Ihme ja
kumma

2

Sisältö:

2013

2
3
4
6
9
11
12

Pääkirjoitus
Olisiko aika tehdä suursiivous Jumalan temppelissä?
Kaipaan herätystä!
Menin ja tuikkasin tulta!
Jumala teki työn, he vain rukoilivat
Laske 2 x kymmeneen
Hän on kaikkein tärkein!


Teksti: Pastori Matti Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen
Pääkirjoitus:

J

os kuutioon puhdasta vettä tiputetaan
pisara tappavaa myrkkyä, vedestä tulee juomakelvotonta. Meidän jokaisen
elämässä on jotakin epätäydellistä ja väärää, jonka perusteella emme kelpaa Jumalan
täydellisen puhtauden vaatimuksen edessä.
Vain pisara Jeesuksen verta ja puhdistumme
kaikesta siitä, mikä meissä on epäpuhdasta
elävän Jumalan edessä. Muistakaamme, että
Jeesuksen veri on kallisarvoisempaa kuin arvokkainkin kulta.
Jokainen kristitty on kutsuttu läheiseen
yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa, ja
kulkemaan Hänen Pyhän Henkensä ihmeellisessä johdatuksessa joka hetki elämässään.
Mitä vahvemmin ja voimakkaammin seuraamme Jeesusta jokapäiväisessä elämässämme,
sitä enemmän taivasta tulee tänne maan päälle. Taivaan todellisuus on parasta mitä maan
päällä voi olla. Apostoli Paavali sanoi rohkeasti
useassa kirjeessään: ”Olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja.”

Jeesuksella on jokaisen kristityn elämään
tavoite, että meidän elämämme kautta näkyisi
voimakkaasti ja selkeästi Jeesuksen suuruus,
hyvyys ja rakkaus. Korottakaamme voimakkaammin ja selkeämmin kaikkien ihmisten
edessä Jeesuksen ylivertaisuutta. ♦
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Olisiko aika tehdä
suursiivous
Jumalan temppelissä?
Teksti: Raija Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen
ta tärkeysjärjestykseen. Se on ihan terveellistä, samoin kuin suursiivouskin.
Pyhä Henki haluaa asua puhtaassa temppelissä. ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta,
ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor. 6:19).
Pitämällä temppelimme puhtaana ja uuevät on hienoa aikaa, mutta se voi olla
jotenkin myös hankalaa aikaa, kun au- distamalla mieltämme Jumalan Sanalla, voimrinko paistaa kirkkaasti ja paljastaa asi- me vaeltaa Pyhässä Hengessä. Silloin meidän
oita, joita pitäisi laittaa kuntoon. Voi tulla into ei tarvitse kulkea umpimähkään tai törmäillen
sinne tänne, vaan voimme joka hetki, vaiketehdä suursiivous.
Kevätaurinkoa voisi verrata Jumalan Sa- uksienkin keskellä, kokea ”vanhurskautta ja
nan valoon. Kun se saa esteettömästi paistaa rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” (Room.
meidän sydämiimme, haluamme laittaa asioi- 14:17). ♦
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Kaipaan
herätystä!
Teksti: Raili Tenhunen
Kuva: Eija Kumpulainen

Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme
(Room. 6:23).

M

illoin sain itse tästä kuulla? Jo pienenä lapsena synnyinseudullani, maalla,
missä oli ollut 30-40 -luvuilla mahtava
herätys nuorten miesten ja naisten keskuudessa. Isäni kertoi, kuinka he jumalattomat ja väkivaltaiset kokivat Pyhän Hengen kutsun parannukseen ja täyskäännökseen - ja ottivat sen
vastaan. ...”Hän (Pyhä Henki) näyttää maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion” (Joh.
16:8).

Raili Tenhunen tuo
mukanaan iloa ja Jumalan
rakkautta seurakuntaan.
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Seudulla alkoi vaikuttaa Pyhän Hengen yliluonnollinen ilmapiiri. Kokoonnuttiin koteihin
rukoilemaan - aikuiset ja lapset. Me lapset
kuulimme kielilläpuhumista ja selitystä, joskus
tuli sanomia, jotka vavahduttivat ja hiljensivät
jokaisen. Näistä hetkistä muistan oman äitini
vahvat profetian sanat. Tällaista kaivattaisiin
nytkin, tänä epäselvyyden aikana! ...”Totuuden Henki johdattaa teidät kaikkeen totuuteen” (Joh. 16:13).
Äidin rukoukset
Uusi herätyksen aalto tavoitti kotiseutuni 50
-luvulla: Pyhän Hengen kutsun kokivat myös
nuoret ja lapset, kymmeniä 9-12 -vuotiaita tuli
uskoon. (Lähes kaikki ovat uskontiellä edelleen, monet pappeina tai muuten vastuullisina
seurakunnissa.) Ihmeellinen ilmapiiri, jossa oli
helppo lähteä liikkeelle. Me nuoret pidimme
lauluiltoja eri kodeissa, kitaroilla säestettiin,
todistettiin. Iloitsimme, kun meidät otettiin vastaan kaikkialle, minne kysyimme lupaa tulla.
Rukoilimme paljon. Erityisellä rakkaudella muistan äitiäni, korvaamaton oli hänen esirukoustyönsä. Se oli tukena oppikouluvuodet
toisella paikkakunnalla asuessani, sekä opiskeluvuosina sen jälkeen. Hän oli tosi iloinen,

kun selvisin hyvin tenteistä. Olisipa nykynuorillakin tällaisia tukijoita. Ja toki me haluammekin olla, enentäköön Pyhä Henki meidän
rukoustemme voiman ja osoittakoon niiden
oikeat kohteet!
Nyt nukkumaan jo!
Erityisen Pyhän Hengen täyteyden koin seurakuntakoululaisena Jyväskylässä sisareni
kanssa. Riemuitsimme niin, että meitä oli kehotettava välillä nukkumaankin!
Hiljaisiakin aikoja on ollut; perhe, pienet
lapset, monet muutot seurakunnasta toiseen,
paikkakunnalta toiseen ovat vieneet voimia.
Jumalan koulua on silti käyty, joskus kipeiltäkin tuntuneita luokkia.
Viimeisessä seurakunnassa, 80 -luvulla,
saimme kokea iloisen herätyksen ajan. Sanoin sitä on vaikea kuvailla, Jumalan ihmettä
kaikki. Mahtavaa Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta! Sellaisia aikoja kaipaamme yhä, voi
kunpa taas koittaisivat herätyksen ajat! Sillä
vielä Armon Henki kutsuu, vielä on tarjolla iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa.
Lahja on saatavilla, ota vastaan ja ylläty!
”Kiitos Jumalalle Hänen sanomattomasta
lahjastaan” (2. Kor. 9:15). ♦


Menin ja tuikkasin tulta
Teksti: Raija Savolainen Kuva: Eija Kumpulainen

Huhtikuun 12.-14. oli ainutlaatuinen konferenssi Hirvaskankaan Elävät Kivet
-seurakunnassa, kun kaksi Jumalan miestä, Toivo Rynkänen (vas.) ja Rein
Uuemõis, saapuivat puhujavieraiksi. Heillä molemmilla oli tärkeä osuus 1970luvun lopulla olleessa Tallinnan herätyksessä. Silloin siellä elettiin aivan kuin
Apostolien tekojen aikaa, jolloin rukoiltiin: ”ojenna kätesi, niin että sairaat
parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen
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nimen kautta” (Ap. t. 4:30). Olevisten kirkossa tapahtui ihmeellisiä asioita.

S

uomalainen Toivo Rynkänen otti Raa- lapset olisivat lähteneet kaikkeen maailmaan
matusta kohdan Markuksen evanke- sellaisina, millainen evankeliumi olisi tänä
liumista: Vihdoin hän ilmestyi myöskin päivänä? Kiitos Jumalalle että, vaikka Jeesus
niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; sanoi tässä, menkää, Hän sanoi toisessa kohja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän dassa, että älkää lähtekö. Jumala näki heidän
sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet us- kovasydämisyytensä ja tunsi heidät paremmin
koneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös- kuin he itse tunsivat itsensä. Jumala johdatti
nousseeksi.
heidät yläsaliin ja siellä he saivat muuttua. He
Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen olivat yksimielisesti rukouksissa ja lopulta heilmaailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikil- lä oli yksi sydän ja yksi sielu. Oli kaukana se
le luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pe- mielentila, kun he kyselivät, että kuka meistä
lastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan ka- on suurin. Heidän täytyi tehdä parannus epädotukseen.
uskosta ja sydämenkovuudesta, sillä siinä
Ja nämä merkit seutilassa ei kukaan voi lähteä
Olevisten kirkossa oli
raavat niitä, jotka uskovat:
maailman ääriin asti. Jeesus
rukoiltu:
Herra
ojenna
Sinä
minun nimessäni he ajavat
tahtoo, että ihmiset uskovat
kätesi ja Hän teki sen.
ulos riivaajia, puhuvat uusilla
Häneen täydestä sydämeskielillä, nostavat käsin käärtä. Hän on ylösnoussut, Hän
meitä, ja jos he juovat jotakin
elää ja Hän tekee samoja
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he pane- tekoja. Yläsalin jälkeen he rukoilivat nöyrästi:
vat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat ter- Herra, ojenna Sinä kätesi, että sairaat paraneveiksi.” Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heil- vat. He eivät luottaneet enää omiin käsiinsä.
le, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui He tiesivät, että ilman Häntä ei voi tehdä miJumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja tään. Sitten he lähtivät ja Herra vaikutti heidän
saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssaan sitä seuraavien merkkien kautta.
kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien
merkkien kautta.
Kehoituksen sana pöydän alle
Sen jälkeen Toivo Rynkänen puhui näin: Minäkin olen kulkenut sinne sun tänne ja NeuJeesus ilmestyi ja nuhteli opetuslapsia ko- vostoliiton aikana kierteli ympäri siellä sun
vasydämisyydestä ja epäuskosta. Jos opetus- täällä. Voin sanoa, että Herra oli kanssani. Ar

Rukousta valokuvan äärellä
Eräs mummo tuli sinne Olevisten kirkon Marian kappeliin kahden pikkupojan valokuvan
kanssa. Hän pyysi, että siunataan näitä ja rukoillaan näiden hänen tyttären poikiensa puolesta. Toinen pojista oli joutunut sairaalaan.
Tallinnassa ei oltu saatu selville, mitä pojalle
pitää tehdä ja Tartosta tuli erikoislääkäri. Oli
kyse etenevästä kuoliosta. Pitääkö jalka katkaista? Rukouksen jälkeen he menivät sairaalaan katsomaan poikaa. Siellä erikoislääkäri
nosti kätensä ylös ja huusi kovalla äänellä:
”Olenko tulossa sokeaksi?”
Miksi tällainen huuto? Lääkäri sanoi, että
hän ei näe mitään leikattavaa. Ylistys HerralTulitikkuna herätyksessä
Sitten Herra kutsui minut Olevisten kirkkoon le! Ihme oli tapahtunut! Poika oli vielä tarkkaija siellä tapasin veli Reinin ja muita rakkaita lussa muutaman päivän, mutta pääsi sitten
veljiä. Kaikki olisi tyssännyt siihen, jos he eivät kotiin. Tänä päivänä tuo poika on saarnamies
olisi ottaneet vastaan. Mutta hekin olivat huo- ja asuu Amerikassa ja lähettää ohjelmia Venämanneet siellä, että kyllä tässä tarvitaan, että jälle. Hän oli alkanut saarnata 14-vuotiaana.
Miten tämä kaikki on mahdollista? OlevisHerra ojentelee käsiään. Ei tämä ihmistouhulla mene eteenpäin. Siellä oli valtava odotus. ten kirkossa oli rukoiltu: Herra ojenna Sinä käEi tyydytty olemassa olevaan tilaan. He alkoi- tesi ja Hän teki sen. Oli uskoa ja vastaanottoa.
vat rukoilla ja minun osakseni jäi olla vain niin Voi tapahtua mitä tahansa, kun on uskoa ja
kuin tulitikku. Menin ja tuikkasin tulta ja siitä se vastaanottoa. Kaikki on mahdollista Herralle,
ja sille, joka uskoo! Aamen! ♦
lähti. Halleluja! Kunnia Jumalalle!

mostansa Herra johdatti ihmeellisellä tavalla.
Eräs vanha nainen pyysi minua Leningradiin
ja sieltä Sykiäisten kotiin. Siellä rukoiltiin ja
isäntä toi patjan, mihin kaatuilevat voivat mennä. Sitten tuli minulle tuntematon mies, ja kun
rukoilin hänen puolestaan, hän lensi patjalta
pöydän alle. En ole profeetta enkä profeetan
oppilas, mutta sain selvän kehotuksen sanoa
näin sinne pöydän alle: ”Nyt sinä saat sellaisen
voiman, että tulet kiertämään ympäri maata ja
tulet näkemään ihmeitä ja Herra vaikuttaa. ”
Ei ollut aavistustakaan siitä, että hänestä tuli
minulle tulkki 3-vuoden ajaksi.

Teksti: Raija Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen

Jumala
teki työn,
he vain
rukoilivat
Eestiläinen Rein Uuemõis kertoi
paljon siitä, mitä tapahtui Tallinnassa
70-luvun lopulla. Eikä hän puhunut
ainoastaan silloin, kun hän julisti
seurakunnalle perjantaina, lauantaina
ja sunnuntaina, vaan kaikissa
pöytäkeskusteluissa, kun olimme
syömässä tai kahvilla. Eräs tapahtuma
jäi erityisesti mieleen. Saattoi olla,
että veli Rein kertoi sen useampaan
kertaan, sillä hän korosti, että
Jumala teki työn, he vain rukoilivat
Olevisten kirkon Marian kappelissa.

Rein Uuemõis vieraili Elävät Kivet -seurakunnassa
”Herätyksen tuli” - tapahtumassa huhtikuussa 2013.
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räänä iltana 12-vuotias poika tuli isänsä rukoili. Tämä oli valmis rukoilemaan heidän
kanssa Ukrainasta Olevisten kirkkoon. puolestaan vielä kerran.
Näytti siltä, että mitään ei tapahtunut. Isä
Poika oli kuuromykkä. Useita muitakin
oli tullut samasta kylästä. Kokouksen jälkeen ja poika lähtivät kävelemään pois. He olivat
oli rukousta myös sairaiden puolesta. Isä otti päättäneet nyt lähteä kotiin. Kun he olivat Mapojan mukaansa yhteen rukousjonoon. Jonot rian kappelin ovella lähdössä ulos, poika, joka
olivat pitkiä ja he odottivat kärsivällisesti vuo- oli ollut kuuromykkä, pysähtyi ja katsoi isäänroaan. Pojan puolesta rukoiltiin, mutta mitään sä ja sanoi kovalla äänellä: ”Isä, mennään
ei tapahtunut. Poika oli edelleen kuuromykkä. kotiin!” Kaksi viikkoa myöhemmin lähes kaikki
Kun isä ja poika olivat lähtemässä pois tuosta ukrainalaisesta kylästä olivat Olevisten
eräs nainen, joka oli tullut samasta kylästä, kirkon kokouksissa.
antoi heille paikkansa rukousjonossa. Isä ja
Teot ovat yksin Jumalan
poika odottivat uudestaan
Veli Rein kertoi, kuinka Jumavuoroaan. Rein kertoi, että
Poika, joka oli ollut
la monin tavoin yritti varjella,
hän oli vähän harmissaan,
kuuromykkä, pysähtyi
ettei hän ylpistyisi. Esimerettä he tulivat uudelleen, kun
ja katsoi isäänsä ja
kiksi vasta vuosien päästä
oli monia muita, joiden puosanoi kovalla äänellä:
hän kuuli, kun eräs mies kerlesta ei vielä oltu rukoiltu. He
”Isä, mennään kotiin!”
toi hänelle äidistään, joka oli
rukoilivat uudestaan heidän
vuoteessa halvaantuneena.
puolestaan eikä taaskaan
Rouva oli pyytänyt miestään menemään Oletapahtunut mitään.
Isä ja poika lähtivät pois, mutta yhtäkkiä visten kirkkoon ja pyytämään rukousta puohe olivat taas rukousalttarilla. Kun veli Rein lestaan. Mies oli lopulta suostunut ja mennyt.
huomasi heidät, hän oli niin harmissaan, että Kun mies kertoi asiansa veli Reinille ja pyysi
hän ajatteli: ”Emme rukoile heidän puolestaan rukousta vaimonsa puolesta, veli Rein oli vain
enää. Ei tämä ole mikään kauppa, tämä on sanonut: ”Mene kotiisi, vaimosi on terve!” HarJumalan huone. Me olemme jo rukoilleet.” Veli mistuneena mies lähti kotiinsa. Kotona vaimo
Rein ei kuitenkaan sanonut mitään ääneen, kysyi: ”No, rukoilivatko he siellä minun puolesvaan katsoi toista miestä, jonka kanssa hän tani?” Mies mutisi, että kovin olivat epäkohteli10

aita, eivät he rukoilleet. Mies oletti, että vaimon
puolesta olisi rukoiltu pitkään ja voimallisesti.
Vaimo kysyi: ”Tapasitko veli Reinin?” ”Kyllä tapasin ja kerroin asian, ” vastasi mies. Vaimo

kysyi vielä: ”Mitä veli Rein sanoi?” ”Hän sanoi vain, että mene kotiisi, vaimosi on terve,”
totesi mies. ”Halleluja!” sanoi vaimo ja nousi
vuoteesta terveenä. ♦

Laske 2 x kymmeneen
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

Löysin tietokoneeni uumenista
elämänohjeen, jonka joskus olen
kirjoittanut ylös varmaan
ihan vain itseäni varten.
Mutta voi tästä olla
apua sinullekin. Siksi
haluan jakaa tämän:

T

iukoissa paikoissa lasketaan ensin kymmeneen ja kysytään Jeesukselta. Ja
sitten lasketaan taas kymmeneen, että
Jeesus ehtii vastata.
”Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he:
”Herra, iskemmekö miekalla?” Ja eräs heistä
iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus vastasi sanoen: ”Sallikaa vielä tämäkin”. Ja hän

koski hänen korvaansa ja paransi hänet. Niin
Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston
päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet
häntä vastaan: ”Niinkuin ryöväriä vastaan te
olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä”
(Luuk. 22:49-50).
Tässä kävi niin, että ensin kysyttiin ja sitten lyötiin. Vasta sen jälkeen Jeesus sai suunvuoron. Aina kannattaa siis laskea 2 x kymmeneen, että Jeesukselle jää aikaa vastata. ♦
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HÄN
on kaikkein tärkein!

Teksti: Elisa Rimpilä

Aina voi muuttaa
ä
totuttuja tapoja ja tehd
.  
oikeita valintoja

Uusi, parempi suunta

siivoamaan hiekkiksiä, varsinkaan kun kissat
katsoo vieressä silmät suurina. Tai miten kissat kehrää ja puskee jalkoihin, kun laitat ruokaa, tai jos laitat sitä hieman myöhässä, kiivetään jo lahdetta pitkin olkapäälle moittimaan.
aikki joilla on kotieläimiä tietävät, miten Omasta tahdosta ja valinnasta sitä tekee mieihana niitä on seurata. Minulla on nel- lellään.
jä kissaa, jotka vievät paljon aikaani.
Jumalan kanssa pitäisi viettää enemmän
Voi vain katsella niiden touhuja pitkiä aikoja. aikaa. Miten paljon enemmän Jumala antaa.
Kun on kotona, sitä viettää koko ajan jollain Miten usein Jumala jää jonnekin taka-alalle,
lailla aikaa niiden kanssa. Niille laitetaan ruu- kun itse alkaa hoitaa asioita. Pitäisi muistaa,
at valmiiksi, putsataan ja pestään hiekkikset, että voi valita viettää aikaa Jumalan kanssa
leikataan kynnet. Niitä silittelee, rapsuttelee, 24/7. Vaikka tekee jotakin muuta, niin samalla
hellii, hyväilee, siis niitä palvellaan. Voi mikä voi rukoilla tai jutella Jumalalle, ainakin ajameteli nousee, jos aamulla ei ensimmäiseksi tuksissa, jos ei ääneen pysty. Voi kuunnella
saa kinkkua. Tai, kun olen koneella, niin tul- ylistystä tai laulaa tai jättää telkkarin vaikka
laan jalkoja puskemaan, jos en heti ole rap- välillä kiinni. Aina voi muuttaa totuttuja taposuttamassa. Ja miten kissa nauttii huomiosta ja ja tehdä oikeita valintoja. Uskon, että se
ja siitä ajasta, minkä viettää sen kanssa. Ja muuttaisi jokaisen elämän nopeasti paremmiten mielellään sitä viettääkään aikaa kisso- paan suuntaan. Ja miten mielenkiintoista siitä
jen kanssa. Ei tunnu vastenmieliseltä ruveta tuleekaan. ♦
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