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Pääkirjoitus:
Teksti: Pastori Matti Savolainen

J

okainen kristitty on kutsuttu jatkuvaan muutokseen ja muuttumiseen. Tarjolla on hyviä ja
huonoja virikkeitä muutoksen raaka-aineiksi.
Jos annamme hyvien virikkeiden vallata elämämme, on odotettavissa todella positiivisia ja upeita
hedelmiä. Jeesus opettaa, että hyvä siemen on
Jumalan Sana, joka tuo tullessaan hyvät muutokset. Se tuo tullessaan myös mahtavan elämän,
kun Sanan siemenet saavat vallata täysin meidän
elämämme.
Ajatelkaamme sitä, kuinka auringonkukan
siemenestä kasvaa upea auringonkukka muutamassa viikossa. Männyn siemenestä, joka on paljon pienempi siemen, kasvaa valtavan iso puu, tosin aikaa kuluu kymmeniä vuosia. Jokaisen kasvin
siemen sisältää valtaisat tulevaisuuden näkymät.
Tarvitaan vain sopiva maaperä, ja ihmeellinen tulevaisuus on taattu.
Jumalan Sana sisältää kaikki ihmeellisen elämän elementit, kun tuo Sana saa tulla asumaan
meidän sydämemme maaperään ja vallata sen
kaikilla elämämme alueilla. Muistakaamme myös
kirkkaasti, että Jumalan Sana on myös lääke koko
meidän ruumiillemme (Snl. 4:22).
Tervetuloa tutustumaan vuoden 2013 ensimmäiseen nettilehteemme. ♦

Kuva: Raija Savolainen



Saisiko
olla pieni
pala
kakkua?
Teksti ja kuva:
Eija Kumpulainen

P

ieni poika juoksi tohkeissaan kotiin naapurista. Pikkumiehellä ei ollut ikää vielä montakaan vuotta, mutta periaatteet elämässä
olivat vahvat ja selkeät.
Hengitys ei ollut vielä ehtinyt tasaantua, kun
äiti saa kuulla viimeiset kuulumiset puuskutuksen
lomasta. Naapurin täti oli leiponut hienon kakun ja
tarjonnut sitä myös pojalle. Kakun nimen kuultuaan
pojalle oli kuitenkin tullut yllättäen kova kiire kotiin.
”Sen kakun nimi oli paholaisen kakku. Minä en ottanut muruakaan”, sai poika viimein kerrottua silmät
suurina lautasina.
Jumala sanoi, että meidän tulee maistaa ja katsoa, miten hyvä Hän on? Ei muruakaan paholaisen kakusta on siis hyvä ohje meille kaikille. Sana
neuvoo meitä vastustamaan paholaista. Se tarjoilee kakkujaan auliisti. On kehukakkuja ja ylpeysleivonnaisia kauniisti kuorrutettuina. Makean kuoren
alta löytyy juorujauhoja panettelulla kostutettuna.
Kauna ja viha maustavat useimmat kakut. Kateuspulveria on ripoteltu reiluin ottein kuin tomusokeria
ikään. Kakkuja on joka lähtöön. Näitä kakkuja on
tarjolla kaikkialla ja kaikille varmasti riittää.
Jeesus kehotti meitä tulemaan lasten kaltaiseksi. Meidän kannattaa toimia pienen pojan tavoin.
Viisas ottaa jalat alleen ja juoksee Isän luo ottamatta muruakaan. Isällä on tarjolla parhaat herkut. Ja
mikä parasta, niistä on aikaa ja mahdollisuus nautiskella iankaikkisesti. ♦


Epätoivon keskellä

muistin
Jumalan

Teksti ja kuva: Raija Savolainen

Vaikka elämä olisi miten
sekaisin, aina on mahdollisuus
uuteen alkuun. Juan on
elävä todistus Jumalan
mahdollisuuksista, kun
annamme Hänen auttaa.

O

Espanjasta kotoisin oleva
Juan palvelee Jumalaa
Suomen Betel-kodissa.

len Juan, ja olen syntynyt Madridissa
keväällä 1977. Minut on adoptoitu,
enkä tunne biologisia vanhempiani.
Adoptiokotini oli erittäin hyvä, eikä minulta
puuttunut mitään. Isäni oli yrittäjä ja äitini oli
kotiäiti. He rakastivat minua ja varmistivat,
että minulla oli kaikkea ja mahdollisuudet käydä hyvää koulua.
Vaikka kaikki oli hyvin, minusta tuntui,
että minulta puuttui jotakin. 12–13-vuotiaana


aloin pinnata koulusta. Aloin varastaa, polttaa
ja juoda ja myös kokeilla huumeita. Elämä alkoi mennä vain hurjemmaksi ja saatoin olla
pitkiä aikoja poissa kotoa.
16-vuotiaana aloitin suhteen minua kahdeksan vuotta vanhempaan tyttöön. Kolme
vuotta myöhemmin saimme pojan, Jonathanin. Koska tyttöystäväni oli minua vanhempi,
hän oli motivoitunut asettautumaan aloilleen
ja viettämään normaalia perhe-elämää. Minä
olin vasta 19-vuotias, ja halusin jatkaa juhlimista.
Tyttöystäväni veljen vaimo halusi myös
juhlia. Näin löysin pikaratkaisun tilanteelle ja
jatkoin elämää kälyni kanssa, jolla oli rahaa.
Mutta rahat loppuivat, ja aloimme myydä huumeita. Lähdimme New Yorkiin, mutta meidät
molemmat pidätettiin ja päädyimme vankilaan. Oikeudessa otin kaikki syyt niskoilleni.
Minut tuomittiin neljän vuoden
vankeuteen USA:ssa. Tämän
reissun ehdottomasti paras anti
oli se, että opin englantia. Se on
arvokas taito nyt lähetystyössäni!
Neljän vuoden aikana en
käyttänyt huumeita fyysisesti, mutta mielessäni en ikinä lopettanut. Heti vapauduttuani meninkin suoraan huumekauppiaalle saamaan

seuraavan annokseni. Vanhempani ja setäni
yrittivät auttaa minua pois surkeasta tilastani.
Sitten serkkuni esitteli minut naistuttavalleen.
Hän oli minua kuusi vuotta nuorempi. Muutimme yhteen ja saimme tytön, Isabelin. Kuitenkin poltimme crackiä ja kirjaimellisesti poltimme kaikki rahamme. Kun rahat oli loppu, oli
myös suhteemme.
Huomasin olevani yksin. Minulla ei ollut työtä, ei perhettä eikä kotia. Olin piilossa
eräässä hyljätyssä talossa. Ajattelin, ettei kukaan löydä minua. Viimein ymmärsin tarvitsevani apua. Epätoivon keskellä muistin Jumalan. Lapsuudessani jouduin opettelemaan Isä
meidän -rukouksen ulkoa ja aloin rukoilla sen
mukaan.
Seuraavana päivänä keräsin kaiken rohkeuteni ja hain apua sosiaalitoimistosta. He kertoivat,
että saisin ajan kahden kuukauden kuluttua. Mutta minä
tarvitsin apua heti! Lopulta he
kertoivat järjestöstä, jonka he
tiesivät auttavan kaikkia nopeasti. Järjestö otti vastaan
ihmisiä kadulta heti ensimmäisen soiton jälkeen. Se oli
kristillinen kuntoutuskeskus nimeltä Betel. Sosiaalitoimisto sanoi, että se on lahko, ja siellä
minut pakotetaan syömään ruokaa, jonka vii

meinen myyntipäivä on jo mennyt. Sellaisesta
viittauksesta huolimatta soitin sinne. Muutama tunti myöhemmin yksi pastori tuli tervehtimään minua. Seuraavana päivänä asuin jo
Valencian Betel -kodissa.
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen voima pysäytti minut. Hitaasti, mutta varmasti
ilmestys siitä, mitä Jeesus teki puolestani ristillä, lävisti mieleni ja valtasi sydämeni. Kaduin
syntejäni ja antauduin kokonaan elävälle Jumalalle. Vietin kuusi kuukautta Valencian Betel -kodissa. Kävin vesikasteella.

Sain tietää, että Suomen Betel -kodissa
tarvitaan avustajia. Sinne toivottiin henkilöä,
jolla on ajokortti ja joka osaa vähän englantia.
Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja minut hyväksyttiin! Niinpä löysin itseni palvelemasta Jumalaa Suomen Betel -kodissa.
Soitin Betel -kotiin ensimmäisen kerran
alkuvuodesta 2009. Iloitsen elämässäni ja
luonteessani tapahtuneista radikaaleista muutoksista sen soiton jälkeen.
Kaikki kiitos kuuluu Jeesukselle ja Pyhän
Hengen muuttavalle voimalle! ♦

Sinä
kelpaat
Jeesukselle!

arvoisia. Eikö ole ihania, todella hyviä uutisia.
Rakastan Jeesusta!
Tulee mieleen Sakkeus. Sakkeus ei ollut mikään hyvä ihminen. Hän oli syntinen ja
hänellä oli petkuttajan maine. Sakkeus halusi
nähdä, mikä mies Jeesus oli, ja kiipesi metsäviikunapuuhun, ja Jeesus huomioi Sakkeuksen. Hän pysähtyi ja sanoi Sakkeukselle:
”Tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä
olla vieraana sinun kodissasi” (Luukas 19:45). Jeesus ei tuominnut Sakkeusta, vaikka
tällä oli huono maine. Meidänkään ei tulisi
tuomita ketään. Aina kun tuntuu, että on liian
vähäpätöinen, eikä ole riittävän hyvä Jumalalle, kannattaa muistaa Sakkeus. ♦


Teksti: Elisa Rimpilä
Joskus on oikein paha mieli ja
tuntuu, ettei kelpaa mihinkään eikä
kenellekään. Tai on tehnyt jotain pahaa
ja tuntuu, että on liian paha ihminen.
Joskus vain vaipuu itsesääliin...

S

illoin on hyvä muistaa, että Jeesus yhä
rakastaa sinua. Hän ei koskaan petä
sinua, eikä tuomitse sinua, eikä jätä sinua pulaan. Jeesukselle kaikki ovat saman-
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Evankeliumin
julistamisesta

ei tarvitse
jäädä
eläkkeelle

Teksti ja kuva: Raija Savolainen

aamatunopettaja Osmo Haavisto on
hyvä esimerkki siitä, että evankeliumin julistamisesta ei tarvitse jäädä
eläkkeelle. Vielä 80-vuotta täytettyään hän
käy puhujamatkoilla, ja kesällä hänellä on
Keuruulla Iso-Kirjan juhannuskonferenssissa rukousteltta, jonne sadat ihmiset tulevat
ja kokevat Pyhän Hengen ilmapiirin.
Pyhän Hengen täyteys on asia, jonka
tärkeyttä Osmo Haavisto korostaa uskovan
elämässä: ”Pyhällä Hengellä täyttyminen on
tärkeää siksi, että se on Jumalalla täyttymistä! Meidän tulee tulla tuntemaan Hänet, janota Hengen täyteyttä, hyljätä epäuskoiset
päätelmämme ja sallia Jumalan Hengen toimia yliluonnollisella tavalla!”
Tuhannet ovat saaneet täyttyä Pyhällä
Hengellä, kun Osmo Haavisto on rukoillut
sitä heille. Jo kauan sitten hän oli saanut
profetian sanan: ”sellaista tervaskantoa ei
vastaasi tulekaan, joka ei täyttyisi Pyhällä
Hengellä”.
Osmo Haavisto on myös kirjailija, ja hän
on kirjoittanut useita kirjoja. Viimeisin ilmestyi 2013 vuoden alussa nimeltä Israel ajassa
ja iäisyydessä. Seuraavana on suunnitteilla
oma elämänkerta. Siihen hänellä on paljon
materiaalia, sillä hän on matkustellut monissa eri maissa, ja hän muistaa asioita todella
tarkasti. ♦


Efesolaiskirjeessä (5:18) meitä kehotetaan
täyttymään Pyhällä Hengellä. Meidän
tulisi olla niin ääriään myöten täynnä
Pyhää Henkeä, ettei jää tilaa millekään
muulle. Täyttyminen Hengellä tarkoittaa
sitä, että me elämme Kristuksen
suuruuden todellisuudessa.

Hengen
täyteys
Teksti: Matti Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen

P

yhän Hengen täyteys tuo selkeän ilmestyksen Jeesuksen voiton suuruudesta
ristillä. Hengen täyteys tuo todellisen
ja elävän Jumalan vahvuuden sisimpäämme
sekä yliluonnollisen lujuuden. Jumalan informaatiovirrat avautuvat elämäämme. Tajuamme oikeasti, että Jumalan Sana on täytetty
taivaallisella energialla, joka vapautuu uskon
kautta elämäämme.
Täyteys Hengessä merkitsee Jumalan
ilojuhlaa, joka kestää 24/7, eli Pyhä Henki tuo
taivaan maanpäälle. Täyteys merkitsee Juma-

lan kirkkautta temppelissä, ja meidän jokaisen
kutsumus on olla elävän Jumalan temppeli.
Sanassa sanotaan, että Pyhä Henki on
annettu meidän elämäämme sen tähden, että
tietäisimme, mitä Jumala on Jeesuksessa
Kristuksessa lahjoittanut meille (1. Kor. 2:12).
Hengen täyteydessä me näemme todellisesti, kuinka valtava Jumalan rakkaus ja hyvyys
on meitä kohtaan. Voimme sen tapahduttua
helposti sanoa: ”Olin ikään kuin sokea, mutta
nyt Pyhä Henki on avannut Jumalan todellisuuden”.
Pyhän Hengen täyteys auttaa meitä toimimaan Kristuksen auktoriteetissa kaikkia pimeyden voimia vastaan. Jos jatkamme Hengessä, näemme suuria voittoja kaikilla elämän
alueilla. Pyhä Henki näyttää, että Kristuksessa
kaikki sairauden voimat joutuvat väistymään.
Kun olemme täynnä Pyhää Henkeä, olemme
täynnä Jeesuksen elämää ja hallintaa.
Kysymme, miten sitten täytymme Hengellä. Alkuseurakunta täyttyi Hengellä olemalla rukousyhteydessä Elävään Jumalaan.
Uskon, että sitkeä, aito ja periksi antamaton
rukous tuo Pyhän Hengen täyteyden kristityn
elämään. Kun rukoilemme toinen toistemme
puolesta, se tuo Hengen täyteyden elämäämme. Pyhän Hengen täyteys on täysin välttämätön varustus kristityn palvelutehtävään ja
voitokkaaseen elämään Jumalan lapsena. ♦


