Ihme ja
kumma
Jeesus parantaa ja
vapauttaa tänäänkin!
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Jumalan tuli palakoon täysillä elämässämme
Teksti: Matti Savolainen, Kuva: Raija Savolainen

R

aamatussa meitä kehotetaan olemaan
lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat
Herran työssä, tietäen, että meidän
vaivannäkömme ei ole turha Herrassa (1. Kor.
15:58). Innokkuus tarkoittaa tässä: olla runsain määrin, olla runsas tai rikas, lisääntyä,
elää runsaudessa ja jäädä yli. Palvelemme
elävää Jeesusta Kristusta ja Hän on luvannut
siunata kaiken vaivannäkömme, mikä tapahtuu Pyhässä Hengessä.
Kun Jumalan tulet roihuavat sydämessämme, on mahdotonta olla innostumatta Jumalan asioista. Pyhä Henki odottaa herkeämättä saadakseen meidät 24/7 yhteistyöhön

kanssaan. Pyhä Henki on jatkuvasti täynnä
Helluntain todellisuutta ja odottaa, että annamme Hänen vallata sillä todellisuudella
meidän sydämemme ja elämämme.
Pyhä Henki on valmiudessa tuodakseen
yhä selkeämmin ja voimakkaammin elämäämme todellisuuden Jeesuksen Kristuksen valtavuudesta ja ihmeellisyydestä. Elämän todellinen onnellisuus perustuu siihen,
että Pyhä Henki saa jatkuvasti tehdä eläväksi
ja todelliseksi Jumalan totuudet aivan henkilökohtaisella tasolla. Jumala on asettanut
oman energiansa ja olemuksensa sisälle Jumalan Sanan totuuksiin.
Olemme siirtymässä voimakkaaseen herätyksen aikaan maassamme, joten työmiehiä todella tarvitaan. Sellaisia, jotka osaavat
tinkimättömästi kulkea Kristuksen askelissa.
Meidän Herramme näkee aivan kaiken, joten
olkaamme täysin avoimia Hänelle, joka haluaa valtuuttaa meitä Jumalan yliluonnollisiin
tekoihin.
Muista, että jokainen, joka oikeasti ymmärtää, kuinka hyvä Jeesus on, tulee uskoon. Kuka nyt maailman hienointa aarretta
hylkäisi! ♦


Kuumana elokuisena lauantaina
2012 kokoonnuimme eri
seurakunnista yhteen kuulemaan
Äänekosken torille Jumalan Sanaa.
Kuvassa Mika Liimatainen (vas.),
Ilkka Hirvonen, Matti Savolainen ja
Juho Hintikka.

Seurakunnat yhdessä
Äänekosken torilla
Teksti ja kuvat: Eija Kumpulainen

Latvialainen Sergei
kertoi koskettavan
tarinansa huumeiden
orjuudesta Jeesuksen
antamaan vapauteen ja
uuteen elämään.
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Virret,
laulutvirsiä
ja ylistys
raikuivat sulassa
Lauloimme
ja ylistyslauluja.
sovussa. Ehdimme nautiskella auringon
lisäksi myös kahvia ja pullaa. Ja lapsille
tietysti jäätelöä!
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Lapsille oli tarjolla Puuha&power teltassa ja sen läheisyydessä askartelua
ja monenmoista kivaa tekemistä.
Tavataanko ensi kesänäkin torilla!? ♦
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Ake ja suuri
elämänmuutos
Teksti: Asko Toivola (Ake)

E
Kirsi ja Ake Toivola
Jerusalemissa
vuonna 2011

Asko Toivola toimii tänään
Armonvirta -seurakunnan pastorina ja
innokkaana evankeliumin levittäjänä.
Mutta mistä kaikki alkoi? Lue ja
hämmästy. Ake itse kertoo:

lämä lähti vikasuuntaan heti nuorena.
13-vuotiaana tuli ensimmäiset yhteenotot poliisien kanssa. Viina tuli kuvioon.
Se oli lääke ahdistukseen. Vanhat Kakolan
pakkolaitosvangit olivat isähahmoja, jotka
opettivat murtovarkaan alkeet. Vankilasta tuli
koti, siviilissä käytiin vaan tekemässä rikoksia.
Ns. norttia poltettiin ja poliisilla ajettiin. Kuolema vieraili vieressä, kuka puukotettiin, toinen
ammuttiin, toiset hirttivät itsensä vankilassa.
Millään ei ollut mitään väliä, kunnes tuli henkinen väsymys. Tie loppui ja seinä tuli vastaan.

Tätäkö tämä elämä on?

Olin nelikymppinen ja kymmeneen kertaan vapautunut vankilasta, uutta tuomiota pohjineen
oli vajaa neljätoista vuotta ja Kakolaan. Silloin
jotenkin heräsin, että tätäkö tämä elämä sitten olikin. Huusin, että jos on olemassa joku
Jumala, niin en enää halua tällaista elämää.
Vastaus tuli HETI. Pääsin irti kaikista myrkyistä, mitä olin syönyt ja juonut joka tuomiolla.
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Herra kun vapauttaa, niin se on niin ja aamen.
Ei ole tarvinnut sotkea päätä sen jälkeen.
Elämä muuttui ihmeellisesti jo vankilassa. Puhumattakaan, kun pääsin vapaaksi.
Herra alkoi siunata ja antaa viisautta. Perustin
rakennusliikkeen ja aloin rehellisesti maksaa
veroja ja muitakin laskuja. Ennenhän ne revittiin, ja sanottiin, että vain pelkurit maksaa
laskunsa.

raavana aamuna sain kokea Jeesuksen rauhan. Nyt tiesin, mihin olen matkalla, kävi miten
kävi.
Löysin vaarin vanhan Raamatun ja aloin
lukea. Pyhä Henki antoi ilmestyksen Markus
11:24 ”Uskokaa saaneenne niin se on teille
tuleva ”. Ja minä uskoin, että Jeesus tahtoo
parantaa minut. Niin myös kävi. Meni noin
puoli vuotta, kaikki näytti vaan pahenevan.
Syöpä oli levinnyt myös luustoon, mutta JeeMihin olen matkalla?
sus on parantaja. Pesäkkeet nivuksista alkoiKaikkea alkoi virrata, mitä rahalla saa. Mutta vat sulaa ja seuraavana kesänä, ilman mitään
jotain kuitenkin puuttui. Uskoin Jumalaan ja lääketieteellistä apua, syöpäsolut joutuivat
rukoilinkin aina välillä. Olin hankkinut Sipoosta kuolemaan. Minua tutkittiin kaksi vuotta, eikä
tontin ja aloin rakentaa. Silloin se iski. Sairas- löydetty mitään syöpää. En enää sitten ole
tuin imusolmukesyöpään ja sain kuulla syö- viitsinyt mennä tutkimuksiin, vaikka he olisivat
päklinikan proffalta, että sairastan sentyyppis- halunneet tutkia viisi vuotta.
tä imusolmukesyöpää, ettei pystytä antamaan
mitään hoitoa. Lapset oli alle kymmenvuotiai- Yhdessä eteenpäin evankeliumin tiellä
ta. Ensimmäiseksi tuli huoli lapsista, siitä mi- Nyt olen yli 13 vuotta saanut tehdä Herran
ten ne pärjää. Mutta kiitos Herralle, tuli myös työtä, perustaa seurakunnan, voittaa tuhanhuoli itsestä. Mihin olen matkalla, kun nyt kuo- sia sieluja Herralle, ja työ vaan jatkuu, siihen
len?
asti, kun Hän tulee hakemaan omansa. Kaiken lisäksi Herra lähetti ihanan avun. Meidät
Ratkaisu, rauha ja terveys
vihittiin Jerusalemissa vuosi sitten keväällä.
Menin yhden entisen juopon luo, joka oli tul- Nyt me teemme yhdessä Kirsin kanssa evanlut uskoon, ja kyselin uskon asioita. Siinä sain keliumin työtä.
suullani tunnustaa Jeesuksen Herrakseni, ja
vaikka siinä hetkessä en kokenut mitään, seu- Jeesus on Ihana! ♦
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Pieni, ihana ihme!
Teksti ja kuva: Raija Savolainen

Jumalan näkökulmasta ei ole pieniä ja
suuria tarpeita. On olemassa vain ongelmia,
joihin kaikkiin Hänellä on ratkaisu.

Menin naimisiin ja saimme lapsia. Tulimme uskoon ja lähdimme USA:han, ja mieheni
Matti meni raamattukouluun. Siellä eräässä
ämä tapahtui, kun olin nuori. Noin kah- kansainvälisten oppilaiden kokoontumisessa
denkymmenen vuoden iässä nenäni oli rukouspalvelu ja menin tilaisuudessa pupieleen ilmestyi syylä ja samaan aikaan huneen pastorin luo ja kerroin, että minulla on
ilmestyi myös vasemman käteni jokaisen sor- yksi ongelma ja näytin hänelle syylää. Hän samen päähän syylä, ja lisäksi yksi syylä oikean noi, että tämä ei ole ongelma Jumalalle. Hän
kirosi syylän Jeesuksen nikäteni etusormeen.
messä.
Nenän pielessä oleva syylä
”...tämä ei ole
Kokouksesta lähdettäoli kaikkein hankalin, joten päätin
ongelma Jumalalle!”
essä tunsin, kuinka syylää
mennä kysymään lääkäriltä, mitä
nipisteli. Sanoin Matille, että
sille voisi tehdä. Hän ehdotti, että
se leikattaisiin pois. Se oli pieni toimenpide ja tuntuu kuin syylän juuret alkaisivat irrota ja
muistaakseni siihen tuli vain yksi tikki. Se pa- kuivua pois. Sitä prosessia kesti noin kolme
rani nopeasti ja yhtäkkiä huomasin, että myös kuukautta ja syylä pieneni päivä päivältä ja lovasemman käteni kaikki syylät alkoivat pie- pulta se häipyi kokonaan.
Tämä tapahtuma muistuu aina mieleeni,
nentyä ja ne hävisivät pois.
Oikean käteni etusormessa oleva syylä kun luen Raamatusta Markuksen evankeliuvain jatkoi olemistaan. Ajattelin aina, että ei mista 11:20-21: Ja kun he varhain aamulla kulole kiva, kun osoittaa esimerkiksi kartalta jo- kivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen
takin paikkaa ja syylä on siinä esillä. Nuorena juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen
tällaiset kauneusasiat tuntuvat paljon suurem- sanat ja sanoi hänelle: ”Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut”. ♦
milta kuin nyt vanhempana.
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Voikukan tärkeä
sanoma sinulle
Teksti: Eija Kumpulainen

Vastoinkäymisiä voi tulla,
mutta älä luovuta!

J

eesus sanoi, että meidän
tulee katsoa kedon kukkia, ja oppia, kuinka ne
nousevat maasta tekemättä
itse mitään asian eteen. Jumala varustaa ne, antaa niille
kasvun ja huolehtii niiden hyvinvoinnista.
Katsotaanpa voikukkaa,
tuota sitkeää sissiä. Talven
se viettää paukkupakkasissa
lumen alla värjötellen, mutta
on kevään tullen heti pirteänä
ja täynnä elinvoimaa nostamassa päätään ensimmäisten
joukossa. Suurin osa ihmisistä vihaa sitä. Jos se erehtyy
kasvamaan nurmikolla, siltä
leikataan pää kerran viikossa. Siitä se oppii olemaan

nopea. Se ehtii työntää kukkanupun, kukkia ja voida mitä
parhaiten ennen kuin ruohonleikkuri taas tulee ja leikkaa
siltä pään poikki. Osa voikukista siirtyy puskien juurelle
ja kukkapenkkeihin. Laiskan,
tai muissa asioissa kiireisen
isännän puutarhassa se saa
tehdä
rauhassa siemenet
ja levittäytyä tuulen mukana
ihan kaikkialle. Viherpeukalot
repivät ja kaivavat voikukkia
nurmikostaan, mutta jos maahan jää pienen pieni juuren
kappale, siitä lähtee taas uusi
uljas kasvusto nousemaan
maanpinnalle. Pikaselaus netin uumeniin paljastaa, että
ihmiset polttavat voikukkia

kaasupolttimilla ja kiehuvalla
vedellä. Myrkyttävät, suolaavat tai syövät salaateissaan.
Kukaan ei lannoita tai suojele
sitä. Yhtä kaikki, voikukka voi
hyvin ja leviää iloisesti.
Jeesus jatkaa, ettei edes
Salomo kaikessa loistossaan
ollut niin vaatetettu kuin mikä
tahansa kedon kukka. Hän
jatkaa muistuttamalla, että
kun Jumala pukee näin kedon
ruohon, joka tänään kasvaa ja
huomenna joutuu uuniin, niin
tottahan hän teistä huolehtii.
Lisääpä Jeesus vielä
”te
vähäuskoiset”!
Jos pysähdymme ajattelemaan asiaa, niin voi olla,
että seuraavan kerran nähdessämme voikukan nurmikossa kiitämme Jumalaa
siitä. Jos kuuntelemme tarkasti, niin kuulemme, miten
se huutaa meille naama keltaisena, että Jumala pitää
huolen. Ja lisää vielä ponnekkaasti: ”Usko pois, sinäkin
vähäuskoinen!”. ♦
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