokea Jumalan
avun ja parantumisen. Monenlaisessa rikkinäisyydessä olevat ihmiset saavat kokea Jeesuksen parantavan heidän sieluaan. Jumala on todella hyvä Jumala!¤

Kokoukset Ylistyksenvuorella:
•
•
•

sunnuntaisin klo 17
rukouskokous tiistaisin klo 18.30
lisäksi solutoimintaa
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Teksti: Irma Rimpilä
Kuvat: Nikolai Osokin

Työmiehinä

Isän elopelloilla
Avustusmatka Latviaan
ja Liettuaan antaa uutta
näkökulmaa asioihin.

O

Vaatimattomissa
kodeissa
asuu usein
lapsiperheiden
lisäksi muita
sukulaisia.
Erään kodin
nukkumatilat.

Perheen isä oli
haudattu vain
muutamia päiviä
aikaisemmin.
Evankeliumi
toi utta toivoa
toivottomuuteen.
Kolmilapsisen
perheen
vanhin poika
rukoiltavana.

”Kokoustilanteet”
syntyivät ihmisten
kokoontuessa
ylistävien ja
Sanaa puhuvien
tiimiläisten
ympärille.
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limme Hirvaskankaalla kesäkuun 28 päivä klo 6, kuten oli sovittu. Tungimme matkatavaroitamme täyteen pakattuun linja-autoon. Ihmeesti ne mahtuivat.
Kuormassamme oli vaatteiden lisäksi polkupyöriä, astioita ja
muita kodintarvikkeita.
Tämä oli jo viides matka Latviaan. Kuudestatoista matkalaisesta kahdeksan oli ensikertalaisia. Lisäksi avustuskuormia
on viety pari kertaa kuorma-autolla. On ollut ilo huomata, miten ihmiset ovat halunneet auttaa. Kukaan ei ole jäänyt kylmäksi, kun olemme puhuneet näistä avuntarvitsijoista. Suurin
osa tavaroista on tullut Toinin torilta Äänekoskelta.
Menomatkalla on aina ollut todella ahdasta, koska yhtään
ylimääräistä tilaa ei ole jätetty. Linja-autossamme on ihana
matkustaa. Olemme kuin suuri perhe yhteisten pöytien ääressä, joten meillä on evästäkin paljon. Nämä ovat myös hengellisiä tankkausmatkoja. Pöytien ääressä on hyvä rukoilla,
lukea Sanaa ja ylistää sydämensä kyllyydestä.
Olimme klo 23 perillä ja Latvian pastori Raivo Sastakovics, joka oli meitä vastassa, opasti meidät majapaikkaamme,
paikalliseen sisäoppilaitokseen.

Rukoillen uuteen päivään
Seuraavana aamuna rukoilimme Jumalan johdatusta päiväämme ja menimme aamupalalle Raivon ja Lasman kotiin.
Heidän viisi vuotias poikansa Davids oli piirtänyt jokaiselle taulun ja muovaillut savesta esineitä. Tunnelma oli iloinen
ja hetkessä olimme tyhjentäneet avustuskuormasta Latviaan
jäävän osan.
Olimme pitkään odottaneet milloin pääsisimme myös
Liettuaan avustusmatkalle, koska tiesimme, että siellä on
puutetta kaikesta. Niinpä lähdimme kohti Liettuaa ja Birzainimistä kaupunkia. Sitä ennen kävimme paikallisessa tava-

ratalossa ostamassa ruokaa ja kodin perustarvikkeita vietäviksi perheille, joiden luo menisimme vierailulle. Lasma ja
Raivo lapsineen lähtivät mukaamme Liettuaan.
Tiet kävivät huonokuntoisemmiksi. Tienvarsilla oli valtavia peltoaukeita, omenatarhoja ja siellä täällä lehmiä lieassa. Näimme rapistuvia kolhoosirakennuksia ja rauhallista
maaseutua.

Ei työtä, ei rahaa
Perillä odotti iloinen lapsilauma, heidän nuoret opettajansa
ja pastoripariskunta. Edellisellä matkallamme Raivo kertoi
tästä Liettuan pastorista, kuinka hän tuli Raivon ja Lasman
kotiin pyytämään päiväkodin lapsille kenkiä. Liettuassa ei
yhteiskunta avusta millään tavalla. Jos ei ole työtä, ei ole
rahaa, ei edes lapsilisiä.
Vera ja Linas Snaras ovat nuori pastoripariskunta ja
vastoinkäymisistä ja vainosta huolimatta he haluavat jakaa
Jumalan Sanaa. He ostivat ja kunnostivat entisen Ortodoksikirkon, jossa on hyvät tilat. He perustivat myös päiväkodin lapsille, jotka näin saavat edes yhden lämpimän aterian
päivässä. He olivat saaneet sydämelleen rukoilla Suomen
puolesta ja seuraavalla viikolla Raivo oli ilmoittanut heille,
että Suomesta on tulossa avustuskuorma heidän seurakuntaansa.
Vierailimme myös muutamissa perheissä rukoilemassa
ihmisten puolesta. Annoimme heille ruokapusseja ja vähän
rahaa vuokraan ja muuhun.
Liettuassa osallistuimme iltakokoukseen. Pastorimme
Matti Savolainen saarnasi ja Jari Kaipainen todisti. Ihmiset kuuntelivat hyvin keskittyneinä. Yöllä palasimme Latviaan.

Paikallista väestöä tapaamassa
Myös seuraavana päivänä ohjelma oli tiivis. Aamurukous,
aamupala, kauppaan. Olimme menossa Latviassa Iecavan
kaupungin lähellä oleviin kyliin ihmisten pariin. Kävimme
perheessä, jossa oli äiti ja kolme lasta. Perheen isä oli haudattu samalla viikolla ja suru oli suuri. Rukoilimme heidän
Iltakokous Liettuan
seurakunnassa.

jokaisen puolesta erikseen. Perheessä oli murrosikäinen
poika ja pastori Matti rukoili erityisesti hänen puolestaan.
Rukouksen aikana pojalle tuli Sana Jumalalta, että hänen
tulee ottaa vastuu perheestä. Koko perhe halusi ottaa Jeesuksen vastaan sydämeensä ja Pyhän Hengen läsnäolo ja
rauha täytti huoneen. Seuraavana päivänä saimme kuulla,
että varsinkin perheen poika oli täysin muuttunut. Hän oli
aikaisemmin ollut tottelematon, mutta nyt hän oli uusi luomus Jeesuksessa. Annoimme pastori Raivolle rahaa, että
hän sai ostaa jokaiselle perheenjäsenelle oman Raamatun.
Tämän jälkeen olimme ulkoilmakokouksessa pienessä kylässä, veimme sinne vaatteita, ruokaa ja polkupyörän
naiselle, joka oli kutsunut ihmiset koolle. Toistakymmentä ihmistä halusi ottaa Jeesuksen vastaan. Puhuimme Jeesuksesta myös seuraavassa paikassa, jossa ulkoilmakokous
syntyi aivan spontaanisti.
Kävimme vanhalla kasarmialueella, jossa oli kerrostaloja ja suuri pihapiiri. Pihassa oli väkeä ja aloimme laulaa ylistyslauluja. Ihmiset halusivat rukousta. Heitä tuli
lisää, myös nuoria. Puhuimme heille ja he seurasivat hyvin
keskittyneesti. He olivat nälkäisiä Jumalan Sanan puoleen.
Vierailimme perheissä ja väsyneinä palasimme majapaikkaamme nukkumaan.

Sanaa jakamassa ja kuulemassa
Sunnuntaiaamuna nukuimme vähän pitempään. Olimme
menossa kokoukseen Elämän Virta seurkuntaan, jonka pastoripari Lasma ja Raivo ovat. Pastori Matti puhui Jumalan
Sanan tärkeydestä ja kutsui muutamia ihmisiä todistamaan.
Kokous oli kodikas ja lämminhenkinen. Ihmiset eivät olisi
malttaneet lähteä pois.
Latviassa ei ole autoja niin kuin meillä. Bussimme haki kyläläisiä kokoukseen ja vei heidät kokouksen päätyttyä
takaisin. Osallistuimme myös seurakunnan aktiivien kokoukseen Lasman ja Raivon luona ja rukoilimme heidän puolestaan.
Matkan aikana yksi ajatus kiersi mielessä: ”Voi kuinka
tarvittaisiin Jumalan työmiehiä tuomaan toivoa näiden ihmisten elämään”.¤
Vaikeuksista huolimatta
ilosanoma Jeesuksesta saa
hymyn huulille.

15

Teksti: Jenni Kaipomäki
Kuva: Eija Kumpulainen

new
age

Pimeys väistyy

Jumalan voimallisen
totuuden edessä
Olen Jenni Kaipomäki, 23-vuotias
naisenalku Jämsästä. Muutin peruskoulun
jälkeen Hämeenlinnaan opiskelemaan
vaatetusartesaaniksi, mutta lopetin sen ja aloin
opiskella lähihoitajaksi. Siinä rytäkässä tulin
monen kamppailun jälkeen uskoon. Löysin
Jeesuksen, tai Jeesus löysi ja pelasti minut!

E

lin 19-vuotiaana aikaa, joka oli
todella yksinäistä ja raastavaa.
Lopetin opiskelun, ja aloin juoda ja bilettää. Löysin uuden ystävän,
Elsan, eräästä kesäduunipaikasta. Sovittiin hyvin yhteen. Meillä oli yhteinen mielenkiinnon kohde; kaikenlaiset
new age uskonnot. Kaikki kävi. Shamanismi, meditointi, tarotkortit, riimukortit, spiritismi, wicca. Tutustuin
myös Egyptin jumaliin ja niiden palvontaan. Se aika oli jännittävää, vaikka tosin pelottavaakin joskus.

Pimeyden voimat
Kerran, kun meditoin, kuulin seinästä
koputusta. Ihmettelin, mistä se tulee ja
avasin oven, ei ketään. Jatkoin meditointia. Ääni kuului taas ja menin katsomaan. Ääni kuului yhä, ja tajusin sen
kuuluvan makuuhuoneen ja olohuoneen välisestä seinästä, jossa ei ollut
muita kuin minä. No, nyt tiedän, että
se oli saatana. Silloin en osannut edes
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säikähtää. Se tuntui vain kummallisen
kiehtovalta.
Meditoidessani ja pelatessa spiritismiä otin yhteyttä kuolleisiin ihmisiin,
tai ihmisiin, joita en tunne, esimerkiksi
kaverin kavereihin, puolituttuihin. Kyselin, että voisinko ystävystyä heidän
kanssaan. Olin yksinäinen, vaikka Elsa oli löytynyt ja olimme kuin sukulaissieluja, puhuttiin aina.
Koitin myös automaattikirjoitusta.
Odotin, että minuun tulee henki, joka
kirjoittaa kädelläni paperille, mitä asiaa hänellä on minun kauttani. Se ei oikein onnistunut. Se oli pettymys. Mutta kerran mieleeni tuli päivänselvästi
nimi ja ajatus Sophia Charlotte nimisestä naisesta, joka oli elänyt keskiajalla. En ollut koskaan tiennyt mitään
koko ihmisestä, mutta nyt tiesin. Ihmettelin sitä ja etsin neitistä, onko tällaista henkilöä joskus ollut. Sellainen
henkilö todellakin oli ollut olemassa,
mutta en muista enää sen tarkemmin,
ja hyvä niin.
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Jumala kutsuu
Sitten keksin uuden jutun. Otin rippilahjaksi saadun Raamatun esille ja
aloin silmäillä sitä sieltä täältä. Ajattelin, että voin jotenkin soveltaa sitä,
mutta en oikein saanut Raamatusta mitään kokonaiskuvaa. Sen tähden päätin
mennä teetupabussille perjantai-iltana
6.2.04 kysymään uskovilta ihmisiltä heidän mielipidettään. Tiesin kyllä, ettei kristinusko tai Jeesus hyväksy
muita jumalia. Olin utelias todellisesta
kristinuskostakin.

Uskoontulo:
Muistin rippikouluajan vuosien takaa.
Se oli ihanaa. Tunsin silloin rauhaa ja
yhteenkuuluvuudentunnetta uskoviin
ihmisiin. Olin aina ajatellut uskovista,
että heillä on outo rauha. Tapahtui mitä hyvänsä, he ovat tyyniä.
Astuin tuona perjantai-iltana Hämeenlinnan torille tulleeseen teetupabussiin, ja aloimme keskustella.
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Minulle kerrottiin, että jokainen ihminen on syntinen, ja
tarvitsee Jumalaa. Kysyin myös siitä meditoidessa tulleesta
ajatuksesta, että olin elänyt 1700-luvulla Ranskassa. Eräs
mies kertoi, että saatana voi näyttää kuvia ja valehdella ihmisille juttuja. Jotenkin uskoin sen ja koin pettymyksen.
He kertoivat omista uskoontuloistaan ja kysyivät, voivatko he rukoilla puolestani. Rukouksen aikana koin rauhaa. Mieleeni tunki sellainen
ajatus, että olen ollut ihan
väärässä, ja voin heittää kaiRukouksen
ken roskana pois. Niinpä pääaikana koin rauhaa.
tin rukoilla syntisen rukoukMieleeni tunki ajatus,
sen, kuten he ohjasivat minua,
että olen ollut väärässä,
kun sanoin, että haluaisin tulja voin heittää kaiken
la kristinuskoon. Pyysin siinä
roskana pois.
omin sanoin Jeesusta tulemaan
elämääni.
Kun lähdin kotiin, tunsin
itseni maailman iloisimmaksi ihmiseksi. Tuli ajatus, että kaikki kyllä järjestyy. Sain
paljon uusia ystäviä, yksinäisyys ja ryyppääminen olivat
tiessään. Kun pääsin kotiin sinä iltana, hävitin kaiken kirjallisuuden ja muun tavaran entisistä jumalistani. Poltin ne
kaikki pihalla ja hihittelin vaan iloissani. Puoli vuotta myöhemmin kävin kasteella Helluntaiseurakunnassa.

Harhareissu

Takaisin iloon
Koin taas iloa ja rauhaa. Jumala puhui minulle, että olin
käsittänyt Hänen sanomansa väärin. Jumalan sanoma oli:
älä koskaan ala seurustella uskomattoman kanssa, siitä ei
tule mitään!! Onhan se Raamatussakin sanottu: ”Älkää
antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?”

Rukousvastaus

Jämsässä hain kaksi kertaa koulunkäyntiavustaja koulutukseen, mutta en päässyt. Kuin ihmeen kaupalla eteeni avautui paikka hevosten hoitajana hevostallilla, jossa oli mahdollisuus oppisopimukseen. Olin niin iloinen. Monta päivää
iloitsin ja kiitin Jumalaa, kun ymmärsin, että se oli rukousvastaus. Kun tulin uskoon, olin kirjoittanut päiväkirjaani toiveen Jumalalle, että Hän saisi uudelleen
Olin aina ajatellut
henkiin lapsuuden hevosharrastukuskovista, että heillä on sen. Harmittelin, ettei minulla ollut
outo rauha. Tapahtui
varaa kalliisiin tunteihin. Niinpä Jumitä hyvänsä, he ovat
mala järjesti siitä työn. Saan ratsastyyniä.
taa, jos haluan, teen ne vain työtunteina takaisin!!

Tunsin onnea pelastumisestani, mutta koin silti
tyytymättömyyttä. Halusin miehen, halusin mennä naimisiin. Rukoilin sitä.
Kerran olin netissä Chat-kanavalla. Juttelin
kivan pojan kanssa, joka oli uskovasta perheestä.
Hän sanoi, ettei juo ja kaikki näytti juuri sopivalta rukousvastaukselta. Tavattiin, ihastuttiin ja
rakastuttiin.
Seurustelimme 1,5 vuotta. Loppujen lopuksi
se kuitenkin oli virhe. Tuli ilta, jolloin hän sanoi lähtevänsä ryyppäämään. Olin ihan ihmeissäni: ”Ethän sinä edes juo!” Vastaus kuului: ”En
juokaan kun nyt vaan, tämän kerran.” Meni taas
viikkoja ja sama tapahtui. Siitä meni noin puoli vuotta. Minä sain aina itkeä. Hän joi melkein joka päivä ja raivosi
minulle.
Ajattelin, että Jumala on antanut hänet minulle, että
voisin johtaa hänet uskoon, takaisin jaloilleen, siihen sanomaan, jonka on pienenä kuullut. Mutta tilanne vain paheni.
Rukoilin joka ilta: ”Jumala, ota tämä pois, jos tämä ei ole
Sinusta”. En voinut jättääkään häntä, kun ajattelin, että minulla on tehtävä saada hänet uskoon. Kuitenkin kävi päinvastoin. Minä en enää jäänyt yksin itkemään, vaan lähdin
mukaan juomaan.
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Niin kului aikaa ja joskus puhuttiin kihloistakin. Olin
iloinen ajatellessani, että kohta hän tulee uskoon, vaikken
itse edes enää näyttänyt mitään esimerkkiä. En enää rukoillut kuin päiväkirjassani. Sitten tuli ilta, jolloin hän sanoi
kännissä minulle: ”En rakasta sinua enää!!” Se oli viimeinen Jumalan herätyshuuto minulle. Heti seuraavana päivänä aloin pakata hänen kamojaan ja joulukuussa 2006 erosimme. Lopetin kesken myös lähihoitajakoulun. Muutin
takasin Jämsään.

Kiitos Jeesus!
Olen nyt niin onnellinen, vaikkakin
se mittatilausmies on vielä Jumalalla tilauksessa. Tiedän, että hän tulee. Eräänä iltana rukoilin
ja itkin Jumalalle, että haluan jo naimisiin ja lapsia. Jumala
puhui selkeästi: ”aviopuoliso tulee ja tulee niin ylenpalttisena, että sinulle ei jää arvailun varaa, että olisiko se tämä?”
Olen myös lukenut Päivi Niemen kertomuksen, kuinka hän
sai tismalleen sellaisen miehen, kun oli Jumalalta pyytänyt.
En kerro tässä, millainen aviopuoliso minulla on tilauksessa, mutta olen varma, että se tulee! Tiedän sen vaan, se on
se pyhä varmuus.
Annan kaiken kiitoksen Herralle hyvistä ja huonoista
ajoista. Molemmista olen oppinut.¤

Elämän Sanoma
Elävät Kivet seurakunnan
julkaisema lehti, joka sisältää
tuoretta opetusta voittoisasta
ja yltäkylläisestä elämästä
Jeesuksessa Kristuksessa.
Jeesus sanoo Joh. 10:10: ”Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys!”
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Tippa sinne, tulva tänne
Teksti: Teija Ruuska | Kuva: Eija Kumpulainen

Jumalan päämääränä on aina
saada aikaan virvoitusta,
kasvua ja hedelmää.

M

erkillistä, ettei vesi kelpaa, tuumasin kastellessani rutikuivaksi käynyttä ulkokukkaani. Kaadoin
vettä reilulla otteella ja suurin osa valui pohjan tai
reunojen yli maahan kukan jäädessä kuivaksi.
Pitänee vaihtaa taktiikkaa, ajattelin ja jatkoin uudella kannullisella. Aluksi kaadoin tuskastuttavan hitaasti ja
pienissä erissä vettä kukalle ja vesi alkoi pysyä ruukussa.
Vähitellen pystyin kaatamaan reilummin ja pian vettä alkoi
jälleen valua ruukun pohjasta, mutta nyt kasvi oli kastunut
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läpikotaisin. Hetken kuluttua se nosti virkeänä itseään ylöspäin. Huomenna
kastelu sujuisi helpommin. Enää en päästäisi
kukkiani näin kuiviksi.
Tässä on jotain tuttua, eikö vain? Pystyn ainakin itse samaistumaan tähän tilanteeseen. Joskus kuivuus on voinut
yllättää meidät ja kaikki mikä taivaasta tulee, tuntuu valuvan ohi. Sinne meni sekin siunaus, emmekä saaneet siitä
kiinni. Mutta Jumala ei ole huolissaan, vaan jatkaa, koska
näkee janomme. Usein Hän toimii tavalla, jota emme edes
heti tunnista Hänen työkseen.
Vaihtaako Jumala taktiikkaa? Sitä en tiedä, mutta olemme Jumalalle yksilöitä ja Hän hoitaa meitä sen mukaisella
tavalla, jonka Hän näkee parhaaksi. Joskus hitaasti vähin
erin kastellen, joskus upottamalla meidät kokonaan ja joskus rankkasateen lailla. Tärkeintä on, että kastumme juuriamme myöten.
Hänen päämääränsä on aina saada aikaan virvoitusta,
kasvua ja hedelmää. Meidän tehtävämme on olla janoisia
ja uskoa, ettei Jumalalla ole sitä ”viimeistä pisaraa”, joka
sekin putoaa jollekin toiselle. Ei, vaan Hänen virtansa on
vettä täynnä ja siitä riittää meille kaikille.

