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Lainattua
viisautta:
Tekstit Mika Taljan
kirjasta ”Voiman keskipisteessä”
”Älä enää sulje itseäsi
eteiseen, kun Jumala on
varannut sinulle paikan
sylissään, rakkautensa
keskipisteessä.”
”Itsesääli on kuin laskisi
housuihinsa: ensin se
lämmittää, sitten se haisee,
ja viimein kukaan ei siitä
mitään hyödy. Hylkää
itsesäälisi, lopeta muiden
syyttely, mene itseesi ja ala
ojentautua Herran Sanan
mukaan.”
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Kuva: Eija Kumpulainen

eesuksen opetuslapsi, Pietari, vannoi, ettei tulisi kieltämään Jeesusta. Hän sanoi, että vaikka kaikki
muut jättäisivät ja kieltäisivät Jeesuksen, hän ei tulisi koskaan tekemään
niin. Pietari lisäsi vielä: ”vaikka minun pitäisi kuolla Sinun kanssasi, en
sittenkään minä sinua kiellä”. Jeesuksen SANA Pietarille kuului: ”Totisesti
Minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti Minut
kiellät”. (Matt 26:33-35)
Tiedämme, että se, mitä Jeesus
sanoi, toteutui, mutta se, mitä Pietari
sanoi, jäi pelkäksi puheeksi. Jos joku ihminen on vahva ja vakuuttava ja
motivoitunut, niin Pietari oli sellainen.
Pietari oli jättänyt entisen ammattinsa
kalastajana ja lähtenyt täysipäiväisesti
seuraamaan Jeesusta. Hän halusi tinkimättömästi elää miellyttäen Jeesusta
ihan kaikessa.

Monessa mukana

Pietari oli ainut opetuslapsi, joka käveli veden päällä muiden seuratessa
veneestä. Hän oli yksi niistä kolmesta, jotka olivat kirkastusvuorella ja näkivät ja kuulivat Jeesuksen puhuvan
Mooseksen ja Elian kanssa. Pietari oli
niin mykistynyt ja vaikuttunut Jumalan
läsnäolon todellisuudesta, että hän oli
valmis rakentamaan jokaiselle oman
majan. Pietari oli muiden opetuslasten mukana harjoitusmatkoilla tehden
Jumalan suuria ihmeitä, niinkuin Jeesus oli tehnyt. Hän oli myös yksi niistä

Matti Savolainen
Päätoimittaja

kolmesta opetuslapsesta, joiden Jeesus salli olla mukana
herättämässä Jairuksen tytär kuolleista.
Ihmiset arvelivat monenlaista, kuka Jeesus oli, mutta
Pietarilla oli täydellinen ilmestys asiasta: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”. Tähän Jeesus vastasi: ”Autuas
(= ylionnellinen) olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei
liha eikä veri ole sitä sinulle ilmottanut, vaan Minun Isäni, joka on taivaissa”. Sitten Jeesus sanoi, että Hänen seurakuntansa tullaan rakentamaan tälle ilmestykselle (Matt
16:13-18).

Todellinen vahvuus
Pietarin elämä oli täynnä suosiota Jeesuksen puolelta, koska Jeesus oli kaikki kaikessa Pietarille. Mutta vahvinkin ihminen on aina heikompi kuin Jumalan totuus. Mitä Jeesus
sanoi Pietarille, se tapahtui, vaikka Pietarin elämä oli täynnä hyviä kokemuksia ja onnistumisia Jeesuksen seurassa.
Kun Jumalan totuudet voittavat elämässämme, saamme
rakentaa elämämme lujalle perustalle. Meidän tulee aina
muistaa, että vahvuutemme on HÄN itse ja HÄNEN totuutensa. Todellinen vahvuus lähtee nöyryydestä Jumalaa
ja HÄNEN Sanaansa kohtaan. Totuus on, että itsessämme
olemme heikot, mutta HÄNEN kauttaan tulemme voimallisiksi.
Kun luet tätä lehteä, toivon, että löydät vapauttavia ja
vahvistavia totuuksia omaan elämääsi.
Iloista kevättä!


Teksti ja kuva: Kari Hautamäki

Sielu istui sidottuna
häkissä ja itki
Olen ollut uskossa
kuusi vuotta. Tarinani
alkaa oikeastaan
aikaisemmin, mutta
aion kertoa, miten otin
vastaan Jeesuksen
elämääni.
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2009 Sannan kanssa.
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inä kasvoin hyvässä kodissa ja vanhemmat ovat
olleet niin hyviä kuin vain olla ja voi. Minulla on
neljä hyvää sisarusta. Kodissani ei käytetty alkoholia eikä muita huumeita. Olosuhteet kasvaa hyväksi jätkäksi olivat hyvät. Olin aina uskonut Jumalaan, mutten ollut ikinä oikeasti tehnyt ratkaisua. Koko ikäni olin tuntenut,
että jotain puutui elämästäni. Ei se ollut mitään maallista,
mikä puuttui, se oli suhde Jumalaan. Mutta en tiennyt sitä
silloin. Kaikkea muuta oli, mutta jumalasuhde puutui. Ilman Jumalaa jotakin menee hitaasti pieleen.
Kävin kirkossa 15-vuotiaaksi asti, mutta tunsin, että en
saanut sieltä mitään. Mielestäni se oli oikeasti tylsää. Seurakunnassa kukaan ei pitänyt huolta nuorista. Aloin hitaasti
mennä enemmän maailmaan. Aloin juoda ja niin poispäin,
kun kaikki kaveritkin tekivät niin. Ei ollut ketään uskovaista kaveria.

kipeä. En tiennyt, että vika oli sielussa. Sielun tyhjyys, elämä ilman Jumalaa. Kipuni oli varmaan sama kuin jos elää
luopiona. Kun tietää, mikä on oikein, mutta ei voi vain elää
sen mukaan. Olin siteissä omassa vanhurskaudessani, elämä oli yhtä helvettiä. Olin kuin elävä kuollut, vaikka se ei
näkynyt ulospäin. Minulla oli työ, rahaa, auto ja kaikkea,
mutta se ei antanut mitään. Aina kun oli huono olo, lähestyin Jumalaa. Sitten kun oli parempi olo menin taas toiseen
suuntaan. Näin jatkui muutama vuosi ja luulin, että pystyn
kyllä pitämään asiat tällä tasolla.

Valo sammuu

Sitten 24-vuotiaana tuli syvempi matalapaine tai masennustila. Elämä meni siis alaspäin. Ihmiset eivät nähneet minusta mitään ulospäin. Olisin arvostanut, jos vain joku olisi
tullut ja kysynyt oikeasti, miten tilanne oli. Hitaasti elämän
valo sammui sisälläni ja kaikki tuntui aivan turhalta. MinulTyhjyys ja masennus
la oli fyysinen kipu sielussa, jota en saanut pois.
Tunsin, että elämästäni puuttui jotain, enkä saanut siitä kiinMentiin kavereitten kanssa risteilylle. Ensimmäisenä
ni. Kaksikymppisenä elämäni alkoi mennä alaspäin, vaik- iltana pidettiin bileet ja juotiin koko yö. Aamulla nousin
ka en elänyt mitenkään rivoa elämää. Elin niinkuin kaikki aikasin. Tunsin, että melkein kuolen. Sisimpäni oli niin tusmuutkin. Kokoajan sisimmässäni oli
kassa, että olin pakokauhun valhuuto tai kipu, jotain, mitä en voinut
lassa. Minua siis pelotti. Tunsin
Uskon, että Jumala antoi
selittää. Ajattelin, että kyllä se mejonkun (en ihanan atmosfäärin)
minulle ilmestyksen. Minä
nee ohi. Ajan myötä se meni kuitensiellä ja heräsin. Kotimatkan aiaivan kuin näin ihmiset
kin vain hitaasti huonompaan suunkana en juonut tippakaan. Minä
sisältäpäin.
taan. Tunsin, että minulle oli tulossa
vain katsoin, kun ihmiset tansjo kaksikymppisenä joku masennustisivat, joivat ja iloitsivat. Ajattela tai jotain. Nyt jäljestäpäin tiedän, että se oli sitä. Yritin lin, että miten ihmiset voivat näyttää niin ilosilta, vaikka
vastustaa sitä, mutta se tuli vain pahemmaksi. Minä luulin, elävät sillä samalla elämäntyylillä kuin minä. Uskon, että
että se oli jotain muuta, kun minulla oli aina nuha ja olin Jumala antoi minulle siinä hetkessä ilmestyksen. Minä aiusein kipeä. Kävin usein lääkärissä. Lääkärit sanoivat, ettei van kuin näin ihmiset sisältäpäin. Näin, että sielu istui siminussa ole mitään vikaa, vaikka olin ihan kuin tyhjä kuo- teissä häkissä ja itki. Minä pelästyin ja ymmärsin, että tämä
ri. Eivät he huomanneet mitään. Vajosin masennustiloihin on Jumala, joka näytti totuuden. Hän näytti, kuinka piru tusilloin tällöin. Se sai aikaan sen, että olin usein fyysisesti hoaa ihmisiä. Minä huusin ja huokailin Jeesuksen puoleen,


kun näin, missä tilassa elämäni olin.
Olin kadotuksen tiellä ja näin vihollisen
oikean naaman. Huokailin Jeesukselle
ihan sydämestäni. Näin miten vihollinen oli vaikuttanut elämässäni monet
vuodet. Ne olivat olleet vaikeaa aikaa,
koska olin luopunut Jumalasta. Jumala
kuitenkin piti minusta kiinni ja suojeli
minut kaikesta pahasta. Jos Jumala ei
olisi auttanut minua, en olisi kirjottamassa tätä.
Kun tulin risteilyltä kotiin, elämäni muutui dramaattisesti. Otin vapaata
töistä. Ensimmäiset viikot vain etsin
Jumalaa ilman, että oikeastaan edes tiedostin sitä. Tuntui kuin ruumiini olisi
käynyt läpi puhdistusta. Olin lopettanut
juomisen ja nuuskaamisen risteilyllä.
Tämä prosessi ei ollut ihanan tuntuista,
mutta se oli puhdistus maailman sotkusta.

Eikö kukaan välitä
kirkossakaan?
Aika meni ja olin käynyt jo useassa
hengellisessä kokouksessa. Suomalaisessa seurakunnassa polvistuin ja rukoilin pelastusrukouksen. Sitten menin
siihen seurakuntaan, jonka jäseneksi
liityin myöhemmin. Istuin siellä kirkkokahvilla yhden kokouksen jälkeen
yksin ja ajattelin, että eikö kirkostakaan
löydy ihmisiä, jotka välittävät oikeasti
toisista. Se ajatus tuli uudelleen, että jos
vain joku tulisi ja kysyisi, mitä minulle
ihan oikeasti kuuluu. Ja se tapahtui.
Ihan kuin tyhjästä tuli mies ja alkoi
puhua kanssani. Se merkitsi minulle
hyvin paljon. Tunsin, että Jumala oli
kuullut ajatukseni monta vuotta aikaisemmin. Tämä mies huolehti minusta.
Hän otti minut mukaan soluryhmään.
Sain mukaani isoveljeni, joka ei vielä
ollut uskossa. Hän tuli mukaani ja otti Jeesuksen vastaan. Paras kaverini ja
hänen perheensä tulivat myös uskoon.
Minun isäni tuli takaisin Herran luo ja
vielä muutama kaveri tuli uskoon. Minun kaksi pikkusiskoani tulivat uskoon
hiljattain. Kaikki tämä on tapahtunut
muutaman vuoden sisällä. Jumala on
tehnyt ehjäksi elämäni ja perheeni. Jumalan armo on niin suuri.¤

Hän

odotti minua
lehtitelineessä
Teksti: Antero Laitinen

Y

stävälläni oli kukkakauppa. Kukkia paketoidessaan hän käytti usein
vanhoja sanomalehtiä ennen varsinaista käärepaperia. Hänellä oli
tarve saada sanomalehtiä tähän
tarkoitukseen. Uskoontultuani
olin tilannut useita hengellisiä lehtiä, joista osa oli painettu
sanomalehtipaperille. Koska postini tuli työpaikalleni, lehtiä oli kertynyt melkoinen pino ja ne olivat kaikkien luettavissa.
Kerran ystäväni kysäisi, joutaisivatko lehdet kukkakaupan käyttöön. Minulle iski voimakkaasti ajatus, että hengelliset lehdet ovat liian pyhiä kyseiseen käyttöön. Hetken
mietittyäni tajusin yhtäkkiä, että jokuhan voi pakettia avatessaan törmätä Jumalan sanaan.
Olinhan itse kokenut ennen uskoontuloani, kuinka sairaalan käytävällä kävellessäni lehtitelineen hengellisen
lehden kansikuva teksteineen pysäytti minut. Se käynnisti
elämässäni prosessin. Aloin lukea ahnaasti kaikkea hengellistä, minkä sain käsiini. Aiemmin olin aina laittanut kaikki
hengelliseen viittaavat lehdet syrjään, kuten niin moni muukin. Jumala aloitti työnsä minussa tuon tapauksen kautta,
joka johti parin vuoden aktiivisen etsinnän jälkeen voimalliseen Jumalan kohtaamiseen autoa ajaessani. Valtava rauha ja ilo täytti sydämeni. Elämäni muuttui silmänräpäyksessä täydellisesti. Jeesuksesta oli tullut elämäni Herra.
Jumalan Sana tekee tehtävänsä. Sillä Jumalan Sana on
elävä ja voimallinen… (Hebr. 4:12).¤
”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi
omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa
vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa
lunnaiksi?” (Matt. 16:26)
”Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut
ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme
hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me
elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.” (1.Joh. 5:20 1992 käännös)
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Kurkitko kulman takaa?

Rukoile
rohkeasti
Teksti: Katja Honkapää (kuvassa) | Kuva: Eija Kumpulainen

Aloittaessani rukouksen, niin sen ihan tavallisen
jutustelun asioistani Taivaan Isälle: ”Isä, mä
pyydän sulta…”, minut yllättäen keskeytetään:
”Miksi sinä rukoilet niin kuin sinulla olisi pieni
Jumala?” Suuni jää ammottamaan auki ja
raavin päätäni. En tiedä, mitä vastata. Suupielet
tuppaavat väkisinkin kaartumaan hymyyn, kun
ymmärrän Pyhän Hengen muistuttavan minua
Jumalan suuruudesta.

J

umala, meidän Isämme, on enemmän kuin me osaamme kuvitella. Hän on, voi ja tahtoo tehdä enemmän kuin
osaamme unelmoida tai pyytää. Huomaan, että omassa
sisimmässäni arkuus pyristelee vastaan ja ajatus ”miten ihmeessä minä kehtaan pyytää Jumalalta jokaista pientä asiaa, eihän Jumala ole mikään automaatti”. Pyhä Henki muistuttaa minua näiden ajatusten keskellä, että Isä kyllä tietää
minun sydämeni. Hän tuntee minut paremmin kuin kukaan
muu. Ja Hän tietää, että minä rakastan Häntä. Kyllä, Hän
tietää, että olen itsessäni melkoisen avuton rääpäle, mutta
Hänen omanaan ja Hänen suunnitelmassaan minä olen Hänen parhaansa – Hänen kunniakseen. Minä myös tahdon olla ja elää Hänen kunniakseen.
6


Me saamme uskaltaa lähestyä Jumalaa, Raamattu sanoo
että: ”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”” (Room. 8:15).
Eivät lapsetkaan pelkää turvallista isäänsä vaan juoksevat
sen minkä pienistä jaloistaan pääsevät kädet ojossa hänen
syliinsä. Mitä sinä teet? Kurkit kulman takaa varovasti ja
pyörittelet silmiäsi, kun et yksinkertaisesti tiedä, mitä Isälle
sanoisit? Tai olet niin täynnä pelkoa, että et voi edes avata
suutasi? Taivaallinen Isä kaipaa sinun seuraasi. Hän tahtoo
kuulla, mitä sinä tahdot kertoa. Ja kun sinä kerrot Hänelle
asioistasi, Hän kertoo sinulle omistaan: näyttäen, että mikään ei ole Hänelle mahdotonta. Ei ole virhettä, joka pyyhkisi Hänen rakkautensa ja hyvyytensä tai tuhoaisi Hänen
suunnitelmansa sinua kohtaan. Miksi? Vastaus löytyy Jeesuksesta: Hän maksoi jo kaiken sinun puolestasi, kaikki sinun virheesi. Isän hyvyys on enemmän kuin sinä uskallat
edes toivoa. Hän on kiinnostuneempi sinusta kuin edes itse olet omasta elämästäsi. Hänellä on sinulle tulevaisuus ja
toivo, iankaikkinen ja yltäkylläinen elämä.

”Jalat alta” -rukous
Mitäpä siis, jos seuraavan kerran, kun juttelet Hänelle, rukouksesi olisikin: ”Isä, vedä multa jalat alta. Ilmesty sun
hyvyydessäsi ja suuruudessasi, näytä mulle kuinka suuri Sä
olet.” Itse olen pelännyt ja arastellut pyytää Jumalalta. Nyt
opettelen pyytämään Häneltä rohkeasti, tietäen, että Isä tietää jo, mitä minä tarvitsen tai kaipaan ja Hän antaa minulle
mielellään vastauksia. Ei tarvitse pelätä, että jos Jumala siunaa minua jollakin tavalla, minusta tulee ylpeä ja käännyn
pois. Minulle on ainakin käynyt niin, että kun Jumala on
tullut ja vienyt jalat alta, olen vain painautunut syvemmin
Hänen syliinsä – koska en haluaisi olla missään muualla enkä kenenkään muun oma. Niin kuin Raamatussa puhutaan
siunauksen sateista, jotka pehmittävät maan, Hänen siunauksensa pehmittävät sydämen. ”Sinä pidät maasta huolen,
kastelet sen runsaasti, sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan
virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä
niin sinä valmistat maan. Sinä kastelet sen vaot, sinä muhennat sen multapaakut, sadekuuroilla sinä sen pehmität ja
siunaat sen laihon” (Ps. 65: 10 – 11). Me saamme kiittää
ja ylistää Häntä, joka antaa meille kaiken mitä tarvitsemme
elämään ja jumalisuuteen! ”…hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään…” (2.
Piet. 1:3). Kunnia tulee siis Hänelle, ei meille. Mitä suurempi Hän on, sitä pienempiä me olemme.¤

Teksti: Raija Savolainen | Kuva: Eija Kumpulainen

Kenellä on
luomakunnan
herraus?
Entä kuka hallitsee
sinun elämässäsi?

P

salmissa 8 Daavid ihastelee Jumalan luomistekoja ja
toteaa ihmisestä jakeissa 6 ja 7: “Ja kuitenkin sinä
teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit
hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan
kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle”.
Kun luemme Luukkaan neljättä lukua jakeista 6 ja 7,
huomaamme saatanan puhuvan Jeesukselle näin: “Sinulle
minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle
tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun”.

Kuka hallitsee?
Eikös Jumala ole se, joka hallitsee? Daavid sanoo psalmissaan, että ihminen hallitsee. Saatana puolestaan sanoo, että
hän hallitsee. Ei saatana varmaan puhunut totta? Mitenkäs
Daavid?
Kyllä he puhuivat totta. Alussa Jumala antoi ihmiselle
hallintavallan, mutta saatana sai sen ihmiseltä syntiinlankeemuksessa. Ihminen kyseenalaisti Jumalan Sanan ja päätti olla tottelematon. Saatana nauttii, kun ihminen ei tottele
Jumalan Sanaa. Saatana haluaa pitää ihmisen tietämättömänä siitä, mitä Jumala on sanonut Sanassaan. Luuk. 12:5
Jeesus varoitti: “peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa
syöstä helvettiin”. Saatana haluaa viedä jokaisen ihmisen
helvettiin.
Syntiinlankeemuksesta lähtien maailmassa on ollut selkeitä vastakohtia: rakkaus ja viha, usko ja epäusko, terveys
ja sairaus. Nämä kaikki eivät tule samasta lähteestä. Kaikki,
mikä on hyvää, kaunista, puhdasta ja saa aikaan elämää, tulee Jumalalta. Kaikki, mikä on pahaa ja saa aikaan kuolemaa, tulee saatanasta.
Luomakunnalla on nyt julma hallitsija. Hän oli aluksi
taivaassa Jumalan luona. Hän oli yksi niistä, joka oli aivan
lähellä Jumalaa. Mutta hän ylpistyi ja alkoi vastustaa Jumalaa, ja silloin hänen luonteensa muuttui.

Vapautus – lunastus

Kun ihminen Eedenin puutarhassa teki vastoin Jumalan Sanaa, hänenkin luonteensa muuttui. Ihminen totteli vihollista, ja hän menetti kaiken auktoriteettinsa, jonka Jumala oli
antanut hänelle. Ihminen ei voi muuttaa itse itseään eikä vapauttaa itseään syntiinlankeemuksen aiheuttamasta hengellisen kuoleman tilasta. Tarvitaan joku, joka voi vapauttaa.
Syntiinlankeemuksen seurauksena jokainen ihminen
kuuluu nyt automaattisesti saatanan perheeseen. Jumala
suunnitteli, miten Hän saisi lailliset oikeudet lunastaa jokainen ihminen takaisin Jumalan perheeseen. Jumala tiesi,
että Hänen täytyi maksaa lunastusmaksu jokaisesta ihmisestä. Jumala tiesi, että tähän tarvittiin lunastussuunnitelma
ja Jeesus, Jumalan Poika.
Mooseksen aikaan Jumala antoi lait, mutta lain aika ei
muuttanut tilannetta. Hebr. 10:11 sanoo: “papit seisovat
päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä
poistaa”. Tarvittiin uusi liitto ihmisen ja Jumalan välille.
Hebr. 2:14 sanoo: “Koska siis lapsilla on veri ja liha,
tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen”. Jeesus pystyi maksamaan lunastusmaksun siksi, että Hän on Jumala, eikä Hänessä ole yhtään pimeyttä, johon vihollinen voisi tarttua.

Riemuvoitto
Jeesus oli kokoajan täysin Jumalan tahdossa. Jeesus ei kumartanut saatanaa. Hän ei langennut kiusaukseen, vaan vei
syntimme ja sairautemme ristille. Hän sai Golgatalla riemuvoiton vihollisesta. Saatana luuli, että risti oli hänelle lopullinen voitto, mutta se olikin hänelle lopullinen tappio.
Vihollinen rikkoi ihmisen ja Jumalan välisen suhteen
Eedenin puutarhassa. Jeesus teki ristintyöllään mahdolliseksi sen, että sinä ja minä voimme saada takaisin tuon läheisen suhteen Jumalan kanssa. Voimme tulla uusiksi luomuksiksi Jeesuksessa Kristuksessa.
Jeesus sanoo Joh. 3:3: “Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Room. 10:9-10 sanoo: “Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan”.
Jeesus odottaa, että Hän saa siirtää meidät pois pimeydestä eli saatanan vallasta ja viedä meidät ihanaan valoon,
elämän tielle, Jumalan perheeseen. Hän ei vie ketään väkisin, vaan meidän jokaisen on itse henkilökohtaisesti etsittävä kokosydämisesti tätä uudestisyntymistä. Huomaamme
varmasti, kun se tapahtuu. Sen jälkeen tietämällä tiedämme,
että olemme taivastiellä.¤
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Pastoripari
Peter ja Pia
Hackzell.

Ihmiset ovat tärkein voimavara, mitä meillä
on seurakunnissamme.

ESY 25 vuotta
Teksti: Pastori Peter Hackzell, Elävä Sana –seurakunta, Helsinki
Kuva: Andreas Hackzell

V

iime vuonna Elävä Sana –seurakunta täytti 25 vuotta. Seurakunta tunnetaan myös nimellä ”Esy”, joka
tulee yhdistyksen nimestä Elävän Sanan Yhteys ry.
Seurakunnan nykyiset tilat sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa ja jäsenmäärä on 230. Seurakunta toimi pitkään Tapio ja
Karen Tammisen johdolla aina vuoteen 2001 asti, jolloin
Peter & Pia Hackzell tulivat pastoripariksi.
Seurakunta tuli laajemmin tunnetuksi aloittaessaan
täysaikaista Logos-raamattukoulua 90-luvun alussa, joka
palveli yhteiskristilliseltä pohjalta Kristuksen ruumista koko Suomessa. Oppilaita tuli vuosien aikana monenlaisista
eri seurakunnista ja myös opettajakaarti oli eri seurakunnista. Logos Helsinki lopetti toimintansa 2006.
Seurakunta on alusta asti ollut ylistävä seurakunta, jossa on läpi vuosien toiminut hyviä muusikoita, laulajia ja
ylistyksenvetäjiä. Pastori Jani Pellikka toimii tällä hetkellä
ylistyksen johtajana. Seurakunnan tilaisuuksissa on myös
ylistystanssia. Myös Veikko Lipponen on toiminut pastorina monen vuoden ajan. Seurakunnan sihteerinä toimii nykyään Leena Valkonen.

Ihmiset ovat tärkeimpiä
Pastori Peter toteaa, että hyvin helposti voimme tuijottaa siihen, mitä meillä ei ole. Esimerkiksi ei ole tarpeeksi ylistäjiä
tai muusikoita, tai että on liian vähän varoja tai liian pienet tilat, tai ettei ole TV-työtä tai jotain vastaava. Apostoli
Paavali, joka oli taitava ja armoitettu seurakuntien perustaja ja rakentaja keskittyy eniten kirjeissään pyhiin, niihin
jotka olivat tulleet uskoon ja olivat seurakunnassa mukana.
Hän ei mainitsee numeroita, emme tiedä kuinka suuria seurakunnat olivat. Hän ei puhu rakennuksista tai siitä, mitä ei
ole. Hän näkee ja lähtee siitä, mitä Herra oli saanut aikaan
hänen palvelustyönsä kautta. Paavali fokusoi ja keskittyy
vahvistamaan sitä, mitä oli saavutettu. Paavali tiesi vallan
hyvin, että jos uskovat saadaan juurtumaan ja kasvamaan
Kristuksessa, Hänen ja Isä Jumalan tuntemisessa ja ymmärtämään Pyhä Hengen toiminta niin hedelmä tulee!
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Toimintamuodot sinänsä eivät ole päämäärä vaan seuraus siitä, kun pyhät kasvavat Kristuksessa, löytävät lahjansa ja lähtevät toteuttamaan kutsumustansa. Ihmiset, pyhät,
jäsenet ovat tärkein voimavara, mitä meillä on seurakunnissamme, olipa jäseniä 12, 25 tai 100. Kun elämä Kristuksessa kasvaa ja kehittyy, se tuottaa aina sen hedelmän,
mikä tule Jumalasta. Tätä pyrimme toteuttamaan Esyssä,
että jäsenet Kristuksen ruumiissa juurtuisivat Kristukseen,
oppisivat tuntemaan Häntä, Taivaan Isää ja Pyhää Henkeä!
Kun tämä tapahtuu, se vaikuttaa hyvin oleellisesti myös
ihmissuhteisiin ja seurakunnan ilmapiiriin ja siihen, miten
pyhät lähtevät toteuttamaan kutsumustansa. Palvelualttius
tulee myös esille.
Hedelmä ilmenee monin eri tavoin. Jotkut haluavat
evankelioida, toiset suuntautuvat tekemään lähetystyötä,
toiset lapsityötä, joku haluaa olla kirjamyynnissä tai rukouspalvelijana. Toiset haluavat aloittaa solun tai auttaa siivoamisessa. ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä
ilman minua te ette voi tehdä mitään”, sanoi Jeesus.

Raamattukoulu sunnuntaisin
Viime syksynä Esy aloitti sunnuntairaamattukoulunsa
”Word4U – Sana sinulle” noin 25 oppilaalla. Koulu on
vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä täysmittaista raamattukoulua, mutta jotka kaipaavat systemaattista
opetusta elämäänsä. Koulu on klo 12-14.40 joka sunnuntai.
Kurssi on yhteensä kahdeksan tuntia, neljä kurssia syksyllä ja viisi kurssia keväällä. Opettajina toimivat seurakunnan omat työntekijät Peter Hackzell, Veikko Lipponen, Jani Pellikka, Kaarlo Favorin, Jani Liukkonen, Kari & Maija
Tassia ja Maggie Jägerhult.
Pastori Peter toteaa, että evankelista Claus Møller on
läpi vuosien ollut seurakunnalle suuri siunaus voitelullaan
ja armoituksellaan. Haluamme olla avoimia Pyhä Hengen
liikehdinnälle. Ole varovainen tekemään liian nopeita päätöksiä siitä, mikä on Pyhästä Hengestä, varoittaa pastori Peter. Välillä tuntuu, että jotkut asiat vaikuttavat pinnallisilta
ja sielullisilta. Vasta silloin, kun kuulee ihmisten todistuksia ja kertomuksia siitä, mitä on tapahtunut, voimme tehdä varmempia johtopäätöksiä. Viime kokoussarjan aikana,
vuoden vaihteessa, Clausin kanssa tapahtui enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Viiden päivän sarja venyi 12 päivään. Todistuksia oli paljon siitä, mitä Herra oli tehnyt ja
saanut aikaan. Jos sanomme, että meillä on läpimurto Kristuksessa tai elämme avoimen taivaan alla, se pitää jollain
tavalla nähdä ja huomata, ettei siitä tule vain tyhjiä sanoja.
En halua ylikorostaa omaa rooliani, mutta toisaalta tiedän, kuinka elintärkeä se on seurakunnalle, että johtajat voivat hyvin. Seurakunta lähetti minut ja Pia vaimoni viime
kesänä Floridaan ja se oli meille erittäin suureksi siunauksesi. Neuvoni seurakunnille on, että jos suinkin on mahdollista, lähettäkää pastorinne vaimoineen jonnekin, missä he
voivat virkistyä ja uudistua, koska se on siunauksesi koko
seurakunnalle!¤

Tanskalainen evankelista Claus Møller
kertoo, kuinka hänen isäpuolensa
sai vastaanottaa pelastuksen
Jeesuksessa Kristuksessa juuri ennen
kuolemaansa.

Isäni, isäpuoleni ja ystäväni
Teksti: Raija Savolainen

I

säpuoleni oli hyvin älykäs kemian insinööri. Hän työskenteli ympäri maailmaa ja puhui yhdeksää eri kieltä.
Noin puolitoista vuotta sitten hän sai sydänkohtauksen
ja sen jälkeen kaksi aivoveritulppaa. Hänet jouduttiin sijoittamaan vanhainkotiin. Isäpuoleni on ollut isäni niin kauan
kuin muistan. Opin tuntemaan myös biologisen isäni ja sain
johdattaa hänet Jeesuksen luo kaksi viikkoa ennen hänen
kuolemaansa. Tämä tapahtui kesällä 2008. Siitä olen todella kiitollinen, Claus muistelee.
Isäpuolensa pelastumisen puolesta Claus oli rukoillut paljon, sillä tämä oli todella vastaan kaikkea kristillisyyttä. Noin viisitoista vuotta sitten, Clausin äidin kuoleman jälkeen, Jumala ihmeellisesti ennalleenasetti Clausin
ja isäpuolen erittäin vaikean suhteen. Isäpuolesta tuli hyvä
ystävä, jonka kanssa hän jutteli kaikista asioista. Mutta isäpuoli ei halunnut uskoa Jeesukseen, vaan kannatti Darvinin
oppeja.
Marraskuussa 2008 Claus luki erityisen paljon Raamattua ja Jumala puhui hänelle monista asioista. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, saat vastauksia, toteaa Claus tässä
vaiheessa ja jatkaa: Eräänä iltana sain selkeän näyn. Olin
silloin Suomessa, Elävät Kivet seurakunnassa Hirvaskankaalla kokousmatkalla. Ennen näkyä olin vastaanottanut
tekstiviestin sisareltani ja hän kertoi, että isä oli todella sairas ja oli joutunut sairaalaan.

Selkeä näky
Näyssä menin isäpuoleni huoneeseen ja johdatin hänet Jeesuksen luo. Tiesin, että enkeli oli kanssamme siinä huoneessa. Isäpuoleni sanoi siinä minulle: ”Se, miten sinä uskot, on
oikein. Kerro sisarellesi ja veljellesi ja kaikille sukulaisille,
että rakastan heitä.” Sitten kysyin isäpuoleltani: ”Haluatko
vielä elää?” Hän vastasi: ”Ei, olen niin väsynyt, että haluan

mennä kotiin!” Silloin sanoin: ”Älä pelkää.” Sitten isäpuoleni nukkui pois hymy huulillaan. Näyssä tiesin, että tämä
tapahtui ennen joulua.
Näyn jälkeen Claus laittoi tekstiviestin sisarelleen: ”Älä
pelkää. Näin näyssä, että isä lähtee taivaankotiin pelastuneena ennen joulua.” Claus kertoi näystä myös pastori Matille ja joulukuun alussa, Tanskaan palattuaan, myös monille sukulaisille. Claus alkoi vierailla sairaalassa isäpuolensa
luona. Kolme päivää ennen isäpuolen kuolemaa Claus näki
selvästi, että hän ei elä enää kauan. Hoitajat sanoivat, että
hän voi paremmin, ei hän vielä kuole.

Pelastusrukous
Claus alkoi puhella isäpuolelleen noiden kolmen päivän aikana, että äitisi, isäsi ja vaimosi odottavat sinua taivaassa.
Joulukuun 15. päivä isäpuoli sanoi yhtäkkiä: ”En oikein usko, että lapsikaste vie minut taivaankotiin.” Claus vastasi:
”Ei viekään, mutta minä voin auttaa sinua.” Claus johdatti isäpuolensa sanomaan pelastusrukouksen. He rukoilivat
sen kahteen kertaan ja pyysivät Jeesusta Herraksi ja Pelastajaksi. Claus näki, kuinka rauha tuli isäpuolen kasvoille.
Kun Claus lähti sairaalasta, hän tiesi, että tämä oli viimeinen kerta, kun hän näki isäpuolensa elossa.
Joulukuun 16. päivän aamuna Claus sai puhelinsoiton
sisareltaan. Isäpuoli oli nukkunut rauhallisesti pois yön aikana. Hautajaiset järjestettiin joulukuun 22. päivä. Vaikka
isäpuoli ei kuulunut luterilaiseen kirkkoon, Claus sai uskovan luterilaisen papin siunaamaan. Claus vaati, että papin
pitää saarnata pelastusta siunauspuheessaan. Sen jälkeen
Claus kertoi Jumalan antamasta näystä niille kaikille viisaille tiedemiehille ja sukulaisille, jotka olivat tulleet hautajaisiin. Jumalan voima vaikutti ja hautajaisista tuli siunattu
tilaisuus.¤
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Osana
Jumalan suurta
suunnitelmaa

Teksti: Iina Mattila
Kuva: Eija Kumpulainen

•

Jumalalla on suuri suunnitelma.
Hänen suunnitelmansa on
täydellinen ja paras, emmekä me
ihmiset ehkä koko elämämme
aikana ymmärrä, miten suurissa
asioissa saammekaan olla
mukana seuratessamme
Jeesusta. Raamatussa on monia
esimerkkejä siitä, miten tavalliset
ihmiset ovat valinneet elää
Jumalalle, ja sitä kautta päätyneet
osaksi tätä suurta suunnitelmaa.
10

Palvelijan sydän

Rebekka oli nuori tyttö, joka eli isänsä kodissa Mesopotamiassa. Raamattu kertoo meille, miten Abrahamin palvelija
tuli etsimään herransa pojalle vaimoa, ja rukoili Jumalalta
merkkiä. Se tytöistä, joka antaisi hänelle vettä ja juottaisi hänen kamelinsa, olisi Jumalan valitsema neito Iisakille.
Mitään tästä tietämättä Rebekka tuli kaivolle ammentamaan
vettä ja täytti annetut ehdot. Hän tarjoutui juottamaan kaikki kymmenen kamelia. Kamelit voivat erämaataivalluksen
jälkeen juoda hirmuisia määriä vettä, eikä Rebekka siis selvinnyt tehtävästään aivan hetkessä. Kerta toisensa jälkeen
hän ammensi kaivosta vettä ja kantoi kameleille. Hänellä
oli palvelijan sydän, hän oli valinnut palvella. Tuona päivänä Rebekan valinta tuotti yllättävää hedelmää. Hänestä
tuli Lähi-Idän kenties rikkaimman miehen vaimo (1. Moos.
24).

•

Jumalan puolella

Raahab oli jerikolainen prostituoitu. Eräänä päivänä kaksi israelilaista miestä saapui Jerikoon. He pyysivät Raahabilta yöpaikkaa, ja saivatkin. Kaupungin kuningas sai pian
kuulla, että israelilaiset olivat tulleet vakoilemaan maata, ja
lähetti Raahabille käskyn luovuttaa miehet kuninkaan palvelijoille. Raahab kuitenkin pelkäsi Israelin Jumalaa ja tiesi, että Jumala oli päättänyt antaa maan Israelin käsiin. Kuninkaan käskystä huolimatta hän suojeli vakoojia ja auttoi

heidät turvallisesti kotimatkalle. Raahab päätti sydämessään olla Jumalan puolella. Kun sitten Israel myöhemmin
hyökkäsi Jerikoon ja hävitti kaupungin asukkaat, pelastui
Raahab ja hänen perheensä tuholta. Valinnallaan hän hankki itselleen ja perheelleen elämän (Joos. 2: 1-6).

•

Uskollinen

Ruutin mies oli kuollut. Hänen miehensä oli aikoinaan
muuttanut Mooabiin Beetlehemistä nälänhädän ahdistaessa
Juudean maata, ja ottanut sitten Ruutin itselleen vaimoksi.
Nyt oli Ruutin onni mennyttä. Ruutin anoppi, Noomi, suri
hänkin, olihan hän Mooabin maalla menettänyt sekä miehensä että kaksi poikaansa. Noomi lähti matkaan palatakseen kotimaahansa. Ruut päätti seurata anoppiaan. Noomi
pyytämällä pyysi häntä palaamaan Mooabiin, mutta Ruut
pysyi päätöksessään. ”Mihin sinä menet, sinne minäkin menen, mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on
minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, sinne tahdon minäkin tulla haudatuksi.” sanoi Ruut anopilleen (Ruut 1:16–17). Hän oli valinnut olla
uskollinen kaikessa. Enemmän kuin kotimaataan ja tulevaisuuttaan siellä hän rakasti anoppiaan ja Israelin Jumalaa. Jumala ei ollut kuuro Ruutin uskollisuudelle, vaan piti
huolta mooabilaisen lesken elämästä. Sittemmin Ruutista
tuli kuuluisan kuningas Daavidin isoisoäiti.

•

Jumalalle antautunut

Maria, Jeesuksen äiti, on meille kenties tutuin esimerkki Jumalalle antautumisesta. Enkelin ilmoittaessa Marialle, että
hän saisi pojan, Maria vastasi: ”Katso, minä olen Herran
palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan”
(Luuk. 1:38). Hän oli sydämessään päättänyt elämällään
palvella Jumalaa, antautua Hänelle sataprosenttisesti. Päätös antautumisesta ei syntynyt hetken mielijohteesta, vaan
Marian oli jo ennen tuota päivää täytynyt työstää suhdettaan Jumalaansa. Hänen identiteetikseen oli jo muodostunut ”Herran palvelijatar”, ja siitä käsin hän vastasi enkelille. Jumala näki Marian antautuneisuuden, ja hänestä tuli
Jeesuksen äiti.

K

aikki nämä naiset olivat sydämessään päättäneet
seurata Jumalaa. Jokaisen heidän elämässä tämä
päätös tuotti hedelmää. Ilman näitä päätöksiä heidän elämänsä olisi varmastikin näyttänyt aivan toisenlaiselta, eikä heistä ehkä koskaan olisi kirjoitettu Raamattuun.
Jokainen heistä sai valintojensa seurauksena maistaa Jumalan uskollisuutta ja nähdä Hänen ihmeitään. Tuskin he kuitenkaan käsittivät, miten paljon omaa elämäänsä suuremmassa suunnitelmassa he saivat olla osallisena. Jokainen

heistä löytyy Jeesuksen sukuluettelosta, he olivat elämällään tuomassa Jumalan Poikaa maailmaan.

Valitse palvella
Jumala haluaa käyttää sinua samalla tavalla. Hän tahtoo
käyttää sinua tuodakseen Jeesuksen maailmaan. Jotta se
voisi toteutua, tulee meidän tehdä hyviä päätöksiä elämässämme. Päivittäiset valintamme ja tapamme ohjaavat elämäämme paljon enemmän kuin unelmamme. Se, mitä ajattelemme sydämessämme, määrää, miten toimimme. Siksi
on tärkeää, että Jumalan Sana saa uudistaa mieltämme, ja
sydämemme täyttyy Jumalan mielen mukaisilla asioilla.
Näin myös hedelmä on hyvää. Jeesus sanoi: ”Sillä ei ole
hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän; sillä jokainen puu
tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.
Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Luuk.6:43–45).
Voit olla varma, että kun sydämestäsi annat itsesi ja elämäsi Jumalalle, Hän käyttää sinua tuomaan ihmisille pelastuksen. Nyt on aika valmistaa sydäntä ja tehdä hyviä päätöksiä. Valitse palvella, palvella Jumalaa ja ihmisiä. Päätä
aina olla Jumalan puolella, aina olla samaa mieltä Jumalan
kanssa. Vaali uskollisuutta elämäsi jokaisella osa-alueella,
antaudu kokonaan Jumalalle. Nämä valinnat eivät salli sinun jäädä hedelmättömäksi, vaan tekevät sinusta lenkin Jumalan suureen suunnitelmaan. Silloin et rakenna ainoastaan
jotakin ajallista ja katoavaa, vaan olet mukana rakentamassa Jumalan ikuista valtakuntaa.

Antaudu ehyellä sydämellä
Jumalalle antautuminen ei ole pakkoa tai marttyyriasennetta. Se ei tuota katkeruutta. On mahdollista tehdä oikein lainomaisesti, antautumatta silti Jumalalle. Näin teki Juudan
kuningas Amasja, josta sanotaan: ”Hän teki sitä, mikä on
oikein Herran silmissä, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä”
(2. Aik. 25:2). Jumalan palveleminen ehyellä sydämellä ei
ole pakonomaista tekemistä. Siihen tarvitaan ilmestystä Jumalan suuruudesta, pyhyydestä, rakkaudesta ja hyvyydestä.
Se, mikä vaatii meitä toimimaan, on kohtaamamme Kristuksen rakkaus, eivät ihmiset tai laki (2. Kor. 5:14).
Ehyellä sydämellä antautunut Herran palvelija etsii Herransa parasta, hänen tekonsa nousee nöyryydestä ja kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Hänellä on henkilökohtainen
suhde Jumalaan, ja se on kaikkien hänen tekojensa perusta.
Hän tietää sydämessään, ettei hänen voi lopulta käydä kuin
hyvin, kun hän pitää kiinni Jumalan Sanasta. Ja niin juuri
asia onkin, sillä ”Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata,
että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle” (2. Aik.16:9).¤
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Teksti: Marja Liisa Lappalainen

Jeesus, suurin aarre,
jonka voit löytää
”Taivasten valtakunta on kuin
kauppias, joka etsi kalliita helmiä,
ja löydettyään yhden kallisarvoisen
helmen hän meni ja myi kaikki, mitä
hänellä oli, ja osti sen” (Matt. 13:
45–46).

M

e ihmiset etsimme täytettä elämäämme. Tässä maailmassa on tarjolla totisesti
paljon kaikenlaista viihdettä, urheilua,
taidetta, kursseja ja kirjallisuutta. Media syytää eteemme, mitä ihmeellisimpiä asioita, joilla voimme täyttää elämämme. Monet täyttävät elämänsä
tavaroilla. Niitä on saatava koko ajan
vain lisää. Lopulta koti on niin täynnä tavaraa, että hyvä jos itse mahtuu
enää joukkoon. Meillä voi olla myös
ostamisen pakko. Koemme valtavaa
mielihyvää, kun saamme käydä ostoksilla. Vaikka meillä olisi viimeiset eurot käsillä, niin nekin on saatava menemään ostamiseen. Meillä ihmisillä on
monia heikkouksia ja Herramme tietää
ne kaikki. Herramme ei ole kuitenkaan
tullut syyttämään meitä, vaan armahtamaan. Hän voi auttaa, sinuakin.

Mahdollisuuksien Jumala
Matteus vertaa Jumalan valtakuntaa
helmeen, joka on niin kallisarvoinen,
että kaikki muu joutaa myydä pois, jotta tuo helmi saadaan hankituksi. Meidän on siis luovuttava omastamme, jotta saisimme tämän helmen. Raamatun
12

kertomuksen mukaan rikkaalle nuorukaiselle tämä oli mahdoton ajatus. Jeesus sanoi, että ihmisten, jotka luottavat
tavaraansa, on mahdotonta päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin
rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.
Opetuslapset hämmästyivät ja ihmettelivät kuka sitten voi pelastua? Jeesus
lohdutti heitä ja lohduttaa myös meitä. Hän sanoi, että se mikä ihmiselle
on mahdotonta on Jumalalle mahdollista. Me olemme tekemisissä mahdollisuuksien Jumalan kanssa. Herramme
Jeesus Kristus on tullut pelastamaan
niitä, jotka ovat matkalla kadotukseen.
Hän, maailman kaikkeuden Herra, on
lunastanut kaikki maailman ihmiset ja
sovittanut kaikki synnit, että me voisimme Häneen uskomalla periä iankaikkisen elämän. Luovutathan sinäkin itsesi tänään Herralle?

Tulkaa kaikki väsyneet
Jeesus tekee meille tarjouksen Matteuksen evankeliumin luvussa 11, aivan
luvun lopussa. Hän sanoo: ”Tulkaa mi-

nun tyköni, kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni
on sovelias ja kuormani on keveä”.
Amplified Bible esittää saman kohdan: ”Tulkaa minun luokseni kaikki
te, jotka työtä teette ja olette runsaasti kuormitettuja ja liikarasittuneita, ja
minä annan teille levon. Minä tulen
helpottamaan ja huojentamaan ja piristämään teidän sieluanne. Ottakaa
ikeeni päällenne ja oppikaa minusta,
sillä minä olen nöyrä, vaatimaton ja
hiljainen sydämeltä, ja te löydätte levon (huojennuksen, helpotuksen, piristyksen, uudelleen luomisen ja siunatun
hiljaisuuden) sieluillenne. Sillä minun
ikeeni on tervehdyttävä (käyttökelpoinen ja hyvä- ei karvas, kova, terävä tai
painostava- vaan mukava, armelias ja
miellyttävä) ja minun taakkani on kevyt ja helppo kantaa.” Herran seuraaminen, tämä ies, jota Jeesus tarjoaa,
on tervehdyttävä ja miellyttävä sieluillemme. Jeesus on täyspainoista elämän

leipää jokaiselle etsijälle. Hän on täyttävä kaikki tarpeemme Jeesuksessa Kristuksessa.
Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä Herraan uskovissa. Hän itse saa meissä Jumalan Sanan kylvön kasvamaan ja tuottamaan hedelmää. Herramme on tuo kallisarvoinen helmi, jota kauppias etsi. Tämä maailma ei tunne
Häntä, mutta ne tuntevat, joille Isä tahtoo Hänet ilmoittaa.

Lehmiltä opittua
Lehmiltä opittua
Lehmiltä opittua

Lupaus toteutuu
Sinulle, joka olet saanut lupauksen Herralta ja olet rukoillut
tämän lupauksen ja johdatuksen toteumista, mutta olet ajatellut, ettei se ole käytännössä mitenkään mahdollista, Herra sanoo: ”Niin kuin Israelin kansa kulki halki Kaislameren
ja Jordan virran Minun avullani, Minun käteni auttamana,
niin tulee tuo lupaukseni täyttymään sinun elämässäsi. Sinä
olet lukenut Raamatusta, kuinka Jumalan arkkia kantavien
pappien tuli ensin astua tuohon rantaveteen ennen kuin kuiva tie avautui heidän ja kansan edessä. Sinä olet myös kuullut saarnattavan tästä aiheesta ja nimenomaan on tähdennetty, että itse tulee ottaa ensi askeleet ja Herra hoitaa sitten
loput. Et ole huomannutkaan, että sinä seisot tällä hetkellä
varpainesi tuossa liplattelevassa rantavedessä ja Herra tulee
avaamaan ja auttamaan myös loppumatkan. Tämä tapahtuu sinun mahdottomuuksiesi ylitse niin, että kaikki muut
ympärilläsi sen varmasti huomaavat. Aivan kuten Israelin
kansan kohdalla apu ja johdatus tulivat Jumalan kädellä,
samoin se tulee sinun kohdallasi. Kaikki ylistys ja kunnia
kuuluvat siis Herrallemme. Aina aamuruskon maista iltaruskonmaihin tulee Herran nimi olemaan ylistetty.”

Elävän Sanan voima
Kävin viime marraskuussa Israelissa. Siellä oli saatu ensimmäiset syyssateet lokakuussa ja viljan kylvötyöt olivat
jo hyvässä vauhdissa. Matkamme aikana siellä satoi parina
yönä ja heti lämpöisen vesisateen auttamana aivan pienen
pienet krookukset nousivat maasta ja alkoivat kukkia. Niitä
me näimme Nasaret villagessa. Pienikin vesisade voi saada kuivan maan kukkimaan. Yksi elävä sana Herralta, niin
meidän sydämemme kukkii ja riemuitsee. Psalmissa 119:
162 sanotaan: ”Minä riemuitsen sinun puheestasi, niin kuin
suuren saaliin saanut.” Herraa janoavat täytetään Pyhän
Hengen voimalla. Yksi pieni pisara saa jo ihmeitä aikaan.
Rukoillaan toistemme puolesta ja ylistetään ja kiitetään
Herraa! Jeesus meni Simonin kotiin, jossa hänen anoppinsa
sairasti kuumetautia. Luukas kertoo kuinka toiset rukoilivat
Jeesusta hänen puolestaan. Niin Jeesus meni ja kumartui
hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja
vaimo heti nousi ja palveli heitä (Luuk. 4: 38 - 39). Rukous
voi paljon, kun se on harras! Siunausta elämääsi.¤

Teksti: Iina Mattila | Kuva: Kumpulaisten kotiarkisto

Jos olet tarkkana, huomaat,
että Jumala puhuu sinulle myös
arkiaskareidesi keskellä. Jumalan
viisautta ja ohjeita voi tulla vaikka
lehmien kautta.

V

iime kesänä olin töissä maatalossa lehmiä
hoitamassa. Alkukesästä opetimme lehmiä käymään laitumella. Huomasin pian,
miten erilaisia lehmät olivat. Joku juoksi suoraa
päätä oikeaa reittiä ulos heti, kun länget avattiin.
Toinen taas karkasi omille teilleen joka kerta, kun
silmä vältti.
Erityisesti mieleeni jäi eräs lehmä, joka ei
millään olisi halunnut mennä ovesta ulos. Se vain
seisoi ovella eikä liikahtanutkaan, vaikka metrin
päässä olisi odottanut vapaus ja vehreä ruoho.
Psalmissa kirjoitetaan: ”Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät
sinua lähesty” (Ps.32:8).
Monesti kuulee sanottavan, että Jumala antaa
elämäämme sairautta tai vaikeuksia, jotta lähestyisimme Häntä. Se ei kuitenkaan ole Jumalan
tahto. Hän tahtoo, että tulisimme Hänen luoksensa vapaaehtoisesti. Hän kutsuu meitä luokseen
hyvyydellään. Hän tarjoaa meille syntien anteeksiantoa Jeesuksessa. Se on todellista vapautta. Ei
ole viisasta jäädä seisomaan ovelle, niin kuin lehmä, joka ei halunnut mennä laitumelle. Älä siis
odota vaikeuksia, ota tänään rohkeasti askel vapauteen, ja tule Jeesuksen luokse.¤
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Antamalla tilaa Pyhälle Hengelle luomme mahdollisuuden elämän hyville
muutoksille. Hän on halukas ja kykenevä luomaan uutta jokaisen elämässä.

Läheinen suhde

Pyhän Hengen kanssa
Teksti: Pastori Matti Savolainen | Kuvat : Eija Kumpulainen

P

yhä Henki muutti täydellisesti apostolien elämän,
kun Hän helluntaina tuli väkevänä tuulispäänä heidän ylleen. Hän täytti myös huoneen, jossa he kokoontuivat. Pyhä Henki aloitti voimallisesti uuden aikakauden Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen jälkeen. Kukaan
opetuslapsista ei ollut enää sama Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. He puhuivat eri kansakuntien kielillä elävän
Jumalan suurista ihmeistä ja Pyhä Henki täytti heidät aivan
uskomattomalla rohkeudella ja voimalla.
Aikaisemmin oli Jeesus, mutta nyt oli lisäksi 120, jotka olivat täyttyneet samalla Hengellä, joka näkyi Jeesuksen
elämässä Hänen ollessaan maan päällä. Jumalan antama lupaus oli nyt täyttynyt hyvin väkevästi. Lupaus Puolustajasta, joka oli tuleva heihin ja pysyvä heidän kanssaan iankaikkisesti, oli nyt totta.

Puolustaja – Pyhä Henki
Puolustaja tulee kreikan sanasta paraklétos, joka tarkoittaa
mm. auttaja, asianajaja, neuvonantaja, lohduttaja, esirukoilija, vahvistaja ja henkilö, joka on vierellämme. Paraklétos
tarkoittaa myös henkilöä, johon voimme ehdottomasti luottaa. Hän on lisäksi henkilö, joka on valmiina välittömään
toimintaan. Paraklétos on aina käytettävissä. Hänellä on 24
tunnin päivystys 365 päivää vuodessa.
Puolustaja, Pyhä Henki, on aina valmiina ilmoittamaan
Jumalan tahdon. Koska Pyhä Henki on Jumalan Henki, Hän
tietää kaiken täsmällisesti ja tarkasti. Hän tietää menneet,
nykyiset ja tulevat asiat. Jumalan Henki oli työssä ja toiminnassa, kun maailma luotiin. Hän on myös tänä päivänä
maan päällä. Hän on halukas ja kykenevä luomaan uutta
jokaisen elämässä.

Pyhän Hengen temppeli
Pyhä Henki haluaa, että jokainen ihminen kokee oman elämänsä mielekkääksi ja tärkeäksi. Jumalalle jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas. Tämän totuuden Pyhä Henki haluaa välittää meille. Paavali kirjoittaa korinttolaisille: “Ettekö
tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki
asuu teissä?” (1. Kor. 3:16). On oleellisen tärkeää tietää
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ja tiedostaa Jumalan totuus omassa elämässä. Jos Pyhälle
Hengelle annetaan johtava asema temppelissä, se vaikutus,
mitä temppelin eli ihmisen elämän kautta tulee esille, on
aivan erilainen.
Pyhä Henki haluaa tuoda voimallisesti esille Jeesuksen
voittoa ristillä ja kaikkea Hänen majesteettisuuttaan ja hyvyyttään. Pyhä Henki tuo esille Sanan totuuden, joka vapauttaa kaikesta vihollisen vallasta. Erityisen selkeästi Pyhä Henki todistaa, että Jeesus elää ja Jumala elää ja mekin
saamme elää iankaikkisesti Hänen yhteydessään. Jos lihallisuus hallitsee temppelissä, se heijastaa synkeyttä, ankeutta ja epätoivoa, mutta Pyhä Henki tuo temppeliin elämän,
valon ja tulevaisuuden.

Tärkeysjärjestys
Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus “teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän
pöytänsä kumoon” (Joh. 2:15). Selitys, minkä Jeesus antoi
tälle erikoiselle käyttäytymiselle, oli, että ”Jumalan huone
pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet
siitä ryövärien luolan” (Matt. 21:13). Tälläinen rohkeus ja
kiivaus Jeesuksen taholta osoittaa, että Jerusalemin temppelin käytössä ja ihmisten asenteissa Jumalaa kohtaan oli
todella paljon korjattavaa.
Jeesus halusi, ja haluaa tänäänkin, laittaa asiat oikeaan
järjestykseen. Jumalan asiat tulee olla ensimmäisellä sijalla
elämässämme. Jos elämäämme pääsee hiipimään samanlainen markkinnameninki kuin Jerusalemin temppeliin, tarvitsemme yhtä voimallista käsittelyä. Elävä ja aito rukous
jokaisen elämässä on edellytys Jumalan väkevälle toiminnalle.

Toimintavaltuudet Pyhälle Hengelle
Kun Raamatussa puhutaan Pyhästä Hengestä, käytetään
aina persoonapronominia Hän. Tämä tarkoittaa, että Pyhä
Henki on henkilö ja persoona. Hän on henkilö, joka on äärimmäisen suuremmoinen. Henkilö, jota ei tulisi koskaan
murehduttaa vääränlaisella käyttäytymisellä. Jos niin kui-

tenkin pääsee käymään, tulee olla
välittömästi ja vilpittömästi valmis sopimaan asia Hänen kanssaan.
Voimallinen parantaja-evankelista Kathryn Kuhlman sanoi
yleisölleen: “Älkää murehduttako Pyhää Henkeä, minulla ei ole
ketään muuta kuin Hänet. Älkää
haavoittako Häntä, jota rakastan.”
Tuhannet ihmiset saivat kokea
parantumisen Kathryn Kuhlmanin palvelutyön kautta. Jos Pyhä
Henki oli kaikki kaikessa Kathryn
Kuhlmanille, ja opetuslapsien elämä muuttui täydellisesti, meidän
itsekunkin tulisi antaa yhä enemmän tilaa ja toimintavaltuuksia
Hänelle.

Herrasmies
Pyhä Hengen avulla pystymme
pääsemään eroon kaikesta maailmallisuudesta, myös uskonnollisuudesta, joka tekee meistä lakihenkisen tiukkapiposia. Pyhä Henki
haluaa vapauttaa meidät kaikesta
väärästä ja ohjata meidät niihin asiohin, joista tulee hyvää hedelmää.
Tarvitsemme myös jatkuvasti
Hänen voimaansa, rohkeuttansa
ja viisauttansa, jotta Jumalan hyvä työ voisi jatkua elämässämme.
Mutta Pyhä Henki on herrasmies,
Hän ei hallitse väkisin. Meidän on
annettava Hänelle tilaa elämässämme, niinkuin parhaalle ystävällemme. Läheinen suhde Pyhän
Hengen kanssa saa pahimmatkin
solmut aukeamaan!¤

Jeesus halusi, ja
haluaa tänäänkin,
laittaa asiat oikeaan
järjestykseen.
Kuvassa Deborah
Ooi Malesiasta
antaa ylistyksen ja
kiitoksen Jeesukselle
Kristukselle.
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Isän sylissä on

paras turvapaikka
Teksti: Katja Honkapää | Kuva: Raija Savolainen

Pieni sana ”turva”, mutta miten suuri merkitys sillä on! Olen
vuosikaudet lukenut Raamatusta ja muistakin hengellisistä
kirjoista, että: ”Herra, minun voimani ja varustukseni, minun
pakopaikkani hädän päivänä!” (Jer. 16:19). ”Hän yksin on
minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti
horju” (Ps. 62:3).

O

len tiennyt ja sisäistänyt sen enemmän ja vähemmän hyvällä menestyksellä, että Jeesuksen kanssa
ei tarvitse pelätä. Useimmiten sen kyllä muistaa,
mutta sitten synkempinä päivinä joskus unohtaa. Onneksi
Pyhä Henki jaksaa muistuttaa siitä, kuka Jeesus on ja min16

kälainen Hän on! Mitä enemmän luemme Sanaa, sitä paremmin Pyhä Henki pystyy muistuttamaan meitä Jumalan
lupauksista ja huolenpidosta. Sana ei siis ole mitään kuivaa
känttyä vaan tuoretta ja maistuvaa, kun Pyhä Henki saa puhua meille sen kautta.

emmekä siihen pystyisikään. Me emme voi myöskään ottaa
siitä täydellisestä työstä mitään pois - sillä se on ja pysyy.
Viime aikoina Taivaallinen Isä on puhunut minulle erityi- Hänessä meillä on ikuinen elämä ja saamme olla vapaita.
sesti siitä, että saan olla niin kuin pieni lapsi: turvassa Isän
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin (Jeesus)
sylissä. Isä pitää minusta huolta ja auttaa minua. Hän kui- niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman
vaa kyyneleeni – ja Hänellä on jopa tapana kääntää asiat kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on:
hyväksi! Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Kaikki päivät perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman peloseivät ole tulvillaan auringonta kautta koko elämänsä olipaistetta ja hymyä, mutta kaikvat olleet orjuuden alaisia”
kina päivinä saamme olla Isän
(Hebr. 2:14 – 15).
Jeesus ei ole jättänyt meitä, tuntuipa
sylissä. Hän on läsnä joka hetki.
Kun elämässä tulee vaimeistä miltä tahansa. Hän on tullut meihin
Jumala ei ole kaukana, jossain
keita tai pikkuisen jännittäviä
asumaan eikä Hän vaihda osoitetta sen
meidän ulottumattomissamme.
hetkiä, kannattaa muistaa, että
mukaan miltä meistä tuntuu.
Hän asuu meissä! Hän, joka siJeesus on meidän kanssamme
nut loi, on äärimmäisen kiinnosjoka hetki. Meidän ei tarvitse
tunut sinusta. Hän ei ole sellainen isä, joka potkii sinut luo- epäröidä tai hapuilla missään pimeässä tunnelissa. Jeesus ei
taan kauemmas multaisilla saappailla ja jättää sinut yksin ole jättänyt meitä, tuntuipa meistä miltä tahansa. Hän on tulnyyhkimään. Hän on Isä, joka nostaa syliin. Nostaa silloin- lut meihin asumaan eikä Hän vaihda osoitetta sen mukaan
kin, kun et edes tiedä mikä painaa tai itkettää.
miltä meistä tuntuu. Jeesus tahtoo auttaa meitä kaikessa ja
Minä olen jännittänyt ja pelännyt elämässäni monia asi- voimme luottavaisin mielin jättää murheemme ja kysymysoita. En edes jälkeenpäin ajateltuna ymmärrä, miten ihmi- merkkimme Hänelle. Hänellä on kaikki vastaukset!
nen voi elää sellaisen pelon kanssa. Onneksi Jeesus tuli ja
nosti minut pimeydestä. Olen saanut päivä päivältä oppia
tuntemaan Häntä enemmän ja ymmärtämään, että Hänen Älä huolehdi, Hän huolehtii
rakkautensa ja huolenpitonsa on pyyteetöntä: Hän ei tarvit- Monesti iltaisin kun käyn nukkumaan, päässä pyörii kuse korvauksia tai takaisinmaksua. Minä saan ylistää Häntä, luneen ja seuraavankin päivän tuhat ja sata asiaa. Olen jo
sillä Hän on hyvä! Minun ei tarvitse itse osata kaikkea ja aikoja sitten lakannut odottamasta nukkumattia ja unihiekpystyä huolehtimaan kaikesta, Jumala tekee sen paljon pa- kaa. Ainoa, millä saan tuon sirkuksen päässäni hellittämään
remmin. Hän suunnittelee tulevaisuuteni ja on antanut mi- on se yksinkertainen ajatus, että minä olen turvassa Isäni
nulle ikuisen toivon.
sylissä. Minut on pesty ja lunastettu Jeesuksen verellä eikä
”Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, mikään voi erottaa minua Hänen rakkaudestaan. Minun ei
minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastaja- koskaan tarvitse olla yksin eikä tarvitse jaksaa kantaa kaini, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, kenmaailman asioita. Isällä on vahvemmat hartiat kuin miminun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ylistetty ol- nulla ja Hän ei kanna vain minun asioitani – Hän nostaa mikoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pe- nutkin olkapäilleen, eikä väsy. Minä saan hymyillen levätä
lastun” (Ps. 18:2 – 4). ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka Hänen suuressa sylissään, vapaana kaikista painolasteista.¤
minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”
(Jer. 29:11).

Saat olla lapsi Isän sylissä

Kun jännittää ja pelottaa…
Minä saan hengittää vapaasti eikä minun tarvitse kantaa
huolta huomisesta. Minun Isäni tietää jo huomiseni ja Hän
johdattaa askeleeni. Olen saanut ymmärtää, että minun luottamukseni Jumalaan tuo Hänelle kunniaa. Isä hymyilee minulle ja nauttii siitä, kun päästän irti peloistani ja uskallan
heittäytyä Hänen syliinsä – turvaten Häneen kaikella mitä
minussa on.
Miksi sitten saamme olla turvassa? Koska: ”Sitä varten
Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen
teot” (1. Joh. 3:8). Eikä vain osaa niistä, vaan kaikki. Jeesus on jo maksanut kaiken meidän puolestamme. Meidän ei
tarvitse yrittää lisätä Jeesuksen täydelliseen työhön mitään,

”Sillä minä olen varma siitä, ettei
kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset,
ei voimat, ei korkeus eikä syvyys,
eikä mikään muu luotu voi meitä
erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme” (Room. 8:38 – 39).
”Heittäkää kaikki murheenne hänen
päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”
(1. Piet. 5:7).
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Hyvä Elämän Sanoma -lehden lukija!

E

nsiksi haluamme kiittää kaikkia Elämän Sanomalehden lukijoita ja tukijoita. Kiitos kaikesta siitä
rohkaisevasta palautteesta, jota olemme saaneet eri
puolilta Suomea ja ulkomailtakin. Olemme myös saaneet
monelta henkilöltä kehoitusta laittaa lehtemme mukana
pankkisiirtolomakkeen vapaaehtoista maksua varten.
Siksi laitamme tässä lehdessä teille pankkisiirtolomakkeen, jolla voitte maksaa vuoden 2009 tukimaksun (suositus 20 euroa). Tukimaksu on täysin vapaaehtoinen! Mikäli
haluatte tukea Elämän Sanoma -lehden painatus- ja posti-
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tuskustannuksia jollain muulla summalla, olemme kiitollisia.
Kiitämme myös kaikesta rukoustuesta, sillä haluamme
Elämän Sanoma -lehden kautta nostaa ja rohkaista jokaista
kristittyä näkemään, että elämä Pyhässä Hengessä on tavoittelemisen arvoista. Uudestisyntyminen elävään yhteyteen
Jumalan kanssa on parasta, mitä maanpäällä voi tapahtua!
Siunattua vuotta 2009 kaikille!
Elämän Sanoma-lehden toimitus

Elämän Sanoma

Viikottaiset tapahtumat:

Elävät Kivet seurakunnan
julkaisema lehti, joka sisältää
tuoretta opetusta voittoisasta
ja yltäkylläisestä elämästä
Jeesuksessa Kristuksessa.
Jeesus sanoo Joh. 10:10: ”Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys!”
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Isäni kirjoitti minulle 18vuotissyntymäpäivänäni, etteivät he
voisi seurata minua joka paikkaan
ja varjella minua kaikilta maailman
tuulilta, mutta...

Jumala kantaa
Teksti: Iina Mattila

K

uulkaa minua, te Jaakobin heimo, te kaikki Israelin
heimon tähteet, te, joita on pitänyt kantaa äidinkohdusta asti, nostaa äidinhelmasta. Teidän vanhuuteenne asti
minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka minä
kannan; niin minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan,
minä kannan ja pelastan” (Jes. 46:3-4).
Jumala on sitoutunut kantamaan meitä koko elämämme
ajan, kehdosta hautaan. Tässä Raamatun kohdassa Hän puhuu kansalleen, kuinka heitä on pitänyt kantaa äidinkohdusta asti. Juuri niin riippuvaisia me olemme Jumalasta. Emme
pysyisi elossa, ellei Jumala pitäisi meistä huolta. Tunnustammepa sitä tai emme, elämämme on lahja Jumalalta,
olemme täysin Hänen varassaan.

”

Kirje tyttärelle
Luonnollisessa elämässä lapsi on riippuvainen vanhemmistaan, kunnes tulee aika itsenäistyä.
Itse muistan, miten isäni kirjoitti minulle kirjeen 18vuotissyntymäpäivänäni. Hän kirjoitti, miten minun oli nyt
aika oppia lentämään itse. Tiesin, etteivät vanhempani lakkaisi auttamasta minua ja rukoilemasta puolestani, mutta
oli tosiaankin tullut aika ottaa enemmän vastuuta omasta
elämästä. Minun oli vain uskallettava levittää siipeni ja kokeilla, kantaisivatko ne.
Vanhempani eivät kuitenkaan lähettäneet minua maailmalle aivan yksin. Isä kirjoitti, etteivät he voisi seurata minua joka paikkaan ja varjella minua kaikilta maailman tuulilta. Sen sijaan hän kehotti minua tarrautumaan Jumalaan.
Hän olisi voimallinen pitämään minusta huolta, näyttämään
tietä ja kantamaan silloin, kun omat siivet eivät kanna.
Evääksi matkalle isä kirjoittikin minulle Jesajan sanat: ”Et20

kö tiedä, etkö ole kuullut; Herra on iankaikkinen Jumala,
joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen
ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä
ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja
nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta
ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he
vaeltavat eivätkä väsy” (Jes. 40:28–31).
Ymmärsin, että minun oli rakennettava elämäni Jumalan varaan, en voisi rakentaa sitä toisten ihmisten varaan.
Kukaan ihminen ei voisi pitää minusta huolta, vaikka rakastaisikin minua paljon. Ihminen ei pysty siihen. Jumalan
kanssa asia on toisin. Hän kestää, Hän pysyy, Hän ei muutu,
Hän on aina läsnä, eikä koskaan katoa elämästämme, Hän
on voimallinen pitämään huolta lapsestaan ikuisuuteen asti.

Jumala nostaa, kantaa ja pelastaa
Jumalan kanssa emme koskaan tule siihen pisteeseen, että Hän käskisi meidän pärjätä omillamme. Hän ei sano, että meidän pitäisi osata ja jaksaa itse, kasvaa irti Hänestä.
Päinvastoin Hän sanoo, että HÄN on kantanut meitä tähänkin asti, ja aikoo kantaa myös tästä eteenpäin. Toki meidän
tulee kasvaa Hänen tuntemisessaan ja kypsyä hengelliseen
aikuisuuteen, mutta se ei tarkoita irti kasvamista; sitä riippuvaisemmiksi tulemme Jumalasta, mitä enemmän opimme Häntä tuntemaan. Jumala on täysin sitoutunut pitämään
meistä huolta, kantamaan meitä aina ja kaikissa tilanteissa.
”… hamaan harmaantumiseenne saakka minä kannan; niin
minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan
ja pelastan” (Jes. 46:4).¤

