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Elämämme elävän
Jumalan yhteydessä
tarvitsee jatkuvasti
oikeita rakennusaineita,
jotta uskomme ja
suhteemme Jeesukseen
vahvistuu ja kehittyy
oikeaan ja terveeseen
suuntaan.

Kutsuttu

muuttumaan

J

Teksti: Matti Savolainen (kuvassa)
Kuva: Eija Kumpulainen

eesus on kaikkea sitä, mitä Jumalan
Sana ilmoittaa Hänen olevan. Mutta se,
saako Hän täyden kuninkuuden meidän
elämässämme käytännön tasolla, on täysin
ratkaisevaa hengelliselle kasvullemme. Kristityn elämä on kutsuttu olemaan jatkuvaa
muuttumista Jumalan tarkoittamaan hyvään
suuntaan. Sen seurauksena Jeesuksesta tulee oikeasti SUURI myös meidän arkielämässämme.
Raamatussa kehotetaan muistamaan johtajiamme, jotka ovat puhuneet meille Jumalan
Sanaa ja katsomaan, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt sekä seuraamaan heidän

uskoansa (Hebr.13:7). Yrjö Müller (18051898) rakensi tuntemansa elävän Jumalan
avulla viisi orpokotia Englantiin. Niihin mahtui
yhteensä yli 2000 orpolasta. Rakennusten
rakentaminen ja orpolapsista huolehtiminen
perustui pelkästään ihmisten lahjoituksista
tulleisiin varoihin. Yrjö Müller kertoi elämänsä
loppupuolella, että hän oli saanut vastauksen
noin 50 000:een erityistä asiaa koskevaan rukoukseen. Hän oli pitänyt niistä kirjaa.
Kun Yrjö Mülleriltä kysyttiin, mikä oli hänen pitkän ja menestyksellisen elämänsä salaisuus, hän vastasi näin: ”Eräänä päivänä
minä kuolin, kuolin kokonaan.” Näin sanoessaan hän kumartui yhä syvemmälle, kunnes
hänen harmaa päänsä painui melkein lattiaan
saakka, ja hän jatkoi: ”Kuolin Yrjö Müllerille,
kuolin hänen mielipiteillensä, haluillensa ja
tahdollensa, kuolin maailmalle, sen kiitokselle
ja moitteelle, kuolin veljienkin hyväksymiselle
ja nuhteelle, ja siitä alkaen olen koettanut kelvata ainoastaan Jumalalle.” (Lehtonen: Yrjö
Müller Rukouksen mies, s.215-216)
Jeesus, Vapahtajamme, teki hyviä asioita
ihmisille. Samalla Hän puhui ja opetti totuutta.
Siinä oli ja on kaikki ainekset muuttaa jokaisen
elämä mielekkääksi ja sisältörikkaaksi. Olkoon
meidän koko elämämme suuntautunut muuttumaan Opettajamme, Jeesuksen, kaltaisuuteen. ♥��
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Kuolonkouristukset alkoivat ambulanssissa.
Lääkärit eivät antaneet mitään toivoa henkiin
jäämisestä. Teho-osastolle selvittyään Slava
jätettiin lähelle ovea, koska hänen odotettiin
kuolevan ensimmäisenä. Nämä olivat
lähtökohdat, mutta Slava tunsi Jumalan,
jolle ei ole toivottomia tapauksia. Lue hänen
uskomattoman hieno selviytymistarinansa.

Mikä ihmisille on
mahdotonta, se on

Jumalalle
mahdollista!
(Luuk. 18:27)

Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

E

lettiin vuotta 1997. 22-vuotiaan Slavan
työpäivä kristillisen radion toimittajana
oli juuri päättynyt. Kyseessä oli nuortenohjelma, joka sisälsi todistuksia siitä, mitä
Jeesus oli tehnyt ihmisten elämässä. Seurakuntaan oli tulossa suuri konferenssi, mutta
ennen sitä Slava ja hänen työkaverinsa päättivät viettää yhdessä vapaa-aikaa rannalla.

Svjatoslavs Pjavčenko (Slava) on aktiivinen God´s Family
-seurakunnan jäsen Riikassa, Latviassa. Maaliskuussa
2012 hän oli nuorisotiimin ohjaajan ominaisuudessa
vieralulla seurakunnassamme Hirvaskankaalla. Hän kertoi
todistuksensa Jeesuksen voimasta omassa elämässään
rohkaisuksi kaikille lehtemme lukijoille.

Onnettomuus
Matkaan lähdettiin kahdella autolla. Neljä tuntia kului rannalla nopeasti. Lähdettiin kotimatkalle Riikaan. Apukuskin paikalla ollut Slava
kertoo: ”Kuljettaja oli paras kaverini, jonka
kautta olin tullut uskoon. Takapenkillä istui
kaverini, jonka olin saanut johdattaa tuntemaan Jeesuksen. Olimme ajaneet kaksi kilo

metriä, kun auto ohjautui ensin tien sivuun ja bulanssissa ja lääkärit sanoivat, että Slavalla
siitä vastaantulevan auton eteen. Nokkakolari ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä hengisison auton kanssa noin 80 km/h vauhdissa sai sä. Hänellä oli vakavia sisäisiä verenvuotoja.
volkkarimme menemään kasaan kuin kanan- Kaveri alkoi huutaa autossa: ”Tehkää jotain!”
munan. Hetkessä automme katto oli pois ja He käänsivät Slavan toiseen asentoon, että
jäljellä oli vain veristä lihaa. ”Isomman auton hän pystyi hengittämään paremmin. Muuta ei
kuljettaja istui korkeammalla ja näki, mitä au- ollut tehtävissä. Slava oli vajonnut koomaan.
tosta ja ihmisistä oli jäljellä. ”Kuljettaja meni
shokkiin. Järkytyksen vuoksi hänen jalkansa Rukousrivit järjestäytyvät
eivät toimineet kolmeen kuukauteen”, Slava Toisessa autossa olleet kaverit soittivat seukertoo.
rakunnan pastorille ja seurakunta alkoi heti
Kaveriporukan toisesta autosta nähtiin rukoilla. Rukousaiheita oli kaksi: Slava, että
heti, mitä tapahtui. Ystävät pysähtyivät ja Jumala näyttäisi kunniansa hänen kauttaan ja
juoksivat paikalle huutaen järkytyksestä. Kaik- toisena, että Jumala hoitaisi kahden onnettokialla oli verta. Ei pystynyt erottamaan, kuka muusautossa kuolleen omaisia.
oli missäkin. ”En muista itse mitään, mutta olin
Teho-osastolla tehty ensimmäinen diagitse pyrkinyt autosta pois. Minulnoosi oli tylyä kerrottavaa.
le on kerrottu, että nostin kädet,
Slavalla oli vakava aivoNokkakolari ison auton
joista kaikki sormet olivat murtuvamma, aivoverenvuoto,
kanssa sai volkkarimme
neet, ylös ja sanoin: ”Isä, sattuu
murtunut kalloluu, toispuomenemään kasaan
paljon!””, Slava muistelee rauhalleinen halvaus kasvoiskuin kananmunan.
lisesti.
sa (kasvohermot poikki),
Vuosi 1997 oli vielä aikaa, jolloin puheli- murtunut niskaranka, 75-80 prosentin keuhmia ei ollut jokaisella, niin kuin on tänä päivä- koverenvuoto, revennyt sappirakko, kuusi
nä. Kaverit alkoivat pysäytellä autoja. Noin 30 katkennutta kylkiluuta (kaksi tuli ulos kehosautoa pysäytettyään he saivat puhelimen, jolla ta), sormet poikki, repeytyneet korvat, paljon
hälyttää apua. Ambulanssi tuli 40 minuutin ku- hampaita pois ja kasvot ruhjoutuneet. ”Lääkäluttua kolarista. Ambulanssi oli siihen aikaan rit sanoivat, etten koskaan herää koomasta.
Latviassa vain pelkkä ajoneuvo, ilman mitään Ja jos heräisin, keuhkoissa oleva veri saisi
apuvälineitä. Kuolonkouristukset alkoivat am- minut yskimään, jolloin niskarankani murtuisi


kokonaan ja kuolisin siihen”, Slava kertoo vakavana.
Mutta Jumala alkoi parantaa nopeasti. ”Minulla on röntgenkuvat todisteena siitä,
mitä Jumala teki” Slava kertoo. Seuraavassa
tutkimuksessa, joka tehtiin kolmen tunnin kuluttua, keuhkot olivat puhdistuneet verestä jo
20 prosentilla. Lääkärit eivät olleet tehneet mitään ja ihmettelivät, miten se oli mahdollista.
Vuorokauden kuluttua Slava heräsi koomasta
ja kolmen vuorokauden jälkeen hän palasi ta”Kun kuulin tämän, minulle tuli yliluonnollinen
juihinsa.
Tämän nopean, parempaan suuntaan ymmärrys asioista. Minun piti nyt päättää,
tapahtuneen käänteen vuoksi, lääkäri an- otanko lääkärin sanat vastaan vai en”, hän
toi luvan siirtää Slava Riikaan isoon keskus- muistelee. Hän muisti, miten saatana kiusasi
sairaalaan ja aloittaa hoitamisen. Sairaalaan Jeesusta ja miten Jeesus vastasi Jumalan Sanalla. ”En pystynyt puhumaan
oli matkaa 80 kilometriä ja
kunnolla, mutta kähisin parhaalääkärien mukaan oli ihme,
”Minulla on röntgenkuvat
ni mukaan. Sanoin, että kuuloettä Slava kesti matkan hentodisteena
siitä,
mitä
ni palautuu, koska Raamattu
gissä, koska hän oli niin heiJumala teki”
sanoo, että usko tulee kuulekossa kunnossa.
misesta. Kähisin myös, että näköni palautuu, koska Sana saKenen sana painaa?
Slava muistelee, miten kuuli lääkärien puhu- noo, että me nostamme siipemme kuin kotka
van: ”Ainakaan puoleen vuoteen hän ei voi ja kotka näkee hyvin. Julistin myös, että minä
liikkua. Jos hän pystyy liikkumaan, niin hän on en istu pyörätuolissa, koska Raamattu sanoo,
sidottu pyörätuoliin koko loppuelämäkseen. että me tanssimme kuin peurat.” Slavan vahKoska toisen puolen hermot ovat tuhoutuneet, vuutena oli, että hän oli kasvanut Jumalassa
näkö ei palaudu. Jos palautuu, niin ei koskaan ja hänellä oli luja Sanan pohja elämässään.
Hän tunsi Sanan, siksi hän saattoi tarttua siinormaaliksi.”


hen luottaen suureen Jumalaan. Hänet valtasi vain hymyili ja sanoi, että naapurihuoneessa
yliluonnollinen usko: ”Raamatussa sanotaan, on Napoleon. ”Sinulla on vakavat vammat ja
että sama Henki, joka nosti Jeesuksen kuol- ihmiset voivat saada vähemmästäkin ongelleista asuu minussa. Minä en voi kuolla.”
mia korvien väliin”, Slava muistaa lääkärin saTämän jälkeen Slava sanoi lääkärille, noneen. Lääkäri ei uskonut, vaikka Slava tukettä viikon kuluttua hän nousee ylös vuotees- ki kuulevan korvansa ja toisti kaikki numerot
ta ja kolmen viikon kuluttua
lääkärin perässä. ”Lääkäri otti
hän lähtee kotiin. Hän sanoi
sormeni pois korvasta ja työnsi
Lääkäri huusi
myös äidilleen, ettei halua
oman sormensa sen tilalle niin
hermostuneena: ”Sinä
mitään leikkauksia ja siitä
syvälle kuin sai. Hän alkoi lueet voi kävellä!”
tehtiin kirjallinen sopimus.
tella taas numeroita. Minä kuuSlavalla oli tikkejä ja hän oli
lin ja toistin perässä hymyillen
tiputuksessa. Lisäksi oli putki, jonka kautta leveästi, vaikka minulla ei ollut edes hampairavinto annettiin. Leikkauksia ei tehty. ” Minut ta”, Slava nauraa. ”Seuraavaksi näin miten
sijoitettiin teho-osastolla lähelle ovea. Minun lääkärin silmät laajenivat. Hänen mukaansa
odotettiin kuolevan ensimmäisenä, koska mi- minun oli mahdotonta kuulla.” Jumalalle kaikki
tään leikkauksia ei saanut tehdä”, Slava ker- on mahdollista.
too hymyillen.
”Viikon kuluttua kuuntelin radiota. Joku
luki Raamatusta, miten halvaantunut laskettiin
katon läpi Jeesuksen eteen ja Jeesus sanoi
Jumalalle se oli kuitenkin mahdollista
Ystävät toivat teho-osastolle radion, josta hänelle: ota vuoteesi ja kävele. Kun kuuli sen,
hän kuunteli hengellistä radiokanavaa. Hänen otin sen Sanana itselleni.
toinen korvansa toimi, joten radio oli kuulevan Ymmärsin, että nyt pitää
korvan puolella. Eräänä aamuna hän ajatteli, tehdä jotain. Otin sängyn
että joku siirsi radion toiselle puolelle, koska reunoista kiinni ja aloin
hän alkoi kuulla äänen toisella puolella. Pian nostaa itseäni ylös. Siinä
hän kuitenkin huomasi, että kuulo oli palau- samassa tunsin, miten
tunut kuuroon korvaan. Kun hän selitti lääkä- sain voiman. Nousin ylös
rille kuulevansa molemmilla korvillaan, lääkäri ja kävelin käytävälle. Kaik

ki tajuissaan olevat huonekaverit alkoivat painaa hälytysnappejaan”, Slava muistelee. Lääkärit ja hoitajat tulivat ja veivät hänet takaisin
sänkyyn. Lääkäri huusi hermostuneena: ”Sinä
et voi kävellä. En voinut vielä puhua kunnolla,
mutta viestitin lääkärille kysymyksen, kumpaa
minun tulee kuunnella, häntä vai Jeesusta.”
Slava pääsi sairaalasta kolme viikkoa kolarin
jälkeen. Toinen silmä ei vielä toiminut, mutta
hän käveli omin jaloin ulos sairaalasta.
Säväyttävän näköinen ilosanoman tuoja
Pian kotiutumisen jälkeen hän tiesi haluavansa tehdä evankeliumin työtä niin kuin
ennenkin. ”Olin vielä aika pahan näköisessä
kunnossa, kun tikit kasvoillani todistin Jeesuksesta. Julistin, että Jumala rakastaa ja haluaa
parantaa hengen, sielun ja ruumiin. Joskus ihmiset kysyivät, että milloinkahan olen viimeksi
katsonut peiliin”, Slava nauraa.
Kun Slava lähti sairaalasta, lääkäri ei uskonut, että hänen terveytensä kestää. Lääkäri toivotti hänet takaisin leikkauspöydälle
viimeistään parin vuoden kuluttua. Mutta paraneminen jatkui. Puolen vuoden kuluttua alkoivat kasvot toimia moitteettomasti. Hän sai
ajokortin ja meni naimisiin. Pian hänestä tuli

isä ensimmäiselle lapselleen. Hän palasi työelämään omaan rakennusfirmaansa.
Takaisin sairaalaan
Kahden vuoden kuluttua hän oli työasioissa
samassa sairaalassa, samassa huoneessa,
jossa oli ollut potilaana. Hän näki lääkärinsä
ja ymmärsi, miksi Jumala nyt lähetti hänet sinne takaisin.
Kun hän kaksi vuotta aikaisemmin lähti sairaalasta, lääkäri sanoi, että Slava tulisi
viimeistään kahden vuoden kuluttua takaisin
leikkauspöydälle. Slava oli sanonut, että kun
he tapaisivat seuraavan kerran, lääkäri sanoisi omalla suullaan ”kunnia Jumalalle”. Nyt oli
se hetki. Ensin lääkäri ei tunnistanut häntä.
Sanoi kuitenkin silmissä olevan jotain tuttua.
”Silmät olivatkin ainoa, joka oli entisellään”,
Slava huomauttaa. Kuulumisten kertomisen
jälkeen lääkäri hymyili ja sanoi: ”kunnia Jumalalle”.
Slava on tänään kuuden lapsen isä. Hän
työskentelee edelleen rakennusalalla. Sen lisäksi hän toimii aktiivisesti seurakunnassa.
Hän johtaa kotiryhmää, vastaa nuorisotyöstä
ja on pastorin apuna. Hän antaa kaikesta kunnian Jumalalle nöyrästi ja kiitollisin mielin. ♥
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Mitä tästä
opimme...
Teksti: Elisa Rimpilä (kuvassa)
Kuva: Eija Kumpulainen
Onko sinulta hukkunut jotain
tärkeää? Tiedät että se on tallessa,
mutta et löydä sitä mistään? Miten
helposti sitä vaipuu epätoivoon?

inulle kävi näin. Hukkasin avaimet,
tai eivät ne hukassa olleet, sillä tiesin, että ne olivat sisällä asunnossani,
mutta en löytänyt niitä mistään.
Olin lähdössä työharjoittelupaikkaani. Oli
harjoitteluni ensimmäinen päivä, enkä löytänyt avaimiani. Ainoa auton avain oli siis myös
hukassa. Etsin avaimiani ja sitten tiesin, että
myöhästyisin, ja soitin auton lainaksi.
Kun tulin kotiin, alkoi järjestelmällinen etsiminen. Kun avaimia ei vielä tuntien päästä
löytynyt, aloin jo soitella rukousapua. Sitten
alkoi hiipiä paniikki mieleen. Aloin miettiä, mitä
kustannuksia avaimista tulisi? Myöhään illalla
avaimet viimein löytyivät paikasta josta olin jo
katsonut, mutta en ollut löytänyt. Paniikki oli
ollut jo suuri, kuten oli nyt myös helpotus.
Miten helposti sitä hätääntyy, eikä pysähdy kuuntelemaan Jumalan ääntä. Pitäisi
olla varuillaan hyökkäysten varalta ja osata
puolustautua niitä vastaan. Sitä vain kiireellä
yrittää tehdä jotain, vaikka pitäisi pysähtyä ja
rauhoittua hetkeksi.
Avaimet löytyivät siis paikasta, josta olin
jo katsonut. Säälittiinkö minua? Laittoiko enkelit avaimet sinne, en tiedä, mutta ylistys ja
kiitos oli suurta. Sain nukuttua todella makeat
unet. ♥
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Oletko syntinen

vai vanhurskas?
Teksti ja kuva: Raija Savolainen

R

oomalaiskirjeessä 3:23 sanotaan: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla…” Tämä tuttu
Raamatun kohta on hyvä muistuttaa mieliin
heti aluksi. Jos joku väittää, että ei ole tehnyt
syntiä, silloin hän ei ole vielä tullut järkiinsä.
Uudestisyntyminen ei ole vielä tapahtunut ja
silloin ihminen on syntinen. Syntinen tarkoittaa myös sitä, että ihminen on vailla Jumalan
kirkkautta. Hän on vielä pimeydessä.
Iloinen uutinen on se, että ihmisen ei tarvitse jäädä syntiseksi. Hänen ei tarvitse jäädä
vaille Jumalan kirkkautta, sillä Jumala lupaa
seuraavassa jakeessa (Room. 3:24): ”ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan
sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa…”
Raamatun mukaan uudestisyntynyt ihminen on vanhurskas. Hän on Kristuksessa
ja hänellä on oikea asema Jumalan edessä.
Hän ei ole syntinen. Hän saattaa tehdä syntiä,

mutta synninluonnon ei tule enää hallita hänessä, sillä hän on tullut osalliseksi jumalallisesta luonnosta (2. Piet. 1:4).
Hän ei ole myöskään armahdettu syntinen, sillä hän ei ole millään tavoin enää syntinen. Hänet on kyllä armahdettu. Sen on tehnyt Jeesus Kristus ”jonka Jumala on asettanut
armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä,
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän
oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.” (Room. 3:25)
Kun annat elämäsi herruuden Jeesukselle, tapahtuu uudestisyntyminen. Voit kokea sisimmässäsi, kun käännyt pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö (Ap.t.
26:18).
Jumala on odottanut sinua ”jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse
on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on
usko Jeesukseen.” (Room. 3:26). ♥
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Jumalan Sanaa
saarnattiin.
Näin ihmisten
pelastuvan ja
parantuvan.

Herätys Albaniassa
Teksti: Ferdinant Kadillari (kuvassa)
Kuva: Eija Kumpulainen

O

len saanut olla mukana suuressa herätyksessä, joka oli Albaniassa 1990luvulla. Herätys oli koko Albaniassa,
myös kotikaupungissani Divjakissa ja ympäröivissä kylissä. Meillä oli ihania kokouksia
seurakunnassa. Monet eri saarnaajat kävivät
saarnaamassa Jumalan Sanaa. He rukoilivat
myös sairaiden puolesta. Näin sairaiden paranevan.
Jumalan Henki liikkui todella voimallisesti Divjakissa ja ympäröivissä kylissä. Palvelin
seurakunnassa täysipäiväisesti ja olin osa
johtotiimiä. Silloin seurakunnassa oli yli 200

jäsentä ja he olivat pääasiassa nuoria. Mutta
näitä asioita ei tapahtunut ainoastaan Divjakissa, vaan kaikkialla Albaniassa. Jumalan
Henki oli voimallisesti läsnä ja ihmiset uskoivat Jeesukseen ja paranivat sairauksistaan.
Kotikaupungissani herätyksen voimallisin
aika oli vuosien 1996 ja 1999 välisenä aikana. Vuonna 1997 Albania oli sisällissodassa.
Ihmiset hankkivat aseita ja alkoivat tappaa
toisiaan. Me uskovat taistelimme toisin asein.
Saarnasimme evankeliumia ja se oli hämmästyttävää, kuinka Jumala käytti meitä ja suojeli
meitä. ♥
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