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Pääkirjoitus:

Nälkäiset

Hän täyttää hyvyyksillään!
Kuva: Eija Kumpulainen

N

älkä Jeesuksen puoleen on arvokkainta, mitä voimme omistaa. Todellinen
hengellinen nälkä saa meidät torjumaan kaikki sellaiset houkutukset ja virikkeet,
jotka eivät ole peräisin Jeesuksen sydämeltä. Tällainen nälkä saa aikaan voimakkaan
ilmestyksen sydämessämme: Elämän todellinen onnellisuus on ainoastaan ELÄVÄN
JEESUKSEN KRISTUKSEN läheisyydessä.
Jeesus lupaa, että nälkäiset HÄN on täyttävä
hyvyyksillään.
Vaikka taskut olisivat täynnä rahaa, mutta Jeesuksen läheisyys puuttuu, ollaan köyhässä tilassa. Jatkuva ja yhä suurempi nälkä
Jeesuksen puoleen synnyttää yhä suurempaa antautumista Kristuksen kaikkivaltiuden
varaan. Elämästä tulee askel askeleelta yhä
enemmän, sanan varsinaisessa merkityksessä, Kristus-keskeistä.
Nälkäisellä ei ole kuin yksi tavoite, saada
ruokaa. Hengellinen nälkä saa aikaan aitoa
riippuvuutta Jeesuksesta. Ainoaksi lähteek-

Matti Savolainen, Elävät Kivet -seurakunnan pastori.

si muodostuu vain Kristus. Kasvava nälkä
Jeesuksen puoleen on parasta, mitä voimme
omistaa.
Iloisia lukuhetkiä tämän nettilehden parissa!
Matti Savolainen



Toivo Rynkänen ja
Irma Rimpilä iloitsevat
siitä, mitä Jeesus tekee!

Jeesus elää ja parantaa!

Teksti: Irma Rimpilä Kuva: Eija Kumpulainen

O

len ollut uskossa 12 vuotta. Minulle on
tapahtunut parantumisia ja olen niistä kirjoittanut lehdessäkin aikaisemmin. Myös kuuloni puolesta on rukoiltu, mutta
pysyvää kuuloa vasempaan korvaani en ole
saanut. Viime talven kuulokokeessa vasen
korvani oli täysin kuuro.
Keväällä seurakunnassamme oli koko viikonlopun kestävä kokoussarja. Puhujina Tuomas Jäntti ja Toivo Rynkänen. Ensimmäisenä
iltana menin kokouksen jälkeen rukoiltavaksi
muiden mukana ja pyysin rukousta kuuloni
puolesta. En odottanut suuria, koska olin niin
usein pettynyt. Toivo Rynkänen oli rukousvuorossa ja sanoin hänelle, että vasen korvani on
kuuro ja haluaisin siihen kuulon takaisin. Hän
pani kätensä oikean korvani päälle ja ajattelin,

että nyt hän rukoilee väärän korvan puolesta.
Pettyneenä menin takaisin paikalleni.
Seuraavana päivänä menin taas rukoiltavaksi ja Toivo pani taas kätensä oikean korvani päälle. Minä sanoin, että vasen korva on
kuuro. Hän piti kättään edelleen oikean korvan päällä ja kysyi kuulenko minä. Sanoin,
että kuulen, kuulen. Sitten tajusin, että minähän kuulen vasemmalla korvalla, koska hän
piti kättään oikean päällä. Kiitin Jumalaa ja
nauroin ilosta.
Tällä hetkellä kuulen edelleenkin, enkä
ota kuuroutta enää vastaan. Jeesus elää ja
parantaa edelleenkin! Hän käyttää apunaan
niitä, jotka uskovat...”He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”
(Mark. 16:17-18) Kiitos Jeesus! ♦


Juan ja Anastasia
saivat toisensa
Teksti ja kuvat: Raija Savolainen

Kesäkuun 15. päivä suuntasimme
kohti Riihimäkeä. Olimme saaneet
kutsun Juanin ja Anastasian
hääjuhlaan. Juanista kerroimme
tämän vuoden ensimmäisessä Ihme
ja Kumma lehtemme numerossa.
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Hääjuhlassa oli läsnä monta eri
kansallisuutta. Hääseremoniassa
pastori puhui espanjaksi, se tulkattiin
mikrofonin kautta suomeksi ja
lisäksi morsiamen sukulaisille oli
venäjänkielinen tulkkaus.

Kun virallinen osuus
hääjuhlasta oli ohi, pöytä
oli katettu monenlaisilla
herkuilla.

Vihkiminen oli
Uskon Yhteys
seurakunnassa,
joka oli kaunistettu
juhla-asuun.

Hääpari istui omassa, kukkasin koristellussa
pöydässään. Oikealla puolella seisoo juhlan juontaja.
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Juhlan loppupuolella Juan ja Anastasia
leikkasivat yhdessä yhteisen palan
komeasta hääkakusta.

Pääsimme kuvaan hääparin
kanssa. Terveisiä kansainvälisestä
hääjuhlasta! Elisa, Raija ja Matti.

Kuva: Taimi Pesonen Dos Santos ♦
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Kun kipu on
liian suuri...

Teksti: Elisa Rimpilä Kuva: Eija Kumpulainen

K

uinka monta kertaa työnnämme tärkeitä ihmisiä pois läheltämme. Suljemme
tien. Emme uskalla päästää ketään lähellemme, ettemme tule taas petetyksi, että
emme taas joutuisi elämään kivun kanssa.
Onko sinut joskus jätetty tai onko joku läheinen ihminen kuollut vierestäsi äkillisesti?
Tuntuiko, että sinut on petetty, että tämä kaikki
on suurta valhetta? Pelkäätkö jäädä elämään
suuren kivun kanssa?
Silloin pitäisi muistaa, kuinka Jumalalla
on aina syli auki meitä varten. Jumala tosiaan
haluaa ottaa meidät syliinsä ja lohduttaa meitä ja antaa toivoa paremmista päivistä. Kuinka paljon Jumalaan sattuu, jos työnnämme
Hänet pois läheltämme, vain sen tähden, että
tuska on niin suuri. Silloin pitäisi muistaa, ettei
mikään ole niin tärkeää kuin Jumalan läheisyys, tuki ja turva.
Jumalalle on helppo puhua ja Jumala tietää sinun tilanteesi. Jumalalta saa avun kaikkeen! ♦
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Elävän Jumalan seurakunta
on totuuden pylväs
ja perustus
Teksti: Raija Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen

K

un olet antanut elämäsi Jeesukselle
Kristukselle, on tärkeä, että etsit ja löydät seurakunnan, jossa voit palvella.
Seurakunta on sinun hengellinen kotisi. Kodit ovat erilaisia ja samoin hengelliset kodit,
mutta tärkein asia on, että siellä hengellisessä
kodissasi korotetaan kaikessa Jeesusta Kristusta.
Mikään seurakunta ei ole täydellinen, sillä se muodostuu ihmisistä. Pyhän Hengen ohjauksessa asiat toimivat ja tärkeä asia on, että
sinä olet yksi toimellisista ihmisistä. Olet aktiivinen osa Kristuksen ruumista. Palvelet Jumalaa seurakunnassa uskollisesti ja vakaasti.
Anna Jumalan johdattaa sinua tässäkin asiassa, jotta löydät seurakunnan, jossa voit palvella iloiten, silloin se tuo Jumalalle kunniaa.
Vastauksena siihen, miten voin palvella
seurakunnassa, voit katsoa seuraavaa raa-

matunkohtaa: ”Sillä niinkuin meillä yhdessä
ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla
jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme
jäseniä; ja meillä on erilaisia armolahjoja sen
armon mukaan, mikä meille on annettu; jos
jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön
sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; Jos
virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; jos
kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa,
antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten” (Room. 12:4-8).
Toimellinen johtaja on tärkeä osa seurakuntaa. Seurakunnassa tulee olla paimen
eikä vain palkattu työntekijä, sillä Raamattu
varoittaa: ”Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän
näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat
ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne”
(Joh. 10:12). Paimenen apuna on monia eri
osa-alueiden toimellisia johtajia. Kaikki tapahtuu seurakunnan parhaaksi ja Jeesus Kristus
tulee korotetuksi kaikessa toiminnassa. ♦


Ä

Viisaasti
Koltiaisen
tyylillä!
Teksti: Elisa Rimpilä (kuvassa)
Kuva: Eija Kumpulainen

skettäin, joku kertoi opiskeluajoistaan,
miten oli aina kiire. Muulloin ei ollut aikaa lukea tentteihin, eikä tehdä tehtäviä, kuin sunnuntaisin. Hänen luokalla oli kaveri, joka ei koskaan tehnyt mitään kouluun
liittyvää sunnuntaisin. Sen takia häntä sanottiin Koltiaiseksi. Kuitenkin tämä Koltiainen oli
ensimmäisten joukossa, jotka valmistuivat.
Kuuntelin tätä, ja tiesin heti, miksi Koltiainen valmistui ensimmäisten joukossa. Minulla oli sama tilanne. Opiskelin kaksi vuotta
ja valmistuin keväällä. Kun aloitin opiskelut,
niin päätin heti, että sunnuntaina ei opiskella.
Päätös piti, vietin sunnuntait seurakunnassa.
Minulla oli todella vaikea ja raskas viimeinen vuosi opiskeluissa. Usein, kun tulin
koulusta kotiin, niin en yhtään tiennyt, mitä oltiin koulussa opiskeltu, en edes aihetta. Joten
järjellä ajateltuna, minun ei olisi pitänyt edes
valmistua. Kuitenkin minä valmistuin oikeaan
aikaan ja vielä hyvillä papereilla. Uskon, että
syynä tähän on se, miten vietän sunnuntait.
Jumala haluaa, että me vietämme Hänen kanssa sunnuntait (toki muutkin päivät).
Vaikeissakin tilanteissa ja päivissä, kun olemme uskollisia Hänelle, niin Hän myös muistaa
meitä. On todella tärkeää ymmärtää, mikä
siunaus on siinä, että vietämme sunnuntait
oikein. ♦


Totuus vie ihmeisiin

Teksti: Matti Savolainen Kuva: Eija Kumpulainen

J

umalan totuuteen sisältyy valtaisa voima.
Jeesus sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja
elämä” (Joh. 14:6). Kun Jeesus tuli maan
päälle, samalla tuli Jumalan koko totuus ja
Jumalan todellisuus ihmisten keskelle. Kaikki, jotka ottivat Jumalan
totuuden vastaan, saivat kokea ihmeelliset
muutokset elämässään.
Jumalan TOTUUS (Jeesus) vaelsi maan päällä
ihmisen muotoisena, ja
pelkkä uskon kosketus
tuohon totuuteen, sai
aikaan ruumiin parantumisen kaikille, jotka koskettivat. Jumalan Sana
on kokonansa totuus (Ps.119:160).
Jumalan totuus tekee vain hyvää, rakkauden tekoja ihmisiä kohtaan. Totuus sisältää vain hyviä asioita, mutta se jää hedelmättömäksi, jos se ei saa hallitsevaa asemaa
meidän sydämissämme. Jos me perustamme
elämämme Jumalan Sanan totuuksille, on
elämämme perusta kunnossa. Kun annamme
käytännön tasolla Jeesukselle ja Hänen ope-

tuksilleen hallitsevan aseman, rakennamme
elämämme kalliolle. Se kallio kestää kaikki
koetukset ja elämän myrskyt.
Jumalan totuus sisältää koko Hänen
olemuksensa; siinä on rakkaus, voima, elämä, rohkeus, vapaus
ja apu jne. Tämä tarkoittaa, että Jumala itse
on varustanut totuuden
täydellisesti. Kun julistamme Jumalan totuutta, tulee aina kirkkaasti
muistaa, että meidän
tulee olla täytetty Pyhän
Hengen antamalla säälillä ja rakkaudella. Totuus ilman rakkautta on
totuus ilman todellista voitelua.
Jeesuksen ihmeellinen rakkaus on SUURIN TOTUUS, ja sen kyllästämänä meidän
tulee toimia. Todellinen kristillinen kasvu on
sitä, että koemme ja tunnemme Jeesuksen
Kristuksen rakkauden mahdollisimman syvällisesti ja elämme ja välitämme sitä toisille ihmisille. Tavoitteena tulee olla rakastaa ihmiset
Jeesukselle perustana Raamatun totuudet. ♦
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