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Tervetuloa viihtymään
ja virkistymään!
Teksti: Matti Savolainen Kuva: Eija Kumpulainen

E

dessäsi on ensimmäinen, ihka uusi seurakuntamme nettilehti. Tervetuloa lukemaan ja nauttimaan hengellisestä ruuasta!
Jokainen sana, joka kumpuaa elävän Jumalan sydämeltä, on voimallinen ja varustettu muuttamaan elämäämme hyvään suunta. Jumalan
suuruuden tulisi saada vallata elämämme niin totaalisesti, ettei jää tilaa
millekään selittelyille. Jeesus osoitti omalla elämällään, kuinka suuri Jumalamme oikeasti on.
Jeesus katsoi taivaaseen ja siunasi viisi leipää ja kaksi kalaa, siitä
syntyi rekkakuormalline leipiä ja kaloja. Kalastajat olivat kalastaneet koko
yön saamatta mitään, mutta hetkessä Jeesus sai kalastajien verkot täyteen kaloja, kun he vain noudattivat Jeesuksen kehotusta.
Jeesuksemme käveli veden päällä, joka kumoaa kaikki luonnon lait.
Totta tosiaan Pietari sai tehdä samoin, kävellä myrskyävän veden kannattamana. Ajattelemme helposti, että Jeesus pystyi siihen, koska Hän oli
Jumalan Poika. Tämä on totta, mutta Hänen tarkoituksensa oli ja on virittää meidän jokaisen elämä yliluonnolliselle aaltopituudelle. Hän tahtoo,
että teemme samoja ja vielä suurempia tekoja Hänen kunniakseen.
Vahvistakoon tämän lehden sanoma uskoasi Jeesukseen, jolla on
kaikki valta ja voima.♦
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Jos haluat kertoa oman tarinasi,
kirjoita se lyhyesti ja lähetä meille
osoitteeseen srk@elavatkivet.fi.
Seuraava numero ilmestyy ennen
kesää. Valoisaa talven jatkoa
ja riemullista kevään odotusta!
Toivottaa Ihme ja kumma -lehden
toimitus.
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Lena (oik.) on
parturi-kampaaja ja
hän asuu Venäjällä. Tapasin hänet
kesällä 2011 ja hän
kertoi parantumisestaan.

Muistiin merkitsi
Raija Savolainen

Lenalla oli todettu
vatsasyöpä ja
lääkärit sanoivat,
että se pitää
leikata. Mutta mitä
Jumala sanoi?

Luota Minuun!
Teksti ja kuva: Raija Savolainen

L

ena oli juuri tullut uskoon ja ystävänsä Tanjan kanssa he rukoilivat
asiaa. Silloin Tanja sanoi: ”Miksi annat pois vatsasi, jos Jumala tahtookin parantaa sinut?”
Lena päätti, että häntä ei leikata. Sairaalassa ollessaan hänellä ei ollut kipuja. Kun hän palasi töihin, kivut alkoivat tulla. Oli vaikea olla töissä,
mutta hän oli vain sitkeästi.
Lena löysi kirjan nimeltä ’Kuinka parantua syövästä’. Se oli homeopatiaa. Se opetti yrteistä, ja kuinka tehdä niistä teetä ja parantua sitä tee-

tä juomalla. Lena ajatteli, että hän
alkaa hankkia näitä yrttejä, mutta
yhtäkkiä hän kuuli selkeän äänen
sanovan: ”Luota Minuun!”
Äänen kuullessaan hän katsoi
ympärilleen, mutta ketään ei ollut
huoneistossa. Hän ajatteli, että nyt
hän kuuli harhoja. Hän alkoi taas
keskittyä ajatuksissaan yrtteihin ja
niiden hankkimiseen. Silloin tuo sama ääni sanoi uudestaan: ”Luota
Minuun!”
Leena heitti yrttikirjan pois ja otti Raamattunsa. Sanat suorastaan
hyppivät iloisesti Raamatusta Lenan silmille. Lena jatkoi elämäänsä
Raamattua lukien ja töissä käyden.
Hän piteli vatsaansa ja sinnitteli päivästä toiseen. Hän laihtui kovasti.
Eräänä päivänä noin puolen
vuoden kuluttua Lena huomasi, että kipu oli poissa. Siitä on nyt noin
10 vuotta. Jumala teki ihmeen!♦


Business -luokan
matkaaja
Teksti: Elisa Rimpilä

Jumala kuulee pienimmätkin
huokaukset!

O

lin lomamatkalla Chilessä. Lentoja oli monta, että pääsi perille.
Jalat turposivat ja tilat lentokoneessa ei todellakaan olleet mitkään isot. Siinä matkan aikana useamman kerran voivottelin, että

voi kun pääsisi edes joskus lentämään business -luokassa ja saisi
oikaista jalat aivan suoraksi, kun
nukkuu.
Paluumatkalla, kun lähdimme
Madridista Amsterdamiin, lento oli
myöhässä ja se vaikutti tietysti myös
jatkolentoon Amsterdamista Helsinkiin. Myöhästyimme Helsingin koneesta, mutta saimme uuden lennon
niin, ettemme myöhästyneet jatkoyhteyksistä Helsingissä. Riemu oli
suuri, kun huomasimme, että meille
oli varattu paikat business -luokasta.
Saimme syödä oikeilta lautasilta ja
oikeilla ottimilla ja tilaa oli runsaasti
myöskin jaloilla.
Jumala on hyvä, ja Hän kuulee
pienimmätkin huokaukset.♦


Oletko ajatellut,
että Jumala ihan
oikeasti näkee
kaiken ja on
kaikesta perillä?
Ajattele, Hän
rakastaa sitä, että
saa ilahduttaa
sinua arkipäivän
pienillä yllätyksillä.

Jumala yllätti

maustehyllyllä
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

J

auhopeukaloa syyhytti ja sen pakottamana löysin uuden lupaavantuntuisen reseptin. Kirjoitin kauppalistaan puuttuvat aineet ja sitten vain
autoon ja ostoksille.
Pian jo seisoinkin monta metriä pitkän maustehyllyn edessä päätäni raapien. Leivonnaisiin tarvittaisiin tähtianista. En koko elämäni aikana
ollut moista maustetta nähnyt enkä tarvinnut. Silmäilin hyllyjä jonkin aikaa hyvin tarkkaavaisesti. ”Onkohan niin, ettei tähtianista olekaan tässä
kaupassa. Niin se täytyy olla, ja ei se varmaan niin välttämätön ainesosa

olekaan...” ajattelin hiljaa mielessäni. Päätin kerätä muut puuttuvat
aineet maustehyllyltä ja siirtyä elämässä eteenpäin.
Ennen kuin ehdin lähteä, tuli tuttu myyjä asiakas vanavedessään.
Tuttuni taputti minua olalle ja huikkasi tervehdyksensä. Muuta ei puhuttu, koska kiire oli kova. Vanhemmalle rouvalle piti ilmeisesti löytää
jotain maustehyllystä. Näin, miten
myyjä nosti ylähyllyllä erästä pussia ja sanoi: ”Tässä on tähtianista,
mutta muuta ei näyttäisi olevan...”
Sitten myyjä pahoitteli mummolle,
että oli pakko mennä kassalle ja
poistui paikalta.
Minä seisoin hetken kuin puulla päähän lyötynä. Sitten otin myyjän nostaman pussin hyllyltä. Ihan
”ilmieläviä” tähtianiksia! Sattumaako? Minä kyllä sanoisin, että Hän
näkee kaiken, Hän on kaikkialla
läsnäoleva ja Hän välittää meidän
pienistäkin asioista. Enkä puhu nyt
myyjästä, vaikka hän tehokas tapaus onkin.
Tämän tapauksen tähden leipomani leivonnaiset maistuivat ihan
taivaallisen hyviltä!♦


”Kiitä Herraa,
minun sieluni, äläkä
unhota, mitä hyvää
Hän on sinulle
tehnyt” Ps. 103:2

Minä paranin!
Teksti: Matti Savolainen Kuva: Eija KUmpulainen

J

umala haluaa, että opimme luottamaan ja turvaamaan Häneen joka
päivä. Hän haluaa, että muistamme ja muistelemme, kuinka Hän
on auttanut meitä ja jopa parantanut. On ihmeellistä, kuinka helppo
onkaan unohtaa jopa se, että Jumala on parantanut. Kipeänä ollessa
ajattelee, että jos Jumala minut
tästä parantaa, se on niin suuri
Luonnollinen järkemme
ihme, että en koskaan unohda
ei ymmärrä, miten
sitä. Mutta sitten, kun Jumala on
parantuminen on
parantanut, ja siitä on kulunut jo
mahdollista.
vuosia, voi olla, että se jää melkein unholaan.
Tästä syystä haluan kertoa omakohtaisen parantumiseni, joka tapahtui jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Tarkkaa päivämäärää en ole edes
laittanut muistiin, vaikka se olisi ollut viisasta. Muistan kuitenkin sen, et-

tä useita vuosia molemmat polveni
olivat olleet kipeät. 90-luvun puolivälissä polvieni nivelsiteet kävivät
niin väljiksi, että varsinkin toinen
polvi saattoi lähteä aivan yllättäen
pois paikaltaan. Saatoin herätä jopa
yöllä siihen, että polvi oli sijoiltaan.
Opin kuitenkin painamaan polvea
molemmilta puolilta niin, että sain
sen omin käsin aina paikoilleen.
Lenkkeilyä ei voinut ajatellakaan.
Lääketieteellistä apua en kysynyt
missään vaiheessa.
Polvieni puolesta rukoiltiin seurakunnan rukouskokouksessa. Sen
jälkeen huomasin polvieni olevan
paljon paremmat. Kului jonkun aikaa ja vaiva alkoi taas pahentua.
Silloin pyysin seurakuntaa rukoilemaan polvieni puolesta uudestaan. Sen jälkeen polveni alkoivat
vahvistua. Siitä on nyt reilusti yli 10
vuotta ja polveni ovat olleet täysin
terveet. Pidän lenkkeilystä.
Raamattu sanoo 5. Moos. 4:9:
”Ole vain varuillasi ja ota itsestäsi tarkka vaari, ettet unhota, mitä
omin silmin olet nähnyt, ja ettei se


lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan että ilmoitat sen lapsillesi ja lastesi lapsille”.
Haluan kertoa lasteni lapsille,
kuinka olen henkilökohtaisesti kokenut Jumalan parantavan voiman,

kunhan he vähän kasvavat. On tärkeää, että meillä on lapsenkaltainen
usko ja luottamus. Luonnollinen järkemme ei ymmärrä, miten parantuminen on mahdollista. Meidän tulee vain uskoa ja elää Jumalan Sanan
mukaan. Jumalan Sana puhuu selkeästi parantumisen puolesta. Jeesus
kantoi meidän syntimme ja sairautemme ristillä.
Se on täytetty!♦

Mikään ei ole mahdotonta
Teksti: Matti Savolainen

A

postolit jatkoivat Jeesuksen tekoja Pyhän Hengen
voimalla. Azusa-kadun herätyksessä Los Angelesissa 19061910 tapahtui valtavasti Jumalan
ihmeitä. Sokeat saivat näkönsä,
kuurot alkoivat kuulla, mykät alkoivat puhua, rammat alkoivat kävellä normaalisti ja syöpäkasvaimet
hävisivät. Jumalan käytössä olivat
13-20 -vuotiaat tytöt ja pojat. Pai-

kallaolijoiden todistusten mukaan kaikki paranivat. Mies, jonka käsi oli
repeytynyt irti, sai Jumalan luovan voiman avulla aivan uuden käden,
käsivarren ja myös olkanivelen puuttuneen tilalle. Mies, jolta puuttui kokonaan toinen jalka, sai Jumalan varastoista uuden jalan.
Ihmeet kuuluvat aitoon ja elävään suhteeseen elävän Kristuksen
kanssa. Saakoon Elävän Jumalan läsnäolo täyttää yhä voimakkaammin
elämämme ja seurakuntamme niin, että Jumala saa olla Jumala keskellämme. Herätys on todellinen Jumalan läsnäolo, jossa vaikuttaa Jumalan
yliluonnollinen voima.Suurin ja tärkein asia on pelastuksemme, mutta tähän samaan pakettiin kuuluvat hyvin läheisesti yliluonnolliset teot, jotka
kaiuttavat omalta osaltaan Jumalan suuruutta.♦
7


Elävät Kivet seurakunnan ylistysryhmä.
Vasemmalta Liisa
Laitinen, Ferdinant
Kadillari ja Antero
Laitinen.

Näin tutustuin
Jeesukseen!
Teksti: Ferdinant Kadillari (Feko) Kuva: Eija Kumpulainen

Olen Ferdinant Kadillari ja haluan kertoa teille, kuinka tulin uskoon.

T

ulen pienestä kaupungista Albaniasta. Sen nimi on Divjak, ja Adrian meri on aivan lähellä kaupunkia.
Kuulin ensimmäisiä kertoja Jeesuksesta 1990-luvun alussa, kun
demokratia tuli Albaniaan. En vielä silloin kiinnostunut Jeesuksesta. Pi-

din vain huolta omasta elämästäni
ja olin kiinnostunut siitä, kuinka se
tulisi paremmaksi. Niihin aikoihin
Patmos Lähetysjärjestö teki suur

ta vesiprojektia Divjakin kaupunkiin
ja sitä ympäröiviin kyliin. Olin tekemässä töitä tuossa projektissa.
Joulukuussa 1995 ryhmä uskovia Fierin kaupungista tuli kotikaupunkiini ja heillä oli evankeliointikokouksia kaupungin keskustassa.
Mukana oli suomalaisia lähetystyöntekijöitä. Kuuntelin kuinka Sauli
Ahola ja Tauno Toukola saarnasivat
ja kertoivat ihmisille Jeesuksesta.
Minäkin kuuntelin, ja kävin kokouksissa parin kuukauden ajan. Saarnat eivät koskettaneet minua, mutta kaikki laulut koskettivat todella
paljon, vaikka en edes ymmärtänyt
sanoja kaikista lauluista.
Vastaanotin Jeesuksen Herrakseni ja Pelastajakseni helmikuussa
1996. Siitä päivästä lähtien elämäni
muuttui, ja olen saanut elää siunattua elämää. Olen ollut nyt 16 vuotta
uskossa ja tahdon palvella Jeesusta Kristusta innokkaasti.
Raamatun kohta, joka tuli heti
tärkeäksi minulle on 2. Tim. 3: 1217: ”Ja kaikki, jotka tahtovat elää
jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta

pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen
ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma,
koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut
uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka

Saarnat eivät koskettaneet minua, mutta kaikki
laulut koskettivat todella paljon, vaikka en edes
ymmärtänyt sanoja kaikista lauluista.
on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että
Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”
Jumala on antanut minulle mahdollisuuden käydä Suomessa useita
kertoja ja käydä raamattukoulua Isossa Kirjassa Keuruulla. Tutustuin Elävät Kivet seurakuntaan käydessäni ystävieni luona Jämsässä. Nykyään
Suomessa käydessäni olen ollut mukana Hirvaskankaan Elävät Kivet
seurakunnassa. Tunnen siellä oloni kotoisaksi, sillä kuulumme samaan
Jeesuksen seurakuntaan. Olen mukana ylistysryhmässä ja laulan mielelläni suomenkielellä.
Jumala haluaa, että olen hyvä Jeesuksen Kristuksen palvelija siellä,
missä olen mukana. Jeesus on laittanut tämän sydämelleni ja sen valinnan olen tehnyt elämälleni. Kristityn elämä ei aina ole helppoa, mutta Pyhä Henki auttaa. Rakkaus, ilo ja rauha ovat elämässäni. Haluan seurata
ja palvella Jeesusta koko elämäni ajan.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia!♦


Kun

kahvihammasta
alkoi kolottaa...
Teksti: Irma Rimpilä Kuva: Eija Kumpulainen

Jumala on suuri, eikä Hänellä koskaan ole niin
kiire, ettei Hän kuulisi vähäpätöisiäkin rukouksia.

V

ietin pitkästä aikaa oikein vanhanajan joulun. Hellassa paloi tuli ja
oikeita kynttilöitä oli palamassa.
Asun 70-luvulla rakennetussa talossa, jossa on oikein kunnon puuhella ja puulla lämmitettävä uuni ja takkakin. Talven lämmitys hoituu näin.
Sähköpattereita tarvitaan vain jos en kerkeä muuten lämmittämään.
Tapaninpäivänä sähköt olivat poikki. Sytytin paljon kynttilöitä, että näin
lukea ja kutoakin. Lauloin ylistyslauluja, rukoilin ja kiitin. Meillä oli Roopen
(kissani) kanssa oikein mukavan lämmintä ja kodikasta. Sitten alkoi tehdä
mieli kahvia. Hellalla oli hyvä laitella ruokaa ja kahviakin, mutta kun aioin
ottaa vettä, tajusin ettei pumppu toimi ilman sähköä.
Vessaankin pitäisi saada vettä. Ajattelin lähteä Äänekoskelta (n. 15
km) hakemaan vettä. Sää oli kamala; myrskysi ja satoi. Minulla on oma
kaivokin pihassa, mutta sen päällä on painava sementtikansi.
Siinä miettiessäni rukoilin: Rakas Jeesus, anna sähkön tulla edes siksi
aikaa, että saan vettä astioihin. Vastaus tuli heti: valot syttyivät. Otin äkkiä
vettä ämpäreihin ja kattiloihin, sitten valot sammuivat taas. Ylistin ja kiitin
Jeesusta.

Irma kahvilla. Tällä kertaa seurakunnassa sunnnuntaina Jumalanpalveluksen jälkeen.

Meillä on suuri Jumala. Hän pystyy suuriin asioihin. Minua kosketti
se, että Hän huomioi myös pienet
pyynnöt. Hänellä ei koskaan ole
niin kiire, ettei Hän kuulisi vähäpätöisiäkin rukouksia. Eikä se ole
pois tärkeämmistä asioista.
Hänen armonsa on loputon.
Hän on hyvä!♦
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