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Aktiivisuus
palkitaan

R

aamatussa on paljon kehotuksia, joita seuraa mahtavia
lupauksia. “Lähestykää
Jumalaa, niin HÄN lähestyy teitä” (Jaak 4:8). “Anokaa, niin teille annetaan;
etsikää, niin te löydätte;
kolkuttakaa, niin teille
avataan”. Tähän vielä lisätään, että “JOKAINEN
anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” (Matt 7:7-8). Ketään
ei jätetä ulkopuolelle.
Lupausten täyttyminen
edellyttää oikeanlaista aktiivisuutta Jumalan suuntaan. Raamatussa varotetaan, että meidän ei tule
murehtia mistään, vaan
antaa kiitoksen kanssa
kaikki asiat Jumalalle tiettäväksi. Hän pitää meistä
huolta. Sanotaan myös,
että ei tule murehtia huomisesta, sillä huominenkin
on Jumalan käsissä.

Lepoa ja rauhaa
Kaikkien näiden lupausten
ja kehotusten tarkoituksena on ohjata meidät oikeanlaiseen elämän malliin, jossa Jumala voi auttaa meitä ja voimme kokea
HÄNEN vahvuuttaan elämässämme. Uskonelämä

Teksti: Matti Savolainen, päätoimittaja
Kuva: Raija Savolainen

on tarkoitettu sellaiseksi,
että se on lepoa HÄNEN
kaikkivaltiudessaan. Jumalan antamaa syvää rauhaa,
joka kestää suurienkin
haasteiden keskellä. Sitä
samaa rauhaa kuin oli silloin, kun opetuslapset olivat myrskyssä ja luulivat
hukkuvansa, mutta Jeesus
vain nukkui. He olivat kaikki samassa tilanteessa,
mutta Jeesus eli Jumalan
todellisuudessa ja oli täynnä rauhaa. Ensin Jeesus
nuhteli opetuslasia pelkuruudesta, ja sitten HÄN
nuhteli tuulta, jonka seurauksena aallot tyyntyivät ja
tuli peilityyni veden pinta.

Aktiivinen odotus
Oli myös tilanne, jossa profeetta Elia oli Karmel-vuorella eikä ollut satanut kol-

meen vuoteen ja kuuteen
kuukauteen. Hän rukoili
muutosta tilanteeseen. Elian palvelija kävi kuusi kertaa katsomassa näkysikö
pilviä, mutta mitään ei näkynyt. Seitsemännellä kerralla näkyi pikkuruinen
miehen kämmenen kokoinen pilvi. Uskon ja odotuksen lataus oli niin suuri, että
Elia kehotti kuningas Ahabia pitämään kiirettä, sillä
sade tulisi tuossa tuokiossa, niin kuin tulikin.
Kun luet tätä lehteä,
odota Jumalan puhuvan
sinulle. Ajattele, että todistukset ja opetuskirjoitukset
on tarkoitettu juuri sinulle.
Jumala ei katso henkilöön.
Jumala haluaa olla meidän
kaikkien kanssa. Niin kuin
Jumalan Sana sanoo, HÄN
on meidän kanssamme
joka hetki.
Hyvää kevättä kaikille.¤
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Kyse on yliluonnollisesta
totuudesta, joka voi muuttaa
luonnollisen elämäsi!

Tunteet vai
totuus

Raamattu ei puhu mitään
menneisyyteen palaamisesta vastausten saamiseksi tämän hetken ongelmiin. Sen sijaan, meidän tulee nähdä menneisyys sellaisena, kuin Jumala näkee sen
- anteeksi annettuna ja unohdettuna! Vaikka muistojen parantuminen näyttäisi hyvinkin uskottavalta
ja tuloksekkaalta, on vaarana se, että
saatana pääsee sen kautta manipuloimaan ja vangitsemaan ihmisen ajatusmaailman.

Älä katso taaksepäin!
Teksti: David Sterling | Kuva: Kumpulainen

Ristiinnaulittu!
Jumala ei tehnyt mahdolliseksi ainoastaan sitä, että me
voimme saada syntimme anteeksi - Hän käsitteli myös
syntimme pohjimmaisen syyn. Kun Jeesus meni ristille,
Hän ei kantanut vain meidän syntejämme, vaan Hän
kantoi myös meidät, jotka olimme syyllisiä. Tuo heikko,
itsekäs, syntinen “minä”, jollaisia me olimme, ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa. Uudestisyntymisen ihme on juuri
siinä: Jumala ei liittänyt Kristukseen sitä syntistä, joka
sinä aikaisemmin olit, vaan Hän liitti sen uuden luomuksen, joka sinä nyt olet! Vanha ihminen on ristiinnaulittu
ja kuollut - hän ei ole enää elossa!
Kyse on ennen kaikkea YLILUONNOLLISESTA totuudesta, joka voi muuttaa luonnollisen elämäsi! Tämän
totuuden ymmärtäminen on käännekohta uskovan elämässä. Uskova on erotettu menneisyydestään ja yhdistetty Kristukseen. Todellisuudessa ei kukaan voi vaeltaa
uuden elämän varmuudessa ellei hän usko, että Jeesus
on jo antanut kuolettavan iskun hänen vanhalle elämälleen, syntiselle luonnolleen.

Valkeus karkoittaa pimeyden!
Tästä valtavasta muutoksesta ja ihmeestä huolimatta sinun tunteesi, ajatuksesi ja kokemuksesi pyrkivät välillä
kieltämään totuuden. Paholainen pyrkii saamaan sinua
kaivamaan esiin vanhoja kokemuksia ja muistoja, mutta
paluu vanhaan ei koskaan auta sinua elämään uutta
elämää. Kristitty ei ole sitä, mitä hän tuntee olevansa,
vaan mitä Jumala sanoo hänen olevan. Kun hän uskoo
siihen, mitä Jumala sanoo, hänen tunteensa muuttuvat,
koska hän näkee itsensä erilaisena.
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Uusi testamentti ei opeta, että sinun tulee palata tuskalliseen menneisyyteen ja yrittää “tuntea Jeesuksen läsnäoloa” tai “kuvitella Hänen auttavan sinua elämään se
uudelleen”. Tämä ei ainoastaan anna saatanalle mahdollisuutta eksyttää, vaan siitä syntyvä vamma voi osoittautua erittäin vaaralliseksi. Vihollinen pyrkii viemään
sinua takaisin menneisyyden hämärään, jonka varjoissa se aavemaisesti kummittelee. Mutta kuten kaikki kaameat oliot, se häviää päivänkoitteessa. Jeesus sanoi
itsestään “Minä olen maailman VALKEUS; joka Minua
seuraa se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus” (Joh 8:12).
Älä koskaan anna kenenkään panna sinua epäilemään, että entisiä syntejäsi ei ole pesty pois, anteeksi
annettu ja unohdettu. Älä anna saatanan vihjailla, että
Kristuksen veri on menettänyt voimansa, sillä sellainen
ajatus on mahdoton! Me emme koskaan saa korvata
Jumalan Sanaa ja Jumalan menetelmiä tekniikalla, joka
perustuu jumalattoman psykologian periaatteisiin.

Perusteellisesti parantunut!
Apostoli Paavali olisi voinut viettää unettomia öitä ja
monta synkeää päivää, jos hänen olisi pitänyt herättää
henkiin hirvittävä menneisyytensä. Hänhän oli vainonnut seurakuntaa ja määrännyt monia kristittyjä vankeuteen. Hän oli itse läsnä, kun Stefanus kärsi marttyyrikuoleman. Kaikesta huolimatta Raamattu ei puhu siitä,
että hän olisi etsinyt parantumista sellaisista musertavista muistoista. Hän jopa väitti, että hän ei ole tehnyt
kenellekään mitään vääryyttä eikä kenellekään tuottanut mitään vahinkoa. Niin perusteellisesti Paavali oli parantunut omasta menneisyydestään ja syntisyydestään
(2Kor 7:2). Hän uskoi sokeasti Jumalan Sanaan, että
hänet oli pelastettu armosta uskon kautta. Hän tiesi,

että jokainen synti oli sovitettu ja että
vanhurskaus oli Jumalan lahja hänen syylliselle sielulleen. Hän kieltäytyi jyrkästi kuuntelemasta mitään
ääntä, joka yritti tuomita hänet, ja hän
julisti, että mikään ei voinut koskaan
erottaa häntä hänen anteeksiantavan
Jumalansa rakkaudesta.

Valitse uskoa totuus!
Sinunkin tulee vaientaa jokainen
ääni, joka uskaltaa väittää, että sinun pitää herättää henkiin, tutkia uudelleen menneet haavat ja puhdistaa uudelleen menneisyytesi! Varma tapa parantaa haavat ja poistaa
arvet on USKOA Jumalan ehdottomat totuudet ja PUHUA niitä nyt!
Anna aina Jumalan Sanan erottaa sielulliset pelkosi ja tunteesi henkesi todistuksesta. Älä koskaan anna
pinnallisten tunteitten häiritä syvää
tietoisuutta, joka sinulla on sisimmässäsi. Vaikka epäonnistuisit, älä koskaan anna epäilysten tehdä tyhjäksi
Jumalan sanoja - sinä olet UUSI
LUOMUS, vanhurskas ja pyhä!
Tunteesi ovat hyvin epäluotettavia ja epävakaita. Ne eivät saa toimia mittarina elämässäsi. Sinun vanhan elämäsi ei tarvitse todellisuudessa parantua; se on KUOLLUT! Kuolleita ei voi parantaa, vanhaa
elämääsi ei voi eheyttää. Hyvät uutiset ovat, että sinun ei tarvitse yrittää jalostaa ja parantaa vanhaa elämääsi, sillä se on jo ristiinnaulittu
Kristuksen kanssa! Sinut on tehty
kelvolliseksi Jumalan silmissä Jeesuksen sijaisuhrin kautta - sinun tarvitsee ainoastaan USKOA totuus!
Jumala ja Hänen Sanansa parantavat entiset muistomme tekemällä
tästä hetkestä niin jännittävän ja todellisen, että pelkkä ajatuskin haudan kaivamisesta ja aaveitten esille
manaamisesta tuntuu vastenmieliseltä.
Tee menneisyydellesi, mitä Jumala on tehnyt sille, HAUTAA se niin
syvälle, että kukaan ei voi kaivaa sitä
esiin!¤

Teksti: Sinikka Bäcklund | Kuva: Eija Kumpulainen

Jeesus on paras esikuvamme.
Hänestä saamme vain hyviä
vaikutteita.

Idols

T

elevision Idols kilpailussa kilpailijat yrittävät kovasti,
kisailevat kuka on parempi. Toisilla on lahjoja enemmän, toisilla vähemmän, mutta yritetään kuitenkin.
Kompastumisista ja epäonnistumisista sisu ja periksiantamattomuus vain kasvavat. Se on hyvä. Vastoinkäymisistä
opitaan ja kasvetaan.

Kuka on sinun idolisi?
Jeesus on minun paras idolini. Hän uskoo minuun, vaikka
joskus kompuroinkin. Hän auttaa, vahvistaa, nostaa ylös,
eikä koskaan syytä eikä tuomitse: “taas mokasit.” Jeesus
uskoo aina parasta jokaisesta ihmisestä. Me tarvitsemme
muuttumista ja uudistumista koko ajan. Jonkin verran otamme mallia toisista ihmisistä. Nuoret haluavat olla ihailemansa esikuvan kaltaisia, mutta emme koskaan voi muuttua
sellaiseksi kuin toinen, parhainkaan, ihminen on.
“Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin
kuin muuttaa Herra, joka on Henki” (2 Kor 3:18). Jumalan
Sanasta näemme ja opimme tuntemaan millainen Jeesus
on, ja sellainen kuin Jeesus on, sellainen Isä on.

Sellainen kuin Hän on
Jeesus on Isän kirkkauden säteily ja Hänen olemuksensa
kuva (Hebr 1:3). Häntä katselemalla me muutumme hyvään
suuntaan. Jumalan tahto on, että Hänen omansa olisivat
niin täytettyjä Jumalan elämällä, että maailma näkisi Jeesuksen ja Jumalan rakkauden Hänen omissaan.
1 Joh 4:17 sanoo: “Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä: sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa”.¤
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Terveisiä raamattukoulusta

ELÄVÄÄ VETTÄ
Teksti: Sanna Pietikäinen
Kuvat: Eija Kumpulainen

V

Istun huoneessani ja
mietin, mitä haluaisin
kanssanne jakaa. Viime
kuukaudet elämässäni
ovat olleet erilaiset ja
odottamattomat. Niihin
on sisältynyt paljon,
elämää ja kokemuksia
laidasta laitaan. Silti
voin sanoa, että ei ole
hetkeäkään, jonka
vaihtaisin tai josta en
olisi kiitollinen
Jumalalle, meidän
rakastavalle Isällemme.

iime kuukaudet ovat
olleet täynnä rukousta ja ylistystä,
täynnä opetusta ja Pyhän
Hengen läsnäoloa ja paljon Sanaa, joka on tullut lihaksi tavallisen ihmisen
elämässä.
Edeltävänä syksynä
sain kutsun, joka mullisti
pienen maailmani. Jeesus
kutsui minut seuraamaan
itseään ja lähetti minut
meren toiselle puolelle
Ruotsiin, Uppsalaan ja raamattukouluun. Hän täytti
yhden sydämeni halajamisen, mutta täysin yllättävällä tavalla.

Onnellisen elämän
resepti
Monet ovat kysyneet minulta, mitä teen täällä ja
mitä olen oppinut. Vastaus
on selkeä. Olen oppinut
ELÄMÄÄ, johon meidät on
kutsuttu ja joka meille on
ennalta valmistettu. Meidät
on kutsuttu elämään lähellä Jumalaa ja lähellä toisia
ihmisiä, sillä se on Hänen
suunnitelmansa meistä jokaista varten. Siinä on onnellisen elämän salaisuus.
Meillä on tarve olla lähellä
Häntä ja toisia ihmisiä ja
sama pätee myös toisin
päin. Totuus on, että monet elävät vielä toisin, vailla tyydytystä ja suunnitelmaa, eikä Isän sydämes-
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sä ole täydellistä rauhaa
sen tähden.

Muuttumisen aika
Rukoillessani äsken Pyhä
Henki näytti minulle kuvan,
jossa oli vanha ja halkeillut
lasi. Lasin pinta oli tahrainen ja sen sisällä oli kellertävää, kauan seisonutta
vettä. Sitten Hän teki minulle kysymyksen, että haluaisinko juoda tällaisesta
lasista? Arvaatte varmasti
vastauksen.
Sitten näin vieressä
puhtaan ja kirkkaan lasin,
joka helmeili raikasta ja
puhdasta vettä. Vesi oli kirkasta ja pisarat tihkuivat yli
laidan.
Ymmärsin, että tämä on
työ, mitä Jumala haluaa
meidän elämässämme tehdä. Hän haluaa tehdä
meistä puhtaita ja ehjiä laseja, Hänen käyttöönsä. Ilman Häntä elämämme on
kuin likainen ja rikkinäinen
lasi, joka on jäänyt lojumaan pöydän reunalle.
Maailma on täynnä janoon kuolevia ihmisiä. He
yrittävät sammuttaa janoaan juomalla vääristä laseista, jonka tyhjennettyään heidän olonsa muuttuu vain pahemmaksi. Jumala haluaa muovata
elämäämme, jotta voisimme olla kirkkaita laseja, jotka pitävät sisällään elävää

vettä. Elävä vesi (Jeesus)
saa heidän janonsa sammumaan.
Aikani täällä raamattukoulussa on ollut uudeksi
lasiksi muuttumista. On
myös niin, että kun pinta
lasissa on puhdistunut,
olen nähnyt asioita paljon
selkeämmin. Kuvani Jumalasta ja elämästä on muuttunut. Olen saanut oppia
tuntemaan hyvän ja rakastavan, mutta Pyhän Jumalan ja Isän, jonka sydän
kaipaa meitä ihmislapsia.

Toivoisinkin...
...että jokainen teistä tahtoisi päästä Hänen luokseen, entistä lähemmäksi.
Mikään ei voi korvata tätä
täyteläistä ja ihanaa suhdetta Jeesuksen kanssa.
Hän on Jumala, joka
meidän tähtemme alensi
itsensä ja tuli maan päälle.
Hän kantoi syntimme ja otti
pois taakkamme. Hän
maksoi hinnan, joka oli
meille mahdotonta maksaa.
Hän kuoli puolestasi, jotta
sinulla olisi ikuinen elämä
Isäsi luona. Miten vastaat
tähän kutsuun?
“ Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten,
että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. “ Joh.
3:17.¤

Sanna Pietikäinen

Elämä Jumalan ihmeitä
täynnä
Teksti: Marjatta Umoru | Kuvat: Raija Savolainen

L

okakuussa 2005 nykyinen mieheni, Henry, oli tullut
kotipaikkakunnalleni koripallojoukkueensa kanssa
pelaamaan. Muun joukkueen mennessä paikalliseen pitseriaan syömään Henry suunnisti läheiselle kioskille ostamaan eväitä. Sattumalta minä ja ystäväni olimme matkalla samalle kioskille ja osuimme samoihin rikkinäisiin liikennevaloihin, joissa Henry oli odotellut valojen vaihtumista jo noin 15 minuuttia.
Henry oli siinä vaiheessa ollut Suomessa vasta pari
viikkoa, joten kioskille päästessämme hän tarvitsi apua
eväidensä valinnassa. Ostoksien teon lomassa juttelim-

me niitä näitä, ja Henry pyysi jossain vaiheessa puhelinnumeroanikin. En uskaltanut antaa sitä ventovieraalle ihmiselle, joten raapustin kioskista saamani kuitin taakse sähköpostiosoitteeni. Siitä alkoi tähän astisen elämäni onnellisin aika.

Ihmisen sana
Jouluaattona 2005 Henry pyysi minua vaimokseen tätieni ja siskoni kyynelehtiessä onnesta taustalla. Sitten
aloimme haaveilla perheen perustamisesta. Tummia pilviä haaveidemme ylle kasasi kuitenkin minun terveydelliset ongelmani, joiden takia lääkärit olivat sanoneet
raskaaksi tulon olevan vaikeaa, ellei mahdotonta.
Mieheni ei lääkäreiden puheita ottanut kuuleviin korviinsa, vaan vakuutteli minulle: “There is nothing my GOD
can not do.” Ei ole mitään, mitä Jumalani ei voisi tehdä.
Annoimme asian siis Jumalan käsiin.

Jumalan Sana
Vuoden vaihduttua koimmekin iloisen yllätyksen. Raskaustestiin piirtyi kaksi viivaa! En ollut uskoa silmiäni ja
sydämeni täyttyi niin suuresta ilosta ja kiitollisuudesta,
että en osannut muuta tehdä kuin itkeä ja kiittää Jumalaa suureen ääneen.
Suuri ilomme ei kuitenkaan ollut tarkoitettu kestämään. Raskaus päättyi keskenmenoon ennen kuin oli
kunnolla ehtinyt edes alkaa. Mieheni ei kuitenkaan antanut masennuksen ja surun ottaa valtaa, vaan sanoi:
“We can’t judge GOD’s decisions. This was ment to
be.” Emme voi tuomita Jumalan päätöksiä. Tämä oli
tarkoitettu.

Jumala on mahtava
Huhtikuun alussa saimme taas todistaa Jumalan voiman olevan suurempi ja mahtavampi kuin mikään muu
tässä maailmassa. Olin uudelleen raskaana! Tällä kertaa raskaus jatkui ja koko raskausaika oli täysin ongelmaton. Rakas ihmepoikamme Tobias (= Jumala on mahtava) Amenomo Kelly Jr Johannes syntyi 18.12.2006
kello 12.53.¤
Marjatta, Henry &
Tobias Umoru
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Raamatussa sanotaan: “Mutta me
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin
katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra,
joka on Henki” (2 Kor 3:18). Siis, jos
katselemme avoimesti maailman
parasta elämän mallia, Jeesusta,
saamme muuttua Pyhän Hengen
avulla Hänen kaltaisekseen.

Elämä on
muuttumista.

Muutummeko
hyvään suuntaan?
Teksti: Matti Savolainen | Kuva: Ari Ruuska

H

koontui kaikenlaista ahdingossa olevaa, velkaantunutta
ja katkeroitunutta väkeä, ja hän rupesi heidän päämiehekseen. Näin liittyi häneen noin neljäsataa miestä” (1 Sam 22:2).
Tuossa tilanteessa olisi voinut ajatella, että Daavidin
elämästä tulee katastrofi tuon roskajoukon kanssa, mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Daavidilla oli todella vahva
suhde Jumalaan. Sen avulla, vaikka miehet antoivat väTarvitaan näky
lillä vääriä ohjeita, kulki Daavid miehineen voitosta voitHaluammeko todella sellaisia hyviä muutoksia, jotka tuovat toon. Ja Daavidin elämässä olleet hyvät periaatteet tarttullessaan paremman elämänlaadun? Vääränlaisia elä- tuivat myös hänen kumppaneihinsa. Jopa niin, että he
män malleja löytyy vaikka kuinka paljon. Niiden seurauk- olivat valmiita aidosti suremaan Daavidin kanssa kuningas Saulin kuolemaa.
sena on onneton elämä ja umpikuja.
Mielenkiintoinen esimerkki on tupakka-askin kyljessä oleva lause, jossa sanotaan, että “tupakka tappaa”
tai “tupakka on terveydelle vaarallista”. Ihmiset lukevat Kaikesta sydämestä
tekstin, mutta jatkavat silti tupakointia.
Lääkäreiden mukaan noin kahdenkymmenen vuoden Vanhassa Testamentissa ne kuninkaat, jotka kaikesta
säännöllisen tupakoinnin seurauksena monet sairastu- sydämestään etsivät Jumalan tahtoa, saivat kokea Juvat keuhkojen ahtautumaan. Se johtaa ennenaikaiseen malan siunauksia sekä omassa, että koko kansan eläkuolemaan. Tämäkään tieto ei välttämättä ole riittävä, mässä. Kuningas Hiskiasta sanotaan: “Näin Hiskia teki
jotta voimme irrottautua tupakan riippuvuudesta. Tarvit- koko Juudassa; hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeata
ja totta Herran, hänen Jumalansa, edessä. Ja kaiken,
semme selkeän näyn. Silloin muutos voi tapahtua.
mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalaansa, koskipa se
palvelusta Jumalan temppelissä tai lakia ja käskyjä,
sen hän teki kaikesta sydämestänsä, ja hän menesVoitosta voittoon
tyi” (2 Aik 31:21).
Oikea tieto on lähtökohta muutoksille. Sen jälkeen
Vanhassa Testamentissa kerrotaan kuningas Daavidin
tarvitaan
selkeä päämäärä eli näky. Lopulta, jotta näky
elämästä. Hän on juutalaisen kansan arvostetuin kuninvoisi
toteutua,
tarvitaan lujuutta ja rohkeutta. Jeesus ilgas vielä tänäkin päivänä. Hän teki lukuisia urotekoja
maisi
asian
näin:
“Sen tähden on jokainen, joka kuuelävän Jumalansa avulla, ja Jumala sai muotoilla Daavilee
nämä
Minun
sanani
ja tekee niiden mukaan, verdin elämää hyvin erityisellä tavalla.
rattava
ymmärtäväiseen
mieheen,
joka huoneensa kalPaetessaan kuningas Saulia hän sai mukaansa selliolle
rakensi”
(Matt
7:24).
Näin
rakennettu
elämä keslaisen joukon, joka ei missään mielessä ollut mitään laatää
kaikki
elämän
koettelemukset.
tuväkeä. Raamatussa sanotaan, että Daavidin luokse “ko-

yvät muutokset ovat miltei mahdottomia ilman oikeanlaista näkyä. Taiteilija tarvitsee mallin voidakseen maalata muotokuvan, autonvalmistaja
tarvitsee tarkat piirustukset ja oikeat raaka-aineet ja komponentit valmistaakseen auton.
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Laajat näkymät
Hengellisellä ihmisellä on
kolme pääaluetta, joissa
hän tarvitsee selkeän ymmärryksen, ettei hän lankea: raha, ylpeys ja moraali. Kasvaaksemme ja
muuttuaksemme meidän
tulee olla erittäin herkkiä
Pyhän Hengen äänelle.
Meidän tulee myös tutkia
ahkerasti Jumalan Sanaa,
jotta voimme toteuttaa sitä
käytännön elämässä.
Jumalan Hengessä elävälle ihmiselle on annettu
hieno lupaus. “Hengellinen
ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta
häntä itseään ei kukaan
kykene tutkistelemaan” (1
Kor 2:15). Elävä Uutinen
sanoo saman kohdan näin:
“Hengellinen ihminen ymmärtää kaiken, mutta se,
joka ei usko, hämmentyy,
kun ei lainkaan tajua mistä
on kysymys”.
Nämä laajat ja hienot
näkymät tulevat siitä, että
meissä asuva Pyhä Henki
tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin (1 Kor 2:10).
Jeesukseen uskoville on
myös annettu lupaus:
“Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa
Hän teidät kaikkeen totuuteen” (Joh 16:13).
Kaikki Jumalan ohjeet
ja lupaukset tulevat todellisiksi, jos uskomme, että ne
on tarkoitettu meille. Kun
elämme lähellä elävää Jumalaa, se väistämättä näkyy, tuntuu ja kuuluu. Hyvä
seura jättää oikeat vaikutukset ja oikeat jäljet elämäämme. Elämässämme
on silloin Kristuksen tuoksu.¤

Yhteydessä
on voimaa!
Seurakuntien yhteys
ry avoin kaikille
seurakunnille

Teksti: www.cityseurakunta.org | Kuva: Eija Kumpulainen

N

oin 7 vuotta sitten perustettu
Cityseurakuntien yhdistys ry
on päättänyt ottaa uudeksi nimekseen Seurakuntien yhteys ry:n,
jonka päämääränä on olla keskinäistä yhteyttä ja taustatukea antava yhdistys niille kymmenille itsenäisille
seurakunnille, joita on perustettu viimeisten vuosien aikana. Uudet seurakunnat ovat joutuneet toimimaan
yksin ja hajallaan muusta Kristuksen
ruumiista. Kuitenkin nämäkin seurakunnat ovat osa sitä uutta Pyhän
Hengen synnyttämää hengellistä liikehdintää, joka on menossa ympäri
maailmaa.
Nimen muuttamisen tarkoitus on
viestittää yhdistyksen ovien olevan
auki kaikille niille Suomen seurakunnille, jotka haluavat tulla mukaan seurakuntia tukevaan ja kannustavaan
seurakuntaperheeseen. Yhdistykseen voi kuulua eri nimikkeiden alla
toimivia seurakuntia, joilla on taustana yhdistyspohja. Yhdistys haluaa toimia sillanrakentajana uusien ja
vanhojen seurakuntien välillä ja kunnioittaa aikaisemmin tapahtunutta
Jumalan työtä maassamme. Päämääränä on sovituksen julistaminen,
jotta Suomen kansan ilmapiiri avautuisi vastaanottamaan uuden herätyksen aallon. Yhdistys ei ole kirk-

kokuntiin sidonnainen vaan päämääränä on tukea ja rohkaista erilaisia
seurakuntia kokemaan rakentavaa
hengellistä yhteyttä.
Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteisiä neuvottelupäiviä pari kertaa vuodessa ja informoida jäsenyhdistyksiään erilaisista puhujavierailuista, seminaareista, koulutustilaisuuksista, jotta kaikki seurakunnat eri
puolilla maata pääsisivät osallisiksi
yhteisistä hengellisistä rikkauksista.
Lisätietoja: puheenjohtaja Esko
Valtanen 050-364 4454
esko.valtanen@pp.inet.fi
Seurakuntien yhteys ry:n kotisivut:
www.cityseurakunta.org
Tällä hetkellä (helmikuu 2007) mukana olevat seurakunnat:
Elävän veden Keidas, Elävä Sana seurakunta, Elävät Kivet srk, Helsingin Citysrk, Iisalmen Citysrk, Joensuun Citysrk, Jyväskylän Citysrk,
Kajaanin Citysrk, Keravan Citysrk,
Lahden Elämän Leipä, Merilapin Missio, Mikkelin Citysrk, Oulun Lähetyssrk, Pyhäjärven Keidas, Raahen
Citysrk, Turun Citysrk, Vaasan Keidas, Varkauden Beetsaida, Ylivieskan Citysrk.¤
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Valo Maailmalle
seurakunta
Tyumenissä.

Valo Maailmalle
-Tyumen

Kuvassa: Pastoripari
Sergey ja Tatiana
Lavrenov lastensa
Pavelin ja Elizavetan
kanssa.

Teksti: www.light-world.ru (kääntänyt Elina Osokina)
Kuvat: Sami Hartikainen

S

eurakunta “Valo Maailmalle”
Tyumenissa, Länsi-Siperiassa, on perustettu kesäkuussa 1992. Evankeliointi ja lähetystyö
ovat heille tärkeitä. Heillä on kesäisin telttakokouksia eri paikoissa Tyumenin alueella otsikolla “Valitse Elämä”, joissa kampanjoidaan myös
huumeita vastaan.

Vapauttamista ja valistusta
Vuonna 1998 seurakunta perusti narkomaanikeskuksen, jonka nimi on
“Maan Suola”. Keskuksessa on tällä
hetkellä 52 ihmistä, jotka käyvät läpi
vapautumisprosessia. Keskuksessa
he hoitavat karjaa, tekevät rakennustöitä ja heillä on sahalaitos. “Maan
Suola”-narkomaanikeskus järjestää
myös lähialueilla kampanjoita nuorisolle, ja niissä kerrotaan totuus huumeiden vaaroista.

Apua kodittomille
Toukokuusta 2005 alkaen “Valo Maailmalle”-seurakunta on ruokkinut kodittomia. Viisi kertaa viikossa tulee
vähintään 20 tai jopa 40 ihmistä. He
saavat ruokaa, ensiapua ja vaatteita. Heidän kanssaan keskustellaan,
ja heille kerrotaan hengellisen elämän perusasioita.
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Seurakunta tekee monipuolisesti
vankilatyötä. Vankiloissa opetetaan
Jumalan Sanaa sekä vangeille että
työntekijöille. Vankilasta vapautuneita
autetaan uuteen elämään ja vahvistumiseen uskossa. Vankilatyöhön
kuuluu myös työ alaikäisten kanssa,
jotka ovat poliisin kirjoissa.
Seurakunnalla on kaksi kokousta sunnuntaina ja viikolla kotisoluja.
Sunnuntaisin lapsille on Raamatun
opetusta, laulua, tanssia ja käsitöitä.
Lapset tekevät myös matkoja orpokoteihin ja kertovat Jumalasta ja järjestävät jotain hauskaa siellä oleville
lapsille.

Lapsi- ja nuorisotyö
Heinäkuusta 2003 lähtien seurakunnalla on ollut “Tie Elämään”-niminen
päiväkeskus lapsille, joilla on vaikeat
kotiolot.
Nuortentyö on hyvin aktiivista. He
osallistuvat myös seurakunnan alkoholin- ja huumeidenvastaisiin kampanjoihin ja järjestävät nuorten festivaaleja.¤

Lisää informaatioita venäjänkielellä
löytyy Tyumenin seurakunnan
kotisivuilta www.light-world.ru

Vierailulla
Siperiassa
Teksti: Irma Rimpilä
Kuvat: Sami Hartikainen

Sain tietää
osallistumisestani
Siperian matkalle pari
päivää ennen kuin
viisumihakemus oli
jätettävä...
...no, eihän siinä muuta
kuin kenkien ostoon. Tiesin, että Siperiassa on kylmä. Suomesta lähtiessä oli
lämmintä noin 6 astetta ja
perillä Tyumenissä -36 astetta. Muu Siperian tietoni
joutikin sitten romukoppaan. Huomasin hyvin
pian, miksi ihmiset käyttivät turkkeja. Minun untuvatakkini alkoi kahista, kun
pakkasta oli 30 astetta.
Saavuimme nykyaikaiseen, kovaa vauhtia kasvavaan suurkaupunkiin.
Liikenne oli yhtä kaaosta
ja ajattelin jo, ettei siellä ole
mitään liikennesääntöjä.
Viikon kuluttua kyllä huomasin jonkinlaista järjestystä siinäkin. Onneksi
meidän ei tarvinnut ajaa,
vaan aina oli kuski ja auto
valmiina siirtämässä meitä
paikasta toiseen.

Tiukka aikataulu
The Light to the World -seurakuntarakennus on melko uusi ja nykyaikainen. Sinne mahtuu noin 1000
henkeä kerralla kokoukseen. Vastaanotto oli hyvin lämmin ja sydämellinen. Pastorimme oli hyvin odotettu
vieras, koska hän oli aikoinaan ollut
ensimmäinen ulkomaalainen pastori, joka oli vieraillut tässä seurakunnassa.
Seurakuntarakennus oli ahkerassa käytössä. Se oli myös meidän
päivittäinen ruokapaikkamme.
Meille oli suunniteltu tiukka aikataulu. Aamulla aloitimme jo klo 8 aikaan ja useimpana iltana saavuimme yöpymispaikkaan vasta noin klo
23. Parina aamuna aloitimme raamattukoululla. Vierailimme rukouspiirissä, kristillisessä koulussa, orpokodissa jne.
Seurakunnan avustustoiminta on
todella laajamittaista. Kävimme ruokkimassa kodittomia, heille jaettiin päivittäin keittoa ja leipää. Kaikki avustustoiminta on vapaaehtoista. Valtio
ja kunta ei osallistu siihen mitenkään,
vaan seurakuntalaiset kustantavat
kaikki itse.
Kodittomat olivat todella surullinen
näky, kun he mustina haamuina, yli
kahdenkymmenen asteen pakkasessa, saapuivat ruokapaikalle. He kokoontuivat puiston laidassa olevalle
noin 10 m x 10 m. sementtilaatan

Toinen huumekeskus oli pieni, vajaa 20 nuorta. Sen oli perustanut Grigor. Hän oli ostanut vanhan maatalon huonojen tieyhteyksien
päästä, mutta me menimKodittomien
me kuitenkin perille asti
ruokapaikkana
autolla. Grigor sai avukseen
toimiva
sementtilaatta.
Olgan, johon hän oli tutustunut Pietarissa raamattukoulussa. Olga oli kuin aurinko, kokoajan hymyssä
suin.

päälle. Laatan alta tuli lämmintä höyryä, joka vähän lievensi pakkasen
vaikutusta.

Huume-keskuksissa
Vierailimme kahdessa huumekeskuksessa, jotka olivat maaseudulla
noin 100 kilometrin säteellä Tyumenistä. Toinen oli suuri, (seitsemisenkymmentä nuorta) keskellä metsää.
Sinne oli rakennettu taloja, saha, leipomo jopa saunarakennus, jossa oli
pieni uima-allaskin. Nuoret olivat itse
rakentaneet keskuksen vapaaehtoista työtä tekevien johtajien johdolla.
Huumekeskuksissa opin todella,
mitä on, kun ihminen on nöyrä ja paljaimmillaan Jumalan edessä. Nämä
nuoret todella kääntyivät ylistyksessä ja rukouksessa Jumalan puoleen.
Sen voi oikein tuntea, ettei siinä ollut
muuta kuin hän ja Jumala. Pyhän
Hengen läsnäolo oli valtava.

Elantoa hankkimassa
He hankkivat itse ruokansa kasvattamalla kotieläimiä: kanoja, sikoja,
lehmiä, kaneja jopa hanhia. Jokaisella huumevieroitukseen tulleella on
omat päivittäiset askareensa eläinten parissa. Kesällä he kasvattavat
itse juurikasvit.
Nämä nuoret ovat kaikki tulleet
kaupungeista, jotkut tuhansien kilometrien päästä esimerkiksi Moskovasta, yli 2000 km päästä. Jatkuu
seuraavalla sivulla.

Kodittomien
ruokahetki.

Kuva: Sergey Lavrenov
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Zenja (vas.)
hoitajan kanssa

Viikko elinaikaa
Täällä pienemmässä keskuksessa
tapasimme Zenjan. Hänelle oli annettu viikko elinaikaa. Hän oli alkoholistiäidin lapsi. Zenja oli alkoholisti itsekin ja hän käytti myös huumeita.
Grigor kuuli Zenjasta ja haki hänet huumekeskukseen, koska hänellä
ei ollut paikkaa mihin mennä. Zenja
ei päässyt kävelemään enää omin
avuin. Hänen jalkateränsä olivat turvonneet, täynnä avohaavoja ja paiseita. Mätä vuoti joka puolelta kehoa,
hän oli vasta 22-vuotias ja näytti vanhalta naiselta. Hän ulosti alleen.
Huumekeskuksessa hänen haavojaan hoidettiin jatkuvasti yötä päivää. Häntä pestiin ja hänen haavojaan voideltiin. Hänen puolestaan rukoiltiin ja vähitellen, kärsivällisen hoidon ja rukouksen avulla hän viimein
kuntoutui. Hän on nyt ollut kaksi vuotta huumekeskuksessa ja osallistuu
päivittäisiin askareisiin muiden mukana.
Seurakunnalla on myös vastaanottokeskus niille, jotka ovat kuntoutuneet huumekeskuksessa. Vastaanottokeskus on Tyumenin kaupungissa.
Siellä nuoret voivat taas totutella kaupunkielämään.
Siperiassa ihmiset ovat todella
sydämellisiä ja vieraanvaraisia. Poskisuudelmia ja halauksia saa valtavasti. Lähden mielelläni uudelleen,
kun vain tilaisuus tulee. Ihmiset ovat
todella janoisia ja nälkäisiä Jumalan
Sanan puoleen.¤
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Elämme usein kiinni aistien
hallitsemassa luonnollisessa
maailmassa ja ongelman ilmetessä
näemme vain luonnollisen
ratkaisun. Jos uskallamme uskoa
ja muistamme, että Jumalalle
kaikki on mahdollista, voimme
nähdä myös yliluonnollisia
lopputuloksia. Niin kävi
Victorillekin. Se voi tapahtua
sinullekin!

Victorin on
helppo
hymyillä
Teksti: Matti Savolainen | Kuvat: Sami Hartikainen

K

esällä 1993 teimme Elävät Kivet seurakunnasta
ensimmäisen lähetysmatkan Siperiaan, Tyumenin kaupunkiin ja Valo Maailmalle seurakuntaan.
Mukanani oli Markus Ivanoff ja tulkkina Pietarista seurueeseen liittynyt inkeriläinen Impi Puolakainen. Oli todella ainutlaatuista vierailla ja saarnata raikkaassa, täynnä
uskoa ja odotusta olevassa uudessa seurakunnassa.

Tapaaminen Victorin kanssa
Upeita, Pyhää Henkeä täynnä olevia kokokousia oli heti
alkuviikosta aina sunnuntaihin asti. Sunnuntai-iltana oli
päätösjuhla erään seurakunnassa käyvän perheen kesämökillä. Kävi ilmi, että perheen isä, Victor, ei ollut tullut vielä uskoon. Hän oli kuitenkin hyvin aktiivisesti auttanut seurakuntaa kaikissa käytännön asioissa.
Tulkkimme, Impi, puhui Victorin kanssa pelastuksesta; kuinka Jeesus haluaa antaa uuden elämän jokaisel-

le. Vaikka Impi puhui innokkaasti, Victor ei ollut valmis
vastaanottamaan Jeesusta elämäänsä.

sai viettää hetken Jumalan saunassa. Jatkoimme iltaa
ylistäen ja palvoen Jumalaa Hänen hyvyydestään.

Victorin ongelma

Victor saa Jumalalta ihmeen

Victor näytti meille, että hänellä oli hyvin kiusallinen ongelma. Yksi hänen leveistä etuhampaistaan oli aivan irti.
Hän tarttui sormillaan hampaaseen ja heilutteli sitä eteen
ja taakse. Näen vieläkin silmissäni sen, kuinka hänen
hampaansa heilui.
Victor halusi, että rukoilisimme Jumalan apua hänen ongelmaansa. Laitoimme kaikki kätemme hänen
päällensä ja rukoilimme. Rukouksen jälkeen huomasimme, että isot hikipisarat valuivat noronaan pitkin Victorin kasvoja. Pyhä Henki oli koskettanut niin, että Victor

Seuraavana aamuna noin kello neljä Victor lähti Ladallaan viemään meitä kohti lentokenttää. Kun saavuimme
lentokentälle ja aloimme hyvästellä, mieleeni tuli Victorin hammas. Kysyin tulkin välityksellä, kuinka hänen
hampaansa voi. Iloisena Victor avasi suunsa ja otti sormillaan kiinni hampaasta, joka eilen oli vielä ollut täysin
irti. Hän sanoi, että Jumala oli juurruttanut hampaan uudelleen yön aikana. Hän sanoi, että nyt hän uskoo Jumalaan. Siitä alkoi Victorin vaellus Jeesuksen Kristuksen kanssa.¤

Olin nyt marraskuussa
2006 Tyumenissa ja näin
Victorin pitkästä aikaa.
Näin kuinka hän
innokkaana ja iloisena
tummassa puvussaan
ylisti elävää Jumalaa
vaimonsa ja satojen
muiden
seurakuntalaisten
kanssa. Tämä kuva on
otettu meistä, kun
tapasimme monien
vuosien jälkeen. Victor
näytti myös jo yli 13
vuotta sitten
tapahtunutta Jumalan
ihmettä, hampaan
juurtumista.
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Nuoret:
Tule sellaisena kuin olet
Teksti: Maria Pounk

Myrskytuulet
Teksti: Salome Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen

Elämän tuuli vie eteenpäin, se
puhaltaa ja tuiskuttaa.
Joskus on tyyntä ja joskus
myrskyää.
Myrskyisinä aikoina on vaikea
pysyä pystyssä.
Puu kaatuu, jos juuret eivät ole
tarpeeksi vahvat.
Tai runko ei ole tarpeeksi paksu tai
tarpeeksi taipuisa.
Puun on hyvä kasvattaa vahvat
juuret ennen myrskyn
tuloa, juurruttaa itsensä
ravinnolliseen maaperään.
Myrsky saattaa riepotella ja viedä
mennessään rakkaita asioita, mutta
se voi myös tuoda asioita, joita
rakastaa tai ihmisiä, joita auttaa.
Kuitenkin myrsyn jälkeen tulee
tyyntä ja levollista.
Tyyneydessä on helppo ja mukava
olla, mutta kannattaa varautua
yllättävään myrskyyn.
Tyyneyteen on helppo tottua ja
siinä on helppo elää, myrskyyn ei
totu ja kaikki on vaikeampaa.
Myrskyn tullessa tulee tehdä
järkeviä päätöksiä rauhallisesti, ei
hätiköintiä, ei hosumista tai tulee
enemmän tuhoa.
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“Älkää mistään murehtiko,
vaan kaikessa saattakaa
pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa
Jumalalle tiettäväksi, ja
Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi,
on varjeleva teidän sydämenne
ja ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa” Fil 4:6-7.
“Mutta hädässänsä he
huusivat Herraa, ja Hän päästi
heidät heidän ahdistuksistaan.
Hän tyynnytti myrskyn, ja
meren aallot hiljenivät. He
iloitsivat, kun tuli tyyni, ja Hän
vei heidät toivottuun
satamaan. Kiittäkööt he
Herraa Hänen armostansa ja
Hänen ihmeellisistä teoistaan
ihmislapsia kohtaan”
Psa 107:28-31.

Tervetuloa kaikki
nuoret nuorteniltoihin
perjantaisin klo 20.30
Hirvaskankaalle!
Varmista, että
olemme paikalla
www.elavatkivet.fi

Monet Jumalan lapset ovat suorituspaineessa. He ovat väsyneitä, ilottomia ja rauhattomia. Mieti, oletko sinä
sellainen. Jos olet, niin pysähdy ja
tule Isän syliin. Hän tahtoo täyttää
sinut voimalla, ilolla ja rauhalla!
Ei Jumala kaipaa suorituksiasi,
vaan sitä, että tahdot ottaa vastaan
Hänen rakkautensa. Sinä et voi tehdä mitään ansaitaksesi Jumalan rakkautta enemmän, etkä voi tehdä mitään sellaista, että Jumala rakastaisi
sinua vähemmän! Jumalalla on ainoastaan hyviä lahjoja varattuna sinulle!
Jeesus on kuollut joka ikisen puolesta. Sinä päätät tahdotko antaa
syyllisyytesi ja taakkasi Jeesukselle. Jos joskus tuntuu todella syylliseltä ja että on mokannut jossakin,
niin silloin on todella tärkeää tulla
Isän eteen sellaisena kuin on, eikä
ajatella, että en minä tällaisena kelpaa. Se on paholaisen valhe, mikä
yrittää pidätellä sinua. Kannattaa
aina tulla Isän tykö, tuntui miltä vain,
sillä silloin sinä saat kokea Jumalan
mahtavaa rajatonta rakkautta ja armoa. Ja lisäksi Hänen puhdistava
läsnäolonsa pesee sinut puhtaaksi!
Kuka voisi tehdä sen aarteen
ihmeellisen?
Kuka voisi toteuttaa lain
taivaallisen?
Jeesus, Sinä vain, ei kukaan muu.
Sinä täytit lain ja otit ristinpuun.
Kuinka ihana on armo, se
ihmeellinen, upea ja täydellinen.
Sen lahjaksi sain Jumalalta,
puhtaalta Karitsalta, jonka veri vuoti
ristiltä kaikkialle maailmaan
puhdistaakseen sen kokonaan.

E

Uskotko,
että tämä vuosi 2007 on
parempi kuin edellinen
vuosi SINUN elämässäsi?

Teksti: Sami Hartikainen
Kuva: Ari Ruuska
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lämässä ei ole mitään “itsestäänselvyyksiä”, vaan meidän
elämämme, ja millaiseksi se
muotoutuu, riippuu meidän jokapäiväisistä valinnoistamme. Elämä on
aina täynnä valintoja, ja jokainen niistä vie meitä johonkin suuntaan. Me
muokkaamme itse omaa tulevaisuuttamme valinnoillamme. Sekä pienet
että suuret päätökset ohjaavat elämäämme toivottavasti aina vain parempaan suuntaan.
Minä uskon, että Jumalalla on
hyvä ja täydellinen suunnitelma meille jokaiselle. Uskon myös, että Hänellä on paljon hyviä asioita elämäämme, jopa enemmän kuin
osaamme pyytää tai edes toivoa.
Jumalan tahto on, että jokaisella
uskovalla on selkeä päämäärä elämässään. Meidän tulee ensisijaisesti
seurata Herraamme ja opetuslapsen
tavoin kulkea Hänen meille antamaa
kutsumusta seuraten. Tärkeintä kristitylle on tuntea Jeesus, meidän Herramme. Jeesus on meidän uskomme alkaja ja myös sen täyttäjä.

Vapauteen Kristus meidät
vapautti
Jeesus on sovittanut kaikki meidän
syntimme ja on myös vapauttanut
meidät kaikista synnin seurauksista. Kaikkien ihmisten synti, sairaus,
puute, katkeruus, viha, kapina, pelko ja myös kuolema oli laitettu Jeesukseen, kun Hän antoi ristiinnaulita itsensä. Jeesus mursi synnin vallan ja sen oikeuden hallita meidän
elämässämme. Ristillä meidän vihollisuutemme Jumalaa vastaan sovitettiin. Ristinkuolema on edellytys sille,
että me tänään voimme olla Jumalan lapsia ja elää Jeesuksen yhteydessä.
Jeesuksen veri on vapauttanut
meidät, ja Jeesus tahtoo meidän
myös elävän vapaina kaikista kahleista, jotka pitävät meitä vankeina.
Jos en ole vapaa jollakin elämäni alueella, olen sidottu tai vanki, joka ei
voi elää yltäkylläistä elämää. Sidottu

ihminen on rajoitettu eikä kykene tekemään Jumalan tahtoa kaikessa
täyteydessään. Jeesus kuoli, että me
olisimme VAPAITA palvelemaan Jumalaa ja tekemään Hänen tahtonsa
kaikessa ihmeellisyydessään.

Ansassa?
Liian monet kristityt on estyneitä tekemään Jumalan hyvää ja täydellistä tahtoa, koska heidän elämässään
on asioita, jotka sitovat ja pitävät vankinaan. Monet meistä uskovista ovat
kuin kärpänen, joka on kiinni kärpäspaperin liimassa; elossa, mutta
kiinni, pahasti rajoitutettuna ja kykenemättöminä lentämään.
Sidos elämässämme voi olla fyysinen vamma, sairaus tai tunne-elämän vamma, joka estää ja pitää meitä
vankinaan. Erilaiset syyt voivat johtaa meidät vaikeuksiin ja sidoksiin,
joissa paholainen tahtoo meidän pysyvän kiinni tiukemmin ja tiukemmin.
Saatana auttaa liimautumaan ongelmiin ja myös pysymään niissä, kunnes emme enää kykene lentämään.
Mitä kauemmin olemme kiinni “kärpäspaperissa”, sitä vaikeampi siitä
on vapautua.

Mikä pitää vankina?
Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu henki, sielu ja ruumis. Esteitä voi
olla millä elämänalueella tahansa,
mutta Jeesus ON vapauttanut meidät niistä kaikista. Jokainen meistä
tarvitsee Jumalan yliluonnollista
apua. Omat voimat eivät riitä elääksemme vapaina ja onnellisina kaikilla elämämme alueilla. Tarvitsemme
Pyhän Hengen voimaa ja viisautta,
joka on annettu jokaiselle Jumalan
lapselle.
Tie suurempaan vapauteen alkaa
tietoisuudesta. Emme voi vapautua,
jos emme tiedä, mistä tulisi vapautua. Pyhä Henki on auttajamme, joka
näyttää meille asioita elämästämme.
Meidän tulee olla myös rehellisiä Ju-
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Lainattua:

Isän Sanat
malaa kohtaan ja myöntää,
jos meillä on asioita, jotka
pitävät meitä vankeina.
Meidän tulee haluta täydelliseen vapauteen. Jeesus ei koskaan pakota meitä muuttumaan tai muuttamaan elämäämme, mutta
Hän tahtoo auttaa siinä. Ilman halua palvella Jumalaa ja ihmisiä täysin vapaina, olemme helposti rajoitettuja ja jopa vaarallisia
itsellemme ja lähimmäisillemme. Ilman uskoa Jeesuksen täydelliseen sovituskuolemaan edestämme,
emme voi saavuttaa Jumalan täyteyttä ja yltäkylläisyyttä elämässämme.

Vapautuksen vuosi
2007
Uskotko, että Jeesus voi
todella vapauttaa meidät nyt 2007 - ja että pääsemme toteuttamaan taivaallista
kutsuamme. Apostoli Paavali kirjoitti filippiläisille:
“Veljet, minä en katso sitä
vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen:
unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä
kohti, mikä on edessä,
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut
kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa.”
Uskotko, että Jumalalla
on enemmän sinullekin,
kun otat sen vastaan?¤
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Teksti: Max Lucado ”Minä
en ole kaiken keskus”

L

apsuusmuistojeni alkusivuilla
näen tämän kuvan: isäni ja
minä vierekkäin kappelissa.
Meillä kummallakin on yllämme ainoa
oma puku. Paidankaulus hankaa niskaani; penkki tuntuu kovalta takamusta vasten; näky kuolleesta sedästäni
saa meidät kaikki hiljaisiksi.
Olen hautajaisissa ensimmäistä
kertaa. Näkemäni saa minut lamautumaan. Tädit, jotka ovat yleensä hilpeitä ja puheliaita, itkevät äänekkäästi. Sedät, jotka ovat yleensä sanavalmiita ja vitsikkäitä, tuijottavat silmät suurina arkkua. Ja suuri setäni
Buck, jolla on isot kädet, mahtava
maha ja jylisevä ääni, makaa kelmeänä ja vahamaisena ruumisarkussa.
Muistan, kuinka kämmeneni kostuivat ja sydämeni jyskytti rinnassani kuin tennarit kuivausrummussa.
Mitä muita tunteita saatoin tuntea?

Minne saatoin katsoa? Itkevät rouvat pelottavat minua. Miesten lasittuneet katseet hämmentävät minua.
Kuollut setäni säikyttää minua. Mutta sitten katson ylös. Näen isäni.
Hän kääntää kasvonsa minuun
päin ja hymyilee hellästi. ”Kaikki hyvin, poika”, hän vakuuttaa ja laskee
suuren kätensä polvelleni. Jollain tapaa tiedän, että niin on. Miksi niin
on, sitä en tiedä. Sukuni vaikeroi aina
vaan. Buck on yhä kuollut. Mutta jos
isi kaiken tämän keskellä sanoo, että
kaikki on hyvin, se riittää minulle.
Sillä hetkellä tajusin jotain. Saatoin katsoa ympärilleni ja nähdä pelkoa, tai sitten katsoa isääni ja nähdä
uskon.
Valitsin isäni kasvot.
Niin teki Mooseskin.
Niin voit tehdä sinäkin.

Teksti: J. Alec Motyer et al.:The Message
of Philippians, s. 166. InterVarsity Press
1984

Teksti: Joyce Meyer “Mielen
taistelukenttä”

Kristityt luottavat loppuunsaatettuun
työhön. ”Poissa ovat ponnistelut lainnoudattamiseksi, poissa ovat lakihenkisyyden kuri ja askeesi, poissa on
pelko, että vaikka olemme tehneet
kaikkemme, emme ehkä ole tehneet
tarpeeksi.
Emme pyri maaliin portaita pitkin
vaan hissillä – Jumala takaa lupaamansa vanhurskauden niille jotka lakkaavat yrittämästä pelastaa itse itsensä.”

Pohdin, miksi itse teemme jotakin ja
pidämme sitä aivan oikeana, mutta
tuomitsemme toisen, joka tekee samoin. Hän [Pyhä Henki] sanoi:
“Joyce, katsot itseäsi ruusunpunaisten silmälasien läpi, mutta kaikkia
muita suurennuslasin läpi”.
Teksti: Joyce Meyer “Mielen
taistelukenttä”

On helppo antaa periksi; tarvitaan uskoa mennä läpi.

Artikkelin kirjoittaja
(vas.) islamilaisessa
maassa.
Teksti: Tiina Hartikainen
Kuva: K. Moezodin

Elämme maailmassa, jossa
kulttuurien väliset rajaaidat ovat madaltumassa ja
siirtolaisuus tuo uusia
ihmisiä maahamme eri
puolilta maailmaa.
Useimmat uusista
muuttajista ovat muslimeja.
Ehkä naapurisi tai
työtoverisi tulee juuri tästä
taustasta. Miten sinä
kristittynä osaat kohdata
heidät? Mitä Jeesus tekisi,
jos olisi sinun
tilanteessasi?

Miten kohdata

muslimi?
Osa 1

M

uslimi tarkoittaa henkilöä,
joka tunnustaa islamin uskoa. Lähes kaikki heistä
ovat perineet tämän uskon vanhemmiltaan, ja todella harvat ovat tietoisesti valinneet juuri tätä uskontoa. He
pitävät itsestään selvänä, että islam
uskontona on muiden uskontojen yläpuolella. Tämä siitä huolimatta, että
vain harvat muslimit ymmärtävät arabiankielisen Koraanin opetusta, vaikka opettelevat osia siitä ulkoa.

Vääristynyttä tietoa
Useimmat muslimit eivät tiedä kristinuskon perusteita, tai heillä on niistä
vääristynyt kuva. Esimerkiksi kolminaisuuden luullaan tarkoittavan kolmen jumalan palvontaa, jotka ovat
isä, poika ja äiti (Maria)! Muslimit luulevat yleensä epämoraalisen länsimaisen elämäntavan edustavan kristillisyyttä (alkoholin käyttö ja avioliiton ulkopuoliset suhteet).

Menkää ja kertokaa...
Isä lähetti meille Pyhän Hengen ennen kaikkea yhtä tarkoitusta varten,
“että te olisitte Hänen todistajiaan”.
Emme kristittyinä ole noudattaneet
lähetyskäskyä kovinkaan hyvin.
Useimmat maailman muslimeista eivät ole koskaan kuulleet pelastavaa
sanomaa Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Heillä on suuri
vaara joutua kadotukseen, jos tilanne ei muutu! Jumalalla ei kuitenkaan
ole tuomion ajatuksia meitä kohtaan,
vaan päinvastoin. Armonsa avulla
Hän tahtoo auttaa meitä tehtävässämme, ja tuoda muslimit lähelle meitä.
Jos et voi lähteä lähetystyöhön Lähiitään, voit aloittaa palvelemalla muslimeja lähimmässä lähiössä.

Mikä sitten on avain
muslimin voittamiseen?

Kaikista ennakkoluuloista huolimatta Jeesus Kristus tahtoo tehdä
itsensä tunnetuksi juuri muslimien parissa. 2000-luvulla Pyhä Henki tulee
korostamaan erityisesti muslimimaiden tavoittamista Kristukselle.

Islamissa on monia samoja piirteitä
juutalaisuuden ja kristinuskon kanssa. Periaatteessa monet asiat siinä
ovat myönteisiä ja suorastaan suositeltavia. Me kaikki esimerkiksi uskomme, että on olemassa vain yksi Jumala. Alkoholin käyttökielto, joka kuuluu islamiin, ei tekisi pahaa suomalaisillekaan!

Älä pelkää

Rakkaus huomataan

Olemme huomanneet, että monet
kristityt kokevat pelkoa ajatellessaan
muslimin kohtaamista. Jihad, pyhä
sota, jossa “vääräuskoiset” ovat
maalina, on osa islamia. Mutta Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä, vaan rohkeuden, rakkauden ja
raittiuden hengen.
Itse olemme huomanneet, että tutustuminen näihin ihmisiin poistaa
kaiken pelon. Mitä enemmän vietämme aikaa muslimien parissa, sitä
enemmän Jeesus antaa rakkautta
heitä kohtaan. Lopulta kutsumus tehdä työtä muslimien parissa on alkanut tuntua suurelta etuoikeudelta.

Yksi asia kuitenkin islamista puuttuu
ja sen mukana kaikki; Jeesuksen
Kristuksen rakkaus! Kun olet täynnä
Jumalan rakkautta, saat muslimien
huomion. Kukaan ei voi vastustaa tätä
voimaa, joka sai Taivaan Kuninkaan
jättämään asemansa, jotta voisi muuttaa asumaan tavallisen ihmisen sydämeen! Hän kaipaa saada tämän
sydämen yhteyden jokaisen muslimin
kanssa.
Monet heistä myös etsivät ja kaipaavat Jumalaa, mutta rukouksista,
paastosta ja muista hyvistä töistä huolimatta eivät tätä yhteyttä löydä. Sinä
voit näyttää tämän tien jollekin.¤
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Eräänä päivänä

Minä kuolen...
...mutta tiedän, että ei ole mitään
kadotustuomioita niillä, jotka
Jeesuksessa Kristuksessa ovat.

Hänen luokseen. Minä tiedän, että kuolen eräänä päivänä. Mutta tiedän myös, että Jumalan Sana siitä, että
ei ole mitään kadotustuomioita niillä, jotka Jeesuksessa
Kristuksessa ovat, on totta. Se antaa rauhan sydämeeni.
Tuo kirja lisäsi myös tuskaa. En halua, että kukaan
minulle rakas ihminen joutuu kokemaan iankaikkista
kauhua! Ajatuskin siitä on kestämätön! Se ei ole tarkoitettu yhdellekään ihmiselle. Jokainen hetki täällä maanpäällä on ainutlaatuinen. Jokainen hetki voi myös olla
viimeinen. Sen jälkeen on vain iankaikkisuus... yhdessä rakastavan Jumalan kanssa taivaassa tai iankaikkisesti helvetin kauhuissa.

Teksti: Eija Kumpulainen (Lainaukset Bill Wiesen
kirjasta 23 minuuttia helvetissä)

Ei ole mitään tärkeämpää

Kuva: Ari Ruuska

Jumala on valmis antamaan paljon ja pyytää niin vähän:
“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room 10:9-10). Sinun ei tarvitse rakentaa, ei
kaivaa eikä rehkiä mitenkään. Riittää, että uskot ja tunnustat Jeesuksen Herraksesi siinä, missä olet juuri nyt.
Mitään suurempaa et voi tehdä oman elämäsi eteen.
Siirryt helvetin kansalaisesta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Siitä alkaa Elämä! Taivaassakin iloitaan siitä!

L

uin Bill Wiesen kirjoittaman kirjan “23 minuuttia
helvetissä”. Kirjan kirjoittaja, kanadalainen liikemies, vietiin helvetin kauhuihin. Hän oli ollut uskossa monia vuosia, mutta kadotuksessa hän ei pystynyt muistamaan Jeesusta. Jumala salasi häneltä tietoisuuden Jeesuksesta ja pelastuksesta, että hän saattoi
samaistua helvettiin joutuneiden ihmisten toivottomuuteen. Hän kirjoittaakin: “Pahinta helvetissä olevalle ihmiselle on tietoisuus siitä, että tämä kadotettu tila jatkuu
iankaikkisesti”.
Hän koki fyysistä kipua ja kauhua. Hän näki hirvittäviä asioita, tunsi, haistoi ja kuuli. “Tämä paikka oli niin
kauhea, niin tukahduttava ja niin vihamielinen, että minun olisi mahdotonta liioitella sen kauhuja”, hän kirjoittaa.

Kiitollisuutta ja tuskaa
Jotakin tapahtui tuota kirjaa lukiessani. On helppo olla
kiitollinen Jumalalle siitä, että Hän lähetti Jeesuksen. Ja
Jeesukselle, että Hän tuli ja pelasti minut tuolta hirvittävältä paikalta. Olen kiitollinen Pyhälle Hengelle, joka on
tehnyt Jeesuksen minulle todelliseksi ja vetänyt minut
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Helvetistä pelastunut
Bill Wiese tunsi Jeesuksen, siksi helvetti ei voinut pitää
häntä. Hän kertoo tapaamisestaan Jeesuksen kanssa:
“Kauhu oli muuttunut rauhaksi ja vaara turvallisuudeksi.
Arvottomuuden, häpeän ja nöyryytyksen tunteet katosivat, kun Hän paljasti minulle minun todellisen arvoni.
Sillä hetkellä ymmärsin, kuinka paljon Jumala meitä rakastaa. Sain välittömän lohdutuksen ja olin täysin turvassa ja vapaa. Halusin jäädä Hänen jalkojensa juureen.
Olin syvästi helpottunut päästessäni pois helvetistä. Olin
kiitollinen siitä, että tunsin Jeesuksen ja että olin kristitty. Halusin vain palvoa Häntä.”¤

Jeesus sanoo Joh 10:10
"Minä olen tullut, että heillä olisi
elämä ja olisi yltäkylläisyys!"
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Kun epäilykset ja pelot
pommittavat meitä, meidän
täytyy pysyä lujina ja sanoa: “Minä en koskaan
anna periksi! Jumala on
minun puolellani ja Hän rakastaa minua ja Hän auttaa minua!”
(Joyce Meyer “Mielen taistelukenttä”)
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suuri apu!

Kuva: Eija Kumpulainen

“Pidä huolta Jumalan työkalusta. Ruoki sitä. Lepuuta sitä. Kun Hän tarvitsee
vahvaa välinettä - palvelijaa, joka on levännyt riittävästi palvellakseen, on tankannut tarpeeksi työskennelläkseen ja on kyllin valpas ajattelemaan - löytäköön Hän sellaisen sinussa. Hän käyttää sinua.”
(Max Lucado “Minä en ole kaiken keskus)
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Minä käyn sinun edelläsi ja
tasoitan kukkulat
Jeesuksen nimessä on valtava voima, joka murtaa pimeyden
kahleet! Puhu positiivisia asioita elämääsi Jeesuksen nimessä ja
usko niihin. Luota Jumalaan äläkä omaan ymmärrykseesi.
Teksti: Tuula Munter

T

iesitkö, että uudestisyntyneenä uskovana olet Pyhän Hengen temppeli (1 Kor 3:16)?
Jumalan kolmas persoona, Pyhä
Henki, tuli asumaan sisimpääsi sillä
hetkellä, kun annoit elämäsi Jeesukselle. Kaikki vanha on kadonnut ja
uusi luomus on sijaan tullut (2 Kor
5:17). Itse Maailmankaikkeuden Luoja asuu uskovassa ihmisessä Pyhän
Hengen kautta. Tämä on valtava totuus, jonka ymmärtäminen avaa ihan
uudet näkökulmat elämääsi.

Olet voittaja Jeesuksen
kanssa
Maailmassa on yltäkyllin pahuutta.
Saatana on syntiinlankeemuksen
kautta saanut herruuden tässä maailmassa. Mutta Jeesus voitti kuoleman, saatanan, kun Hän nousi ylös
kolmantena päivänä ristintyönsä jälkeen.
Jumala on siis suurempi kuin
saatana, joten uudestisyntynyt us-
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kova on Kristuksessa myös vihollista suurempi. Kuten Raamatussa sanotaan 1 Joh 4:4 “ Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa”. “Jumala on alistanut
kaiken Jeesuksen jalkojen alle ja
asettanut Hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on
Hänen ruumiinsa ja täyteytensä” (Ef
1:22-23).
Yksinkertaisesti sanottuna Jeesus on pää ja uskovien seurakunta
on ruumis. Jalat kuuluvat ruumiiseen,
joita pää kontrolloi. Joten saatana
kaikkine metkuineen on myös meidän jalkojemme alla!

Ole positiivinen
Me voimme voittaa kaikki olosuhteet
Karitsan veren ja todistuksemme
sanan kautta (Ilm 12:11).
Voittosaatossa elämiseen tarvitaan uskoa, että Jeesus on jo ristillä
tehnyt kaiken valmiiksi sekä meidän
oma suullinen tunnustuksemme asi-

an hyväksi. Hän on jo kantanut ja
kärsinyt ongelmat, sairaudet, tappiot ja kaiken pahuuden meidän tähtemme (Jes 53).
Jeesuksen nimessä on valtava
voima, joka murtaa pimeyden kahleet! Puhu siis positiivisia asioita elämääsi Jeesuksen nimessä ja usko
niihin. Luota Jumalaan äläkä omaan
ymmärrykseesi.
“Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä
annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että Minä, Herra, olen se,
joka sinut nimeltä kutsuin, Minä, Israelin Jumala.” (Jes 45:2-3)
Näytti olosuhteet miltä tahansa,
saamme uskoa ja tunnustaa, että
meillä on Kristuksessa voittotie koetusten läpi. Ja jos luonnollisin silmin
näemme tappion, niin Jumala on voimallinen kääntämään tappionkin voitoksi. “Jotka kyynelin kylvävät, ne
riemuiten leikkaavat” (Ps 126:5).¤

