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Puhdistava ja
herättävä myrsky
Kuva: Iina Mattila

un tarkastelemme Jeesuksen käyttäytymistä Hänen ollessaan
maan päällä, voimme huomata, ettei se ollut ollenkaan tasapaksua tai yksitoikkoista. Matt 21:12-13 kertoo, kuinka Jeesus meni
pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja
kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja
hän sanoi heille: ”Kirjoitettu on: ’Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi’, mutta te teette siitä ryövärien luolan.”
Jeesus halusi herättää tuolla käytöksellään ihmiset näkemään Jumalan
ja sen, mitä Jumalalla oli annettavana ihmiselle. Nuo ihmiset olivat ajautuneet sellaiseen unitilaan, jossa ei ollut tilaa millekään yliluonnolliselle. Tuon puhdistuksen jälkeen pyhäkössä alkoi tapahtua ihmeitä. Ihmiset
toivat sokeita ja rampoja Jeesuksen luo eikä Hän ajanut heitä pois, vaan
paransi heidät. Ensin tuli Jumalan puhdistava ja herättävä myrsky pyhäkköön, ja sitten tuli Pyhän Hengen lempeä ja parantava voima.

Palkintona pelastus ja rauha
Luuk 7:37-38 kertoo, kuinka siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti; ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi
hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki,
ajatteli hän mielessään näin: ”Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä
ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee: että hän on syntinen.”
Jeesus rakasti ja rakastaa oikeasti ja aidosti kaikkia ihmisiä. Jeesus tuli
ja tulee lähelle ihmistä. Toisaalta Hän sallii myös ihmisen tulevan lähelle
itseään ja Hän itse on valmis vastaanottamaan rakkautta. Tuo edellä mainittu tilanne kuvaa Jeesuksen sydämen avaruutta ja laajuutta. Kriittinen
fariseus ei saanut Jeesusta hylkäämään syntisen naisen rakkaudenosoitusta itseään kohtaan. Jeesus ymmärsi, että nainen tuli aidosti hakemaan
apua ja sovitusta rikkinäiseen ja epäonnistuneeseen elämäänsä. Luukkaan
7. luvun viimeisessä jakeessa mainitaan Jeesuksen palkinto naiselle; pelastus ja rauha.

Ohjeet Jeesukselta
Jeesus toimi ja myös puhui, joskus Hän ei sanonut sanaakaan. Jeesus toimi niin kuin Pyhä Henki johti. Uskonnollisille eli hengellisesti jumittuneille tai tuomiohengen alla eläville Hän puhui hyvin voimakkain sanoin.
Jeesus haluaa antaa meille itsekullekin ohjeita, jotka auttavat meitä eri
elämän tilanteissa ja haasteissa. Jeesus haluaa, että meidän elämämme
juurtuu Häneen. Hän haluaa olla auttajamme ja huolenpitäjämme. Hän
haluaa olla ainut lähteemme ja Herramme kaikilla elämämme alueilla.
Hän tietää, kuinka tulee puhua tai käyttäytyä eri tilanteissa. Hän antaa Pyhän Hengen kautta ohjeet kaikkeen mitä tarvitsemme.¤

Tämän lehden tarkoitus on
välittää ajatuksia Jeesuksen
sydämeltä meidän elämäämme
ravinnoksi ja hyödyksi. Haluan
toivottaa iloista ja antoisaa
kesää jokaiselle. Kesä ja
kesäloma ovat myös Jumalan
lahjoja, joten muistetaan kiittää
Häntä myös niistä.

Matti Savolainen

Teksti: Katja Ahokas | Kuva: Eija Kumpulainen

Kohtauspaikalle
ylistäen
Onko sinusta koskaan tuntunut ylistäessäsi siltä, että huone, jossa sillä
hetkellä olet, käy kovin pieneksi? Ehkä sinulla on alkaessasi ylistää ollut
murheita tai sellainen olo, että ylistys tai rukoileminen eivät ole niitä
kiinnostavimpia asioita siinä hetkessä. Yhtäkkiä huomaatkin, että olet jättänyt
murheesi Herralle ja hymyilet. Nautit Hänen läsnäolostaan ja unohdat kaiken
ympärillä olevan. Minulle käy näin hyvin usein. On päiviä, jolloin tuntuu,
että ei huvita tai jaksa ylistää. Mutta kun alan ylistää - yleensä minua
auttaa hyvä ylistysmusiikki - huomaan hyvin nopeasti, että en ole
kiinnostunut omista asioistani tai arjen ympyröistä, vaan
olen keskittynyt palvomaan Jeesusta.

O

litpa sitten tuntenut mitään tai
et alkaessasi ylistää, ylistys on
se paikka, jossa sinä ja Jumala
kohtaatte. Tietenkin Jumala on kanssasi joka hetki, Hän ei ole koskaan sinusta lähempänä tai kauempana. Hän tahtoo vetää sinut ylistykseen, huutamaan
Hänen puoleensa, sillä silloin Hän
asettaa sinut avaraan paikkaan. Saat
huomata, että murheet ja ahdistus häviävät. ”Ahdistuksessani minä huusin
Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti
minut avaraan paikkaan” (Ps. 188:5).

Sydämesi on nälissään
Ylistys ei ole tapa tai tottumus, vaan
se on sydämen nälkää. Nälkää kohdata
Hänet, joka loi sinut ilokseen. Jumala ihailee sinua, mestariteostaan. Sinä
olet Hänelle rakas ja Hän tahtoo osoittaa sen konkreettisesti. Ylistys on huutoa Jumalan puoleen, kiitosta ja iloa
siitä, että Hän on uskollinen ja äärettömän mahtava. Jumala tahtoo näyttää
sinulle, minkälainen Hän on, ja täyttää
sinun olemuksesi Hänen läsnäolollaan.
Ylistyksessä ei keskitytä sinuun, vaan
Jumalaan. Hän tahtoo myös avata sinun
ymmärryksesi sille, mitä Hänen sydä

mensä on täynnä: armoa ja rakkautta
sinua kohtaan.
Psalmeissa on kuvattu ylistystä
Jumalalle: ylistää voi riippumatta paikasta tai tilanteesta. Se ei vaadi ulkoisia olosuhteita, ei musiikkia, ei edes
ääntä. Se ei myöskään vaadi sitä, että
tuntisit sisälläsi rauhaa tai iloa. Ylistys on sitä, että kiität Jumalaa ja ihailet
Häntä, uskot Hänen olevan sellainen
kuin Hän sanoo olevansa. Kun lähestyt Jumalaa, Hän lähestyy sinua. ”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy
teitä” (Jaak. 4:8).

Ei väkipakolla
Ylistäessäsi keskityt Jumalaan, jätät
käsistäsi kaiken ja annat sen Hänelle.
Jumala ei pakota sinua ylistämään
eikä oleta, että väen vängällä yrität
päästä sisälle johonkin ihmeelliseen
olotilaan. Ylistyksen ei tarvitse olla
vaikeaa, eikä se oikeasti olekaan. Kun
sinä alat ylistää, Pyhä Henki vaikuttaa sydämessäsi ja avaa kaikki umpisolmut sisältäsi. Pyhä Henki tuo Jumalan läsnäolon todelliseksi sinulle.
Sinun ei tarvitse itse osata ymmärtää
Jumalan hyvyyttä ja suuruutta, eikä si-

nun tarvitse osata ylistää. Saat pyytää
Pyhältä Hengeltä apua ja Hän auttaa
sinua ylistämään omalla tavallasi, koko
sydämestäsi.
Raamatussa kerrotaan, että ylistys murtaa vihollisen. Tästä on tilanne Raamatussa esimerkiksi 2. Aikak.
20:14–21. Herra on meidän kilpemme ja vahva turva vihollista vastaan.
”Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni” (Ps.
118:114).
Sen sijaan, että katselisit kengän
kärkiäsi ja miettisit, miten voimaton
ja neuvoton olet, voit uskoa kaiken
Jumalan käsiin ja olla varma siitä, että
Hän sotii puolestasi. Sinulla ei tarvitse
olla kaiken kattavia ratkaisukeinoja jokaisen ongelman tai haasteen varalle,
joita eteesi tulee. Sinä saat vain luottaa
Häneen ja ylistää. Jumala antaa sinulle
viisauden jokaiseen hetkeen.

Ylistys saa aikaan
muutoksia
Jos yksin ylistäminen tuntuu jähmeältä, voit alkaa ylistää toisten kanssa. Seurakunta on paikka, jossa Herraa voidaan kiittää yhdessä kaikesta

sydämestä. Voit myös alkaa ylistää
kahdestaan jonkun ystävän kanssa.
Näin voit myös oppia ylistämään yksin, missä sitten oletkaan. ”Halleluja! Minä kiitän Herraa kaikesta
sydämestäni hurskasten kokouksessa
ja seurakunnassa” (Ps. 111: 1).
Herramme on aina hyvä ja ylistettävä, Hän on ikuisesti sen arvoinen!
Hän on tehnyt kanssamme liiton, joka ei murru. Hän on se, joka nostaa
alaspainetun ja tekee aran rohkeaksi,
Hän vapauttaa ja antaa ilon. ”Autuas
se, jonka apuna on Jaakobin Jumala,
se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa, häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä
niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti, joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille.
Herra vapauttaa vangitut, Herra avaa
sokeain silmät, Herra nostaa alaspai-

netut, Herra rakastaa vanhurskaita”
(Ps. 146: 6 – 8).
”Ja minun kansani asuu rauhan
majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa” (Jes. 32:16).
Hän tahtoo ottaa murheemme pois
sydämestämme ja antaa meille levon.
Hän tahtoo osoittaa, että Hän pystyy
ja tahtoo pitää meistä todella hyvää
huolta. Saamme joka päivä kiittää Hänen armostaan sellaisina kuin olemme,
rakkaina Hänelle.¤


Johanna Hakanen (kuvassa
vasemmalla), Eini Pasanen (keskellä)
ja Sanna Pietikäinen (edessä oikealla)
elävät täysillä Jeesuksen kanssa.
Johannalla ja Einillä on meonossa
ensimmäinen vuosi Livets Ord
raamattukoulussa, Sannalla toinen.

Sanna: Uppsala siksi, että olin kokenut sen vahvan hengellisyyden ja Pyhän Hengen raikkaan ilmapiirin, mikä
siellä on. Ja tottakai menin, koska Jumala kutsui mut sinne.
Johanna: Joo, ihan samaa mieltä olen
tyttöjen kans, mutta haluaisin lisätä
sen, että tänne Uppsalaan tulo oli ollut
unelmana mulla jo pitkään.

Raamattukouluaika
on sisältänyt paljon
muutakin kuin
pelkästään opetusta

Elämää

muuttava
raamattukoulu
Teksti: Sanna Pietikäinen, Johanna Hakanen, Eini Pasanen
Kuva: Anna Lindroos

Mitkä syyt saivat
lähtemään
raamattukouluun ja
nimenomaan juuri
Uppsalaan?
Sanna: Koin, että elämä Jumalan
kanssa oli jollakin tavalla ”jumittunut”
ja mulla oli valtava halu saada lisää
tietoa ja ymmärtämystä siitä, kuka Ju

mala todella on ja mikä Hänen tahtonsa on mua kohtaan.
Eini: Mulla oli halu juurtua enemmän
Jumalan Sanaan, koska tiesin että se
on asia, joka oikeesti muuttaa meidän
elämää. Mun elämä tarvitsi muutosta...
enemmän sisältöä. Valitsin Uppsalan,
koska mä olin aiemmin käynyt siellä
ja se vaan veti mua puoleensa.

-Rukouskoulussa harjoitellaan erilaisia rukoustyylejä ja pyritään pääsemään lähemmäs Jumalaa päivittäisen
ja kestävän rukouksen kautta. Hyvää
treenausta jokaiselle!
-Solussa on mahdollisuus laittaa käytäntöön opittua (esimerkiksi esirukous) ja samalla on helppo tutustua ihmisiin paremmin, koska solut ovat
pienryhmiä.
-Retreatissä (lue Jumalan kohtaamisen
viikonloppu) taas on mahdollisuus hiljentyä Jumalan edessä ja vetäytyä pois
arjen tuomasta kiireestä. Tosi hyvä
paikka käsitellä oman elämän asioita.

Vähän opetuksesta...

Sanna: Koin yllätyksenä sen, kuinka
raamattukoulun opetus koskettaa elämän jokaista osa-aluetta (esimerkiksi
kurssit taloudellinen vapaus, perhearvot) ja mä ymmärsin, kuinka Jumala
haluaa olla osana ihan meidän jokapäiväistä elämää.
Eini: Mä olen kokenut opetuksen hyvin terveenä, elämänläheisenä ja käytännöllisenä. Se on paljastanut sen

kuinka mulla on ollut vääriä kuvia Jumalasta ja ihmissuhteista (esimerkiksi kurssit Jumalan luonne, vanhurskaus)
Johanna: Edellisten lisäksi muhun on vaikuttanut vahvasti
vapautumis- ja parantumiskurssit. Olen alkanut ymmärtää,
kuinka Jumala haluaa jokaisen lapsensa olevan vapaa, terve
fyysisesti ja psyykkisesti.

Highlights
Sanna: Koen vapautuneeni elämään elämääni aivan uudella tavalla. Mä oon ymmärtänyt kuka mä olen Jeesuksessa ja
mitkä mun oikeudet sitä kautta on. Aseman ymmärtäminen
on ollut yksi suurimmista läpimurroista!
Eini: Valheiden paljastuminen!
Johanna: Jumalakuvan muuttuminen. Jumala on myös
nostanut monia asioita mun menneisyydestä ja olen saanut
käsitellä niitä. Tää on ollut eheytymisen vuosi, jota ilman
moni asia olis voinut jäädä tekemättä tulevaisuudessa vanhojen kokemusten, pettymysten ja pelkojen vuoksi.

Kuka voi tulla raamattukouluun?
Tytöt yhdessä vastaa: Kaikki, ikään ja sukupuoleen katsomatta! Ei ole olemassa mitään rajoitusta sille, tarvitaan vain
avoin ja nälkäinen sydän Jumalan puoleen. Halu oppia tuntemaan Häntä ja Hänen tahtoaan. Halu seurata Jeesusta.
Tämä on erityisen hyvä paikka niille, jotka mielivät lähetystyöhön. Etenkin 2.vuosi suuntautuu siihen vahvasti ja
antaa työhön paremmat valmiudet.
Täällä on hyvä mahdollisuus tavata uusia ihmisiä ympäri maailmaa, koska luokat ovat hyvin kansainvälisiä. Täällä on helppo saada uusia kontakteja tulevaisuuden varalle,
koska hyvät ystävät säilyvät myös raamattukouluvuoden
jälkeen.

Mitä tulevaisuudessa?
Sanna: Hmm.. kyllä Jumala on vahvistanut antamaansa
kutsua ja palo tehdä lähetystyötä on kasvanut. Täällä on
rohkaistunut paljon ja on oppinut ymmärtämään, kuinka me
voidaan tehdä asioita ja palvella Jumalaa missä kulloinkin
ollaan. Ja ihan siellä omassa arkielämässä.
On tullut todellinen ja kasvava halu palvella seurakunnassa
enemmän, koska se on kanava, jonka kautta Jumalan valtakunta todella edistyy. Nähtäväksi jää millä tavalla oma
osuus siellä jatkuu paluun jälkeen.
Eini: Lisäopinnot on mielessä, ehkä toinen vuosi raamattukoulua. Sydämellä on lähetystyö ja myöhemmässä elämänvaiheessa myös perhe.
Johanna: Jumala on täällä ollessa vahvistanut visiota ja puhunut paljon tulevaisuudesta, johon liittyy vahvasti lähetystyö. On myös näky tehdä työtä koirien parissa ja tavoittaa /
evankelioida ihmisiä sen kautta.¤

Teksti: Eeva Pohjonen
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T

iedätkö ihanan ystävän, auttajan,
murheessa lohduttajan? Hän kuulee sinua aina, Hän on ystävä joka
ei hylkää.
Hän seisoo rinnallasi, kun tunnet, ettet jaksa, kun maailma kaataa päällesi jääkylmää vettä ja kaikki muut ystäväsi ovat
kadonneet.
Kerron omakohtaisen kokemuksen.
Olin aika matalalla mielellä, oli ollut riitaa mieheni kanssa. Kaikki asiat tuntuivat
painavan. Ajattelin, että lämmittäisin saunan, puhdistaisin itseni, mieleni, saunanlöylyissä. Siinä saunan uuniin valkeata
tehdessäni rukoilin: ”Taivaan Isä, haluaisin lentää kanssasi pois näistä murheista”.
Tunsin valtavan rakkauden voiman laskeutuvan ylleni, ihmeellinen rauha. Aivan kuin olisin leijunut ilmassa, tuli niin
hyvä olo. Sain todella lentää taivaan Isän
käsivarsilla.
Laitoin silmäni kiinni ja näin kuin näkynä Jumalan hengen liikkuvan vetten
päällä. Minulle tuli niin hyvä olo, halusin
kiittää, ylistää Jumalaa, ihanaa, rakastavaa Vapahtajaa. Siinä samalla koin, että
Jumala rakastaa ylistystä, Jumala haluaa
nähdä lapsensa kiittävän, ylistävän Häntä.
Meillä on ihana Taivaan Isä, joka kuulee kaikki rukouksemme, kaikki toiveemme. Anna Jeesuksen tulla elämäsi Herraksi, kerro Hänelle ilosi, surusi, kaikki
salaisuutesi. Anna Hänelle ensimmäinen
sija elämässäsi, alat huomata todella, että
Hän kuulee rukouksiasi ja vastaa niihin,
ennemmin kun huomaatkaan. Kiitä Isää,
muista kiittää kaikesta. Ylistä Jumalaa,
ylistä Jumalaa. Jumala iloitsee kanssasi, kun ylistät Häntä.¤


Teksti: Pastori Matti Savolainen
Kuva: Eija Kumpulainen

Jos tällä hetkellä
koet, että elämäsi on
umpikujassa tai olet
sidoksissa johonkin,
joka ei ole oikein Jumalan
Sanan mukaan, kehoitan
sinua menemään
Jeesuksen eteen ja
sanomaan Hänelle: “Olet
ystäväni, auta minua”.
Rukous kuullaan ja
vastaus on jo matkalla.
Tarvitsemme
jatkuvasti sanoja
Jumalan
sydämeltä.

Sanoja Jumalan sydämeltä

K

uulin tosikertomuksen eräästä
suomalaisesta rekkakuskista,
joka kuljetti tavaraa Suomesta kauas Venäjälle. Eräällä matkalla oli
niin kova pakkanen, että rekan polttoaine jähmettyi. Auto pysähtyi keskelle
asumatonta aluetta. Rekkakuski ei tiennyt mitä tehdä. Hän yritti kaikkea, mitä
tuli mieleen, mutta lähti lopulta kävelemään tietä myöten eteenpäin. Jonkun
matkaa käveltyään hän tunsi ikäänkuin
seinä tai muuri olisi tullut hänen eteensä. Hän kuuli sisimmässään sanat: “Jos
tästä käyt edemmäs, olet kuoleman
oma”.
Mies lähti kävelemään takaisin rekkansa luo. Kun hän pääsi sinne, hän sai
ihmeellisen idean. Autossa oli vararengas, jonka hän valeli polttoaineella.
Sitten hän sytytti sen palamaan auton
polttoainetankin alla. Näin sulatettuna
polttoaine pääsi uudelleen virtaamaan
moottoriin. Auto käynnistyi, ja hän


pääsi pois kuoleman kidasta ihmisten
ilmoille. Näiden tilanteiden jälkeen
kyseinen mies tuli uskoon ja koki
muutoksen elämässään.

Huutamista ja
hiljentymistä
Meidän tulisi jatkuvasti antaa elämässämme tilaa Jumalan puheelle. Epätoivo, kylmyys ja yksinäisyys ovat jatkuvasti ympärillämme. Olemme väärän
todellisuuden orjia, jos emme anna
tilaa Jumalalle. Hän on Sanassaan luvannut olla meidän kanssamme joka
päivä maailman loppuun asti. Usko on
sitä, että luotamme Häneen ja Hänen
Sanaansa kaikissa olosuhteissa, tuntui
miltä tuntui tai näytti miltä näytti.
Kerran eräs vanhempi mies seurakunnassamme koki, että hän tarvitsi
hengellistä vapautumista. Sitten hän
kuuli radiosta, kuinka saarnaaja saar-

nasi, että huuda itsesi vapaaksi. Tuo
mies noudatti ohjetta ja koki ihmeellisen vapautumisen. Hän oli saanut sanan Jumalalta.
Raamatussa puhutaan huutamisesta, mutta toisaalta myös hiljentymisestä Hänen eteensä. Jumalan antamat
ohjeet toimivat, kun toimimme eri tilanteissa Pyhän Hengen antamien ohjeiden mukaan. Kaikki, mikä elämässä
on halvaantunutta väistyy ja tuore, vapauttava elämä virtaa meissä.

Hyvää dynamiittia
Helluntaina apostoli Pietari saarnasi sanoja suoraan Jumalan sydämeltä.
Raamatussa sanotaan: “Kun he tämän
kuulivat, saivat he piston sydämeensä
ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän
pitää tekemän?” Niin Pietari sanoi
heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon

kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen
lahjan (Ap.t. 2:37-38).
Jumalan elävät sanat sisältävät hyvää dynamiittia, joka räjäyttää korvat
auki ja poistaa kaikki peitteet silmien
edestä. Sen jälkeen voimme tehdä oikeat valinnat elämässämme ja astua
sisälle Krituksen todellisuuteen. Meidän tulee itsekukin katsoa elämäämme
Raamatun lupausten valossa. Nämä tuhannet lupaukset on tarkoitettu sinulle
ja minulle. Ne voivat Pyhän Hengen
voiman kautta olla todellisuutta jokaisen elämässä.

Monimutkaista vai
suoraviivaista
Jumalan sanat ovat siemeniä hyvään.
Siemen sisältää kaiken energian, mitä
uusi elämä tarvitsee. Siemen tarvitsee
vain hyvän ja otollisen maaperän, jossa se voi tuottaa toivottua satoa tälle
maailmalle. Tuo hyvä maaperä on ihmisen sydän, joka on täysin ja vilpittömästi antautunut palvelemaan ylösnoussutta Kristusta.
Saatamme joskus ajatella, että elämä on monimutkaista ja hankalaa. Niin
se onkin ilman Jumalaa, ilman Hänen
ohjaavia sanojaan. Jumalan kanssa elä-

mä on hyvin suoraviivaista ja selkeää.
Saar. 7:30 sanoo: “... Jumala on tehnyt
ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät
monia mutkia”.

suhteensa Jeesukseen. Itsessämme
olemme pieniä ja vähäpätöisiä, mutta
Jeesuksessa me olemme päässeet osallisiksi Hänen suuruudestaan.

Jeesuksen
suuruus

Lemmikkien
sanoma

Saulus Tarsolainen, myöhemmin Paavali, taisteli alkuseurakuntaa, opetuslapsia ja Jeesusta vastaan voimallisesti. Ollessaan matkalla vainoamaan
opetuslapsia Ap.t. 9:3-5 sanoo näin:
“.., tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta
leimahti hänen ympärillänsä; ja hän
kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat
minua?” Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus,
jota sinä vainoat” .
Saulus sai tietää, että hän oli itseasiassa vainonnut Jeesusta, kun hän oli
vainonnut opetuslapsia. Sillä hetkellä
Sauluksen elämään tuli täyskäännös,
jopa hänen nimensä muuttui kaiken
tämän prosessin alettua. Hänen ylväs
nimensä Saulus muistutti Israelin ensimmäistä kuningasta, joka oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Mutta
hänen uusi nimensä Paavali tarkoittaa
pientä ja vähäpätöistä. Selkästi Paavali
nimi tuo esille hänen aidon ja elävän

Omassa elämässäni olen kokenut saaneeni sanoja suoraan Jumalan sydämeltä sekä omaan että toisten elämään.
Eräs tärkeä sana tuli omaan elämääni
tyttäremme Sannan hukkumisen yhteydessä. Sanna halusi oikein erityisellä, huomiota herättävällä tavalla
poimia niityltä sinisiä lemmikki-nimisiä kukkia. Muistan, kuinka hän oikein
heittäytyi maahan ja vaatimalla vaati
saada poimia lemmikkejä antaakseen
niitä jollekulle perheemme jäsenelle.
Myöhemmin selvisi, että kukan nimi
on englannin kielellä `forget me not´.
Näiden tilanteiden jälkeen tulimme vaimoni Raijan kanssa uskoon ja
Jeesus tuli eläväksi osaksi meidän elämäämme. Lemmikkien sanoma puhuu
edelleen siitä, että meidän ei tule unohtaa Jeesusta. Hän toi meille uuden elämän synkkien aikojen jälkeen. Jumalan Sanat ovat perusta ihmeelliselle
elämälle täällä maan päällä. Annetaan
Jumalan Sanojen hallita meidän elämässämme.¤

Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju (Ps 62:7)

Teksti: Hannah Whitall Smith kirjasta Elämä Jumalan Rakkaudessa

Y

ksikään sielu ei voi löytää lepoa, ennen kuin sen on ollut
pakko tulla riippuvaiseksi yksin Herrasta. Niin kauan kuin toivomme on joissakin muissa asioissa, meitä
ei odota muu kuin pettymys. Tunteet
muuttuvat muuttuvien olosuhteiden
myötä, ja opit ja opinkappaleet voivat
kumoutua. Kristillinen työ voi epäon-

nistua. Rukoukset voivat menettää palavuutensa. Lupaukset voivat pettää.
Kaikki, mitä olemme uskoneet tai mistä olemme olleet riippuvaisia, näyttää
tulleen pyyhkäistyksi pois, ja yksin
Jumala on jäljellä... Tällä en tarkoita sitä, ettei meillä saisi olla tunteita,
kokemuksia, ilmestyksiä, hyviä tekoja tai raittiita oppeja. Meillä voi olla

näitä kaikkia, mutta niiden täytyy olla
uskomme seuraus, ei koskaan sen syy.
Niiden varassa ei koskaan voida riippua
siinä mielessä, että ne olisivat merkkinä hengellisestä tilastamme....Meidän
täytyy pitää itsemme riippumattomana
niistä kaikista, ja luottaa yksin siihen
suureen tosiasiaan, että Jumala elää ja
että Hän on Pelastajamme.¤


Teksti: Eeva Pohjonen

Kasva
Jumalan
puutarhassa

M

aa alkaa viheriöidä,
luonto herää, aurinko
paistaa ja linnut laulavat.
Kaikilla on kovasti touhua, linnut
ovat pesänrakennuspuuhissa ja
ihmisilläkin tuntuu olevan iloinen
pilke silmäkulmissa. Viherpeukalot
hyrisevät onnesta; pääsee taas
kuopsuttamaan maata, tuoksuvaa
multaa. Melkein voin tuntea ihanan
mullan tuoksun.
Ajatuksissani kylvän jo perunoita
penkkiin, hyvin itäneitä, hyvään maahan. Kastelen ja hoidan niitä, kitken
rikkaruohot tarvittaessa, annan niille
rakkauttani. Ne saavat tarpeeksi valoa
ja lämpöä ja kaikkea sitä, mitä ne tarvitsevat kasvaakseen. Niistä tulee herkullisia hyvän maan perunoita.
Onko sinut istutettu hyvään maahan?
Saatko tarpeeksi elämääsi valoa, lämpöä, kastelua ja rakkautta? Tiedätkö,
meillä on elävä Jumala. Jeesus elää!
Ota vastaan Hänen antama rakkaus,
valo ja lämpö. Anna Hänen täyttää itsesi elävällä Hengellään. Ota Jumalan
Sana elämäsi ohjenuoraksi, silloin tiedät kasvavasi hyvällä maaperällä.
Voit ottaa Jeesuksen elämäsi Herraksi. Anna hänen kantaa murheesi, kaikki turhat huolesi. Tulet huomaamaan,
miten rakastava Taivaan Isä sinulla
onkaan. Hän ei katso henkilöön, vaan
olemme kaikki Hänelle yhtä tärkeitä.
Eikö ole mahtava asia. Saamme kasvaa Jumalan puutarhassa.¤
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Teksti: Olavi Riikonen
Valokuva: Raija Savolainen

Mehiläisten uskollisuus
ja yhteistyö on esimerkki
voittavan seurakunnan
salaisuudesta.

Voittava
seurakunta

M

enkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se
haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme (4.
Moos. 13:31). Näillä sanoilla yritti Kaaleb, tuo
uskonsankari, rohkaista Israelin kansaa ja epäilijöitä vaeltamaan uskossa kohti Luvattua maata. Samaisen luvun
alussa meille kerrotaan kuinka Herra puhui Moosekselle,
jae kolme: ”Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata,
jonka minä annan israelilaisille…”. Tehtävän antoi ja takasi itse Jumala. Mutta kuten myöhemmin huomaamme, vain
kaksi miestä kahdestatoista sukukunnan päämiehestä uskoi
tuohon Jumalan lupaukseen: Kaaleb (Juudan sukukunta) ja
Joosua, Joosefin poika (Efraimin sukukunta).
Vastakkain olivat usko ja epäusko. Epäuskoiset näkivät vain jättiläisiä, anakilaisia, jotka olivat suurikokoisia,
ihmissyöjiä ja että he, vakoilijat, olivat kuin heinäsirkkoja.
Mikä valtava kokoero! Siitä epäuskosta sai Israel maksaa
erämaavaellusta 40 vuotta, eikä kukaan siitä sukupolvesta
päässyt luvattuun maahan, paitsi Kaaleb ja Joosua. Epäuskolla on aina tuhoisat seuraukset, niin seurakunnassakin.
Minkä valtavan lupauksen Jumala oli antanut: ”Maa, joka
vuotaa mettä ja hunajaa”! Se oli menetetty. Epäusko johti
kuolemaan.

Oppia mehiläisiltä
Voittavan seurakunnan menestyksestä kerrottakoon eräs
esimerkki. Se liittyy ”meteen ja hunajaan”. Mehiläisyhdyskunta on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sen koko toimivuus perustuu yhteistyöhön, tavoitteellisuuteen ja keskinäiseen sitoutumiseen koko
yhdyskunnan parhaaksi. Sen perusrungon muodostaa jokainen yksilö ja sen tehtävä yhteisössä. Jokaisella yksilöllä on

Uskollisina loppuun asti

juuri oma tärkeä tehtävä. Kaiken keskuksena, priimusmoottorina, on kuningatar. Kaikki palvelevat kuningatarta
ja vain kuningatar synnyttää uusia jäseniä. Yhteisössä on eri tehtäviä. Esimerkiksi sotilaat, jotka puolustavat ja
vartioivat, antavat hälytykset mahdollista vihollista vastaan ja taistelevat
kuningattaren puolesta ensisijaisesti.
Jos kuningatar menetetään, tuhoutuu
koko yhteisö. On myös työläiset, kuhnurit, jotka tekevät kennostot, hoitavat toukat (lapset) ja ruokkivat ne. Osa
mehiläisistä toimii tiedustelijoina, kuten Joosua ja Kaaleb. Löydettyään hyvän hunajapaikan ne palaavat pesälle
ilmoittamaan kaikille, missä on ”mettä
ja hunajaa”.
Mielenkiintoista on huomata tapa,
jolla tuo löytö ilmaistaan. Se tapahtuu
nimittäin tanssien (ylistäen). Tämän
tanssin avulla kaikki ilmansuunnan
koordinaatit tulevat selvitetyksi, jopa
hunajan laatu, kasvi, puu tai kukka.
sitten vain kaikki matkaan vuorollaan
kohti mettä ja hunajaa noutamaan!
Tuoksujen maailma on elintärkeä
elementti mehiläisille. Perustuoksu,
joka sitoo yhteisöä on kuningattaren
tuoksu. Kaikki jäsenet tunnistetaan
tuon tuoksun perusteella. Aina kun
yksilö palaa yhteisöön, hänet tunnistetaan ja ilolla tervehtien otetaan vastaan
tuon ominaistuoksun perusteella.

Yksi mehiläinen palvelee yhteisöä loppuun asti. Sen matka päättyy kun kilometrit (noin 200 000) täyttyvät ja
siivet kuluvat loppuun. Kun matka
jää kesken, se yrittää vielä ryömien
kohti kotipesää. Mieleeni tulee
tätä kirjoittaessa erään laulun
sanat: ”Oi Jumala siipeni murtuneet ota käsiisi ihmeellisiin.
Olen lentänyt liian kauas, olen
lentänyt eksyksiin. Ja rajalla
viimeisen taivaan ja rajalla kuoleman maan, minä vapisen enää
hiljaa ja rukoilen, rukoilen vaan”.
Valtava koti-ikävä ja kyyneleet valuvat kirjoituspaperille. Mitä tuo pieni
mehiläinen meille kertookaan? Sen tavoite oli päästä kotiin. Se oli antanut
kaikkensa… jospa minäkin…?! Antaa
kaikkensa. Onko meillä tuo rakkaus
Jumalan seurakuntaan? Onko sitä Jumalan tuoksua minussa, että katsomatta oikealle tai vasemmalle voisin kantaa tuota ihmeellistä hunajaa Jumalan
valtakuntaan, palvelijana ei palveltavana! Rakkautta loppuun asti, sitä Jeesuskin osoitti ristillä, kun hän lausui:
”Vaimo, katso, poikasi” ja Johannekselle ”katso, äitisi” (Joh. 19: 26-27).
Siinä voittavan ja hoitavan seurakunnan salaisuus.

Lämpö tappaa vihollisen
Yksi esimerkki vielä voittavasta seurakunnasta. Kun eurooppalaisia mehiläisyhdyskuntia vietiin Japaniin,
huomattiin niiden tuhoutuneen salaperäisellä tavalla. Asiaa tutkittiin ja
havaittiin eräs merkillinen asia. Mehiläisten vihollinen (saatana on seurakunnan vihollinen) herhiläinen, tuo
ampiaisiin kuuluva laji, toimii myös
vakoilijoiden kautta. Herhiläisvakoojat tulevat mehiläisyhdyskuntaan ja
yrittävät valloittaa sen. Ja vallattuaan
pesän ne ilmoittavat muille herhiläisille, jotka tulevat ja ryöstävät hunajan ja
tappavat mehiläiset. Havaittiin, että eu-

Olavi Riikonen, Jämsän Vapaakirkon
pastori, saarnasi Elävät Kivet seurakunnan
tilaisuudessa Jämsässä innostaen
uskollisuuteen seurakuntaa kohtaan. Hän
saarnasi yhteistyön voimasta, jolla voitetaan
yhteinen vihollinen matkalla Luvattuun
maahan.

rooppalaiset mehiläissoturit hyökkäsivät yksitellen herhiläisen kimppuun ja
tuhoutuivat. Pesä oli menetetty. Japanilaiset mehiläiset sen sijaan käyttivät
toista taktiikkaa. Heti, kun herhiläisen
havaittiin lähestyvän pesää, annettiin
yleinen hälytys, jolloin kaikki mehiläiset pakenivat kuningattaren luo. Kun
herhiläinen luuli tulevansa tyhjään pesään, hyökkäsivät kaikki mehiläiset
yhdessä herhiläisen ympärille ja sulkivat sen pallonmuotoiseen pinteeseen.
Herhiläisen kuolemaksi koitui lämpö.
Herhiläinen ei kestä sitä lämpöä, jonka
mehiläiset saavat yhdessä aikaan. Ero
on 0,5 celsiusastetta mehiläisten eduksi. Näin tiedustelija ei koskaan päässyt
tavoitteeseensa tuhota tuota yhdyskuntaa. Voittavan ja hoitavan seurakunnan
voima perustuu Kristuksen ruumiin
yhteiseen lämpöön, näkyyn ja rakkauteen, jossa voitetaan vihollisen kavalat
juonet.
Menkäämme ja ottakaamme (yhdessä) se sittenkin haltuumme. Valtakunta, jonka kuninkaana on itse Jeesus, kuoleman voittaja.¤
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maton
ja tunte
Kuvaa

Isä Paavo Mattila ja
tytär Iina Mattila .

Isän tyttö
Teksti ja kuva: Iina Mattila

”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden
Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me
olemmekin. Sentähden ei maailma
tunne meitä, sillä se ei tunne häntä”
(1. Joh.3:1).

ja suunsa. Me kannamme samaa kutsua kuin opetuslapset
aikoinaan, meidän tehtävämme on elämällämme näyttää
maailmalle, millainen Isä on. Jeesus rukoili: ”Niin kuin sinä
olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan…” (Joh.17:18).

Päänahka heilumaan

Jeesus ei onneksi lähettänyt meitä matkaan omassa voimassamme! En minä ainakaan usko, että kylän täti tunnisti minut isäni näköiseksi siksi, että olisin niin hienosti itse yriträänä keväänä vuosia sitten, kun vielä olin pieni tyt- tänyt olla isäni näköinen, ehei. Synnyin hänen lapsekseen.
tö, ja maailma ympärillä tuntui paljon suuremmalta Syntymäni jälkeen olen kyllä viettänyt aikaa isäni kanssa, ja
kuin nykyisin, olin isäni kanssa kylän yhteisessä ke- ehkä huomaamattani alkanut puhua kuin hän. Ehkä olen häväthartaudessa. Ilta pidettiin kosken rannassa juuri kevää- nen askeleitaan seuratessani alkanut kävellä samalla tavalla
seen heränneen luonnon keskellä. Kovin paljon ei illasta kuin hän. Muistan, kuinka pienenä halusin osata heiluttaa
mieleeni ole jäänyt, mutta muistan, kun eräs kylän täti tuli korviani kuten isä, mutta en millään meinannut oppia. Muthartauden jälkeen kysymään nimeäni. Hän katsoi vuorotel- ta kun uudelleen ja uudelleen katselin ihastuksissani isän
len isääni ja minua, ja totesi sitten varmalla äänellä: ”Ihan liikkuvaa päänahkaa, alkoi erään kerran omanikin heilua.
on isänsä näköinen tyttö!”
Ja voi sitä riemua!
Me emme tule Isän kaltaisiksi yrittämällä olla jotakin.
Me olemme syntyneet Hänen lapsikseen Hengen kautta,
Jumalan kuva
kun uudestisynnyimme. Mutta alamme muistuttaa Häntä
Jeesus tuli näyttämään meille, millainen Isä on. Kaikki Hä- vasta, jos elämme yhteydessä Häneen, vietämme aikaamme
nen elämässään kertoi Jumalan luonteesta, Hänen sanansa Hänen kanssaan. Muutumme yhä enemmän Hänen kaltaisikja tekonsa todistivat kaiken aikaa Isän
seen, kun viivymme Hänen Sanansa
hyvyydestä ja rakkaudesta. Raamatun Me emme tule Isän kaltaisiksi äärellä ja annamme Hänen olla läsnä
mukaan Jeesus onkin ”näkymättömän
arjessamme. Kuten Paavali kirjoittaa:
yrittämällä olla jotakin. Me
Jumalan kuva” (Kol.1:15). Opetuslap”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin
olemme syntyneet Hänen
set elivät Jeesuksen kanssa ja oppivat
kasvoin katselemme Herran kirkkautta
lapsikseen.
siten tuntemaan, millainen Isä on. Peskuin kuvastimesta, muutumme saman
tyään opetuslasten jalat, ja siten jälleen kerran osoitettuaan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muutylitsevuotavaa rakkautta opetuslapsiaan kohtaan Jeesus sa- taa Herra, joka on Henki” (2. Kor.3:18).
noi heille: ”Minä annoin teille esikuvan, että myös te niin
”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole
tekisitte, kuin minä olen tehnyt” (Joh.13:15).
vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme
Tänä päivänä me – seurakunta – olemme Kristuksen hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme
ruumis maan päällä. Me olemme Hänen kätensä, jalkansa nähdä hänet sellaisena kuin hän on” (1. Joh.3:2).¤

E
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Teksti: Peter Hackzell
Kuva: Eija Kumpulainen

Kasvusi

Kristuksessa
Miten sinun uskosi vahvistuu ja
kasvaa? Miten voit havaita tätä
kasvua elämässäsi?

P

aavali iloitsi kolossalaisten pelastuksesta ja uskoontulosta. Hän ilmaisee kirjeessään monin eri tavoin
rakkautensa heitä kohtaan opettamalla ja kehottamalla heitä pysymään Kristuksessa. Miksi näin? Koska Hän on
elämämme tarkoitus ja päämäärä! ”Kun Kristus, teidän
elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan
kirkkaudessa” (Kol. 3:4).
Kun sinä pitäydyt Kristukseen, niin silloin kasvat Jumalan antamaa kasvua. Miten sinä pitäydyt Jeesukseen? Kun
sinä pysyt ja vahvistut uskossasi! Jumala on sovittanut sinut
Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen sinut pyhänä, nuhteettomana ja moitteettomana eteensä. Miten se on mahdollista?

Kasvat pysymällä uskossa
Näin Paavali vastaa meille: ”Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta
pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet ...”
(Kol. 1:23). Miten sinun uskosi vahvistuu ja kasvaa? Kun
pysyt Kristuksessa, Hänen sanassaan ja opetuksessaan. Kun
pysyt pyhien yhteydessä ja palveluvirkojen opetuksessa (sinua varten annettuja lahjoja!) ja rakennat vahvaa rukouselämää Jumalan kanssa.
Paavali, Pyhän Hengen johdattamana ja inspiroimana,
kirjoittaa myös sinulle kirjeessään kolossalaisille, että kun
pitäydyt Kristukseen ja kun elät jatkuvassa uskossa ja luottamuksessa Häneen, koet kasvavasi Jumalan antamaa kasvua. Hänestä koko seurakunta - ruumis kasvaa. Miten voit
havaita tätä kasvua elämässäsi?

Kasvu näkyy
Ehkä et itse edes huomaa kasvuasi Kristuksessa, mutta ihmiset ympärilläsi huomaavat. He näkevät ja kokevat rakkautesi kasvua, kun annat omastasi ja itsestäsi heille. Armo

Peter Hackzell toimii Elävä
Sana -seurakunnan pastorina
Helsingissä.

ja myötätunto on hedelmää, jota he voivat maistaa ja syödä. He näkevät uskosi Kristukseen. Se ei heilu eikä horju,
vaan tulee esiin teoissasi, uskollisuudessasi ja sitoutuneisuudessasi. Elämääsi leimaa syvempi rauha, se hallitsee sinua! Huolet ja olosuhteesi eivät hallitse sinua, vaan Kristuksen rauha. Sinä kasvat Herran Sanassa, se asuu runsaasti
sinussa. Rakastat sitä, syöt sitä, tutkit, luet ja rukoilet sitä, ei
pakonomaisesti vaan rakkaudesta Jeesukseen, Isään ja Pyhään Henkeen. Sana on tullut osaksi elämääsi. Et voit elää
ilman sitä. Huomaat kasvusi, kun haluat viettää yhä enemmän aikaa Herran kanssa. Et voi etkä koskaan halua elää
ilman rukousta.
Kaiken tämän Paavali oli itse saanut Jeesukselta, tätä apostolit opettivat. Johannes kertoo evankeliumissansa siitä, kuinka
Jeesus opetti heitä näistä elintärkeistä totuuksista esimerkiksi näillä sanoilla: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn
teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa
ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman
minua te ette voi mitään tehdä” (Joh. 15:4-5).¤
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Teksti: Teija Ruuska
Kuva:Ari Ruuska

Aasi on Teija kanssa samaa
mieltä: ”Elämässä täytyy
joskus herkutella”.

Aaseilta oppimassa
Lomamatka huipentui aasin
potkuun, mutta se kirvoitti monia
uusia ajatuksia.

E

n ole vuorten valloittaja, sillä kammoksun korkeita paikkoja. Siinä missä joku toinen hihkuu onnesta
nähdessään valtavat näköalat edessään, minulle riittää omat kengännauhat ja niiden tarkastelu. Jos siis joskus
innolla kapuan jonnekin korkealle, syynä on melko varmasti Pyhä Henki. Hän on ainoa, joka voi saada minut nauttimaan sellaisesta, josta en pidä. Onneksi Jumala on aina
tilanteiden tasalla, joten meillä jokaisella on mahdollisuus
ylittää itsemme, unohtaa itsemme ja luottaa Häneen!

Vuorten rauhaan
Ollessani lomamatkalla ystävieni kanssa, suuntasimme
kävellen eräälle vuorelle pienen espanjalaisen kylän yläpuolelle. Tie muuttui poluksi ja polku kutistui vähitellen
epämääräisiksi jäljiksi vuoren rinteellä. Emme olleet kuitenkaan pioneereja, vaan joku oli kulkenut jo ennen meitä.
Uteliaisuus vei voiton ja niin minäkin säikkysääri löysin
itseni vuoren huipulta. Ja mitkä näkymät! Kaksi aasia syö14

mässä ei mitään vuoristomäntyjen keskellä. Kuivalta näyttivät poikien eväät, mutta eipä se näyttänyt haittaavan. Eikä
niitä häirinnyt meidän innostunut lähestyminenkään. Niillä
oli ilmiselvästi rauha.
Vilkaisin vaivihkaa ympärilleni. Maisemat olivat melkoiset ja pystyin näkemään todella kauas. Unohdin hetkeksi omat kengännauhani ja nautin näkemästäni. Kylä, jonka
läpi olimme kulkeneet, näkyi pienenä edessämme. Ei ihme,
että Jeesus viihtyi vuorella, ajattelin. Hänen motiivinsa olivat kyllä pyhemmät kuin omani, sillä Hän vetäytyi vuorille
rukoilemaan ja neuvottelemaan Isän kanssa. Minä puolestani kiipesin sinne uteliaisuuttani ja ihastuin aaseihin.

Aasiko aasi?
Maisemien katselu vaihtui uusien eläinystävien tarkkailuun.
Toinen aaseista oli ilmiselvästi kiinnostuneempi meistä, ja
varsinkin kaikesta mikä rapisi kaivellessamme reppujamme. Ilmeisesti se odotti saavansa meiltä jotain. Muistin mu-

kaan ottamani suklaakeksit ja pian hellyin. Kyllä pojat tarvitsivat jonkinlaisen palkkion vierailustamme ja ahkerasta
valokuvaamisestamme. Tummempi ”donkki” oivalsi heti,
mistä tuulee. Alta aikayksikön sen suussa suli suklainen
ihanuus. Lisää piti saada, totta kai, ja nopeasti. Anova katse minuun riitti ja työnsin toisen keksin sen suuhun. Maasta se ei suostunut syömään. Ja sitten kolmas…

Taakse poistu
Nyt riitti tälle elukalle herkut ja siirryin toisen luo. Työnsin sen suuhun pyöreän herkkupalan niin kuin kolikon
pajatsoon. En jäänyt odottelemaan toista anomusta,
vaan siirryin nopeasti sen taakse saaden kipakan potkun olemukseeni. Onneksi sen kaviot osuivat reppuuni murtaen vain keksit muruiksi. Olipa siinä kiitosta
kerrakseen, ajattelin. Mutta toisaalta, kuinkahan monta kertaa itse olen potkaissut kiitokseksi, kun Jumala
on ”säikäyttänyt” minua hyvyydellään. Tumman aasin
silmät kiiluivat innosta. Tiesin, ettei se ollut kiinnostunut minusta, vaan siitä, mitä minulta voisi saada. Tältäkö Jeesuksesta tuntui, kun ihmiset seurasivat Häntä
leivän saamisen toivossa? Oli aika poistua paikalta vielä kun sen pystyi tekemään tyylillä. Urheat suomalaiset
miehemme käskivät aaseja pysymään paikoillaan. Ja ihmeeksemme ne jäivät vuorelleen, vaikka ne olisivat vapaasti voineet seurata meitä vaikka kylään asti.

Äläkä saata meitä kiusaukseen…
Mietin, miten itselleni kävisi vastaavassa tilanteessa? Pystyisinkö vastustamaan maailman herkkuja ja pysymään
vuorella, lähellä Jumalaa, uskoen saavani Häneltä parempaa? Tällaisiin testeihin me jokainen olemme joutuneet ja
joudumme jatkossakin. Parasta on siis tehdä luja päätös ja
syödä vain oman Paimenen kädestä. Silloin tietää, että se
mitä saa, on meille hyväksi. Ja joskus se voi olla vaikka
viisaan aasin potku tyhmän turistin takamukseen.¤

Valittaja
vai välittäjä

T

Teksti: Teija Ruuska | Kuva: Eija Kumpulainen

ämä teksti on kirjoitettu jalat maassa, joten
tämä tulee korkeintaan 174 senttiä korkealta. Tarkoitan siis, että tämä koskee myös
itseäni. Uskon kuitenkin, että ajatus tulee korkeimmalta mahdolliselta tasolta.
Ajatellaan itsestämme kaksi valokuvaa tämän lehden
sivuille. Toisen kuvan alla olisi teksti ”oman elämänsä
valittaja” ja toisen kuvan alla lukisi ”Jumalan elämän välittäjä”. Tai toiset kaksi kuvaa, joissa kuvatekstin paikalla olisi ”lähimmäisistä valittava ihminen” ja toisessa ”lähimmäisistä välittävä ihminen”. Kumman kuvan haluaisit
julkaistavaksi? Niin minäkin. On vaan niin kovin helppoa
olla valittaja, vaikka Jumala on kutsunut meidät välittäjiksi omalle Sanalleen ja samalla rakastamaan ja välittämään
lähimmäisistä ja myös itsestämme.
Kysymyksessä ei ole Jumalan kirjoitus- tai suunnitteluvirhe kohdallamme. Rehellisiä ollaksemme kyseessä on oma asennevirheemme tai jonkinlainen katkos
ymmärryksen alueella. Onneksi voimme tunnustaa tämän synnin kohdaltamme ja tehdä siitä parannuksen.
Emme kykene muuttumaan omin voimin, mutta
ei hätää, Pyhä Henki auttaa meitä. Hänen avullaan asenteemme muuttuu ja alamme nähdä
itsessämme välittäjän piirteitä. Tämän myötä oma elämämme helpottuu ja samalla
teemme Jumalan ja lähimmäiset iloisiksi. Ei siis mikään pikku juttu!¤

Kuva: Eija Kumpulainen

Tie ”aasivuorelle”
kulki kauniin
espanjalaisen kylän
halki.

15

Teksti: David

Sterling

omasta ilmoituksesta, että Hän tahtoo parantaa sinut! Sinun
ei tarvitse koskaan enää kysyä: ”Onko se Jumalan tahto?”

| Kuva:

Milloin Jumala saa kunnian?
David Sterling on
Tampereen Kristillinen
Yhteisö -seurakunnan
pastori.

Parantuminen
ja ihmisten perinteet

Jeesus teki ristillä kaiken tarvittavan
fyysistä, hengellistä ja sielullista
parantumista varten.
Teksti: David Sterling
Kuva: Tampereen Kristillinen Yhteisö

S

airaiden parantuminen on Jumalan tahto ja parantuminen on osa Jeesuksen lunastustyötä. Jotkut kieltävät tämän ristin totuuden, koska kaikki, joiden
puolesta he rukoilevat, eivät parannu. On vaarallista rakentaa oppia kokemuksen pohjalle eikä Jumalan Sanan todistukselle. Perinteiden tähden ihmiset menettävät Jumalan
parantavan voiman - Jeesus itse sanoi, että perinnäissäännöt
tekevät Jumalan Sanan tyhjäksi (Matt. 15:6).

”Jos se on sinun tahtosi”
Yksi perinne, joka on riistänyt seurakunnalta parantumisen,
on tapa rukoilla: ”Jos se on sinun tahtosi”. Sellaisessa rukouksessa ei kuitenkaan ole yhtään uskoa. Jumala ei istu
valtaistuimellaan ja päätä oikullisesti, kenelle Hän antaa anteeksi tai kenet Hän parantaa. Tämä väärä olettamus, jonka
mukaan Jumala itse asiassa ei tahdo parantaa kaikkia, vaan
jättää jotkut sairaiksi ja heikoiksi oman valintansa mukaan,
on vakava väärinkäsitys. Tämä oppi on yksi karkeimmista
ja petollisimmista perinteistä, mitä seurakunnalle on opetettu.
Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jeesus haluaisi parantaa. Sairaus ei ole koskaan mainittu Raamatussa yhtenä
Jumalan antamista siunauksista. Parantuminen ja terveys
kuuluvat jokaiselle Jumalan lapselle ilman poikkeusta. Ne
ovat osa lunastukseen kuuluvia oikeuksiamme, jotka on ostettu Karitsan verellä. Sinä voit varmuudella tietää Jumalan
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Eräs perinne sanoo, että Jumala saa kunnian, kun kristityt
sairastavat. Vääristynyt käsitys, jonka mukaan me voimme
jollakin salaperäisellä tavalla kirkastaa Jumalaa pysymällä
sairaina ja heikkoina uskoen samalla, että Jumala rankaisee
meitä jostain syystä, on varastanut uskon ja parantumisen
monilta kallisarvoisilta Jumalan lapsilta.
Raamattu sanoo, että ihmiset ylistivät Jumalaa, kun rampa käveli ja sokea näki. Ihmiset ylistivät Israelin Jumalaa,
kun he näkivät Hänen voimansa ilmenemisen (Matt.15:30–
31). Jeesus sanoi, että Isä kirkastetaan, kun me kannamme
paljon hedelmää. Syöpä ei ole hedelmä! Reuma ei ole hedelmä! Maailma ei ole kiinnostunut meidän sairauksistamme. He eivät innostu siitä, että sinä kestät paljon kipua ja
tuskaa. Heillä on sitä tarpeeksi omasta takaa. He etsivät
keinon päästä eroon sairaudesta eivätkä keinoa sairastaa.
Heillä on kylliksi ongelmia - he haluavat saada vastauksia!
On hengellisesti epäjohdonmukaista ajatella, että Jumala
kirkastuisi, kun Hänen lapsensa sairastavat. Kaiken lisäksi
se ei ole Raamatun mukaista. Paholaisen toiminta ja teot
eivät koskaan tuo kunniaa Jumalalle. Sen sijaan armollisen
Jumalan hyvät lahjat, kuten parantuminen, kirkastavat Jeesusta uskovan elämässä. Jumalan on siis parantamisen, ei
sairauksien asialla. Jumala on vapauttamisen asialla ja Hän
on jo valmistanut uskovalle vapautuksen sairauden kahleista.

Pistin lihassa
Ihmisperinne, jonka mukaan Paavalin ”pistin” lihassa oli
jonkinlainen ruumiillinen sairaus, ehkä silmäsairaus, jonka
Jumala antoi hänelle pitääkseen hänet nöyränä, on saanut
monet uskomaan, että heidän vaivansa ja sairautensa ovat
Jumalan antamia ”pistimiä”, jotta he eivät tulisi ylpeiksi.
Paavali sanoo selvästi, että pistin oli saatanan lähettiläs, demonihenki, joka seurasi ja kiusasi häntä, koska hän saarnasi
evankeliumia (2. Kor. 12:7). Meidän rakastava Isämme ei
ole kiduttaja, joka nauttii siitä, että Hän saa tökkiä pistimiä
lastensa lihaan. Paavali eli yltäkylläistä elämää, vaikka hän
joutui paljon kärsimään Jeesuksen nimen ja rohkean julistuksensa tähden.

Totuus on tekevä vapaaksi
Jeesus toi mukanaan terveyttä ja elämää, minne tahansa
Hän meni. Meidän, seurakunnan, tulee tehdä samoin. Maailma ympärillämme tarvitsee apua. Murtakaamme siis ”ihmisten perinnäissäännöt” ja uskokaamme Jumalan Sanaan!
Ei ole syytä tyytyä toiseksi parhaimpaan, kun on mahdollista saada kaikkein parasta, mitä Jumala voi tarjota meille!¤

Uudeksi Minä teen

kaikki
Teksti ja kuva: Eija Kumpulainen

J

oskus elämä puristaa, litistää ja vie mehut
kertarysäyksellä. Toisinaan taas murheet
painavat hartioita ja yrittävät näännyttää
pikkuhiljaa, huomaamatta.
Kiljuva jalopeura (1. Piet. 5:8) häärii ympärillä. Se etsii ja tutkailee, joko saalis olisi tarpeeksi pehmeä syötäväksi. Ehkä se ajattelee,
että elämän vaikeudet ja tehdyt virheet saavat
kypsymään.
Raamattu kuitenkin näyttää verrattoman
tien. Se tie on täynnä rakkautta ja anteeksiantoa. Se on täynnä uusia mahdollisuuksia
ja uusia alkuja. Sillä tiellä on turva ja viisaus
kaikkea pahaa vastaan. Sillä tiellä kaikuu maailman paras lupaus: ”Uudeksi minä teen kaikki” (Ilm. 21:5).
Tämä tie on Jeesus. Hän lupaa: ”Minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni” (Joh. 10:28).¤

Täydet pisteet

Teksti: Teija Ruuska

H

eti kun synnymme, meille annetaan pisteitä.
Itse en tiettävästi ollut aivan kymmenen pisteen tyttö, kun synnyin luonnollisesti, mutta melko lähelle kuitenkin. Tuskin se äitiäni harmitti,
sillä hän sai minut, potran tytön. Sama oli omien lasteni kohdalla, täydellisiä meille vanhemmille silloin
ja nyt.
Antaako Jumala meille pisteitä, kun synnymme
uudesti Jumalan valtakuntaan? Kyllä, näin uskon.
Mutta Jumalalla on jaettavana vain kymmenen pistettä jokaiselle. Olemme siis kaikki kympin poikia ja
tyttöjä, täydellisiä ja tasa-arvoisia syntymästämme
lähtien.
Miten sitten säilytämme korkeat, kiitettävät pisteet läpi elämän? Onneksi rakas Isämme ratkaisi sen
jo. Hän lähetti oman Poikansa hoitamaan asian, koska itse emme siihen koskaan pystyisi. Jeesus kantoi
kuolemallaan meidän kaikki vajavuutemme, syntimme ja sairautemme täydellisesti. Viis siitä vaikka me
itse tai joku toinen alentaisi pisteitämme mielessään
nähdessään meidän mokaavan. Kaikesta huolimatta, kun me uskomme Jeesukseen Jumalan Poikana,
olemme aina Isällemme täysien pisteitten lapsia, sillä
Hän katselee meitä Jeesuksen kautta.¤
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Teksti: Anssi Hämäläinen | Kuva: Eija Kumpulainen
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”Oletko sinä Jeesus?”
Teksti: James & Shirley Dobson kirjasta ”Yölamppu”

M

yöhään kestäneen kokouksensa jälkeen viisi myyntimiestä, jotka asuivat
kaupungin ulkopuolella, kiirehtivät niin nopeasti kuin suinkin ehtiäkseen
junaan. Asemarakennuksen läpi juostessaan yksi heistä potkaisi vahingossa nurin kevyttekoisen pöydän, jolla oli kori omenia. Se kuului sokealle kymmenvuotiaalle pojalle, joka myi omenia maksaakseen koulukirjansa ja – vaatteensa.
Myyntimiehet kapusivat junaan, mutta yksi tunsi sääliä poikaa kohtaan. Hän pyysi
tovereitaan soittamaan hänen vaimolleen ja kertomaan tälle, että hän tulisi kotiin
vähän myöhässä. Sitten hän hyppäsi junasta ja palasi sinne, missä poika seisoi.
Kerätessään ympäri lattiaa pudonneita omenoita mies huomasi, että monet omenat olivat kolhiintuneet tai haljenneet. Hän kaivoi taskujaan ja sanoi pojalle: ”Tässä on kaksikymmentä dollaria omenoista, jotka tärvelimme. Toivottavasti emme
pilanneet päivääsi. Jumala siunatkoon sinua.” Kun mies käveli pois, poika huusi
hänen jälkeensä: ”Oletko sinä Jeesus?”
Olemme eniten Jeesuksen kaltaisia silloin, kun osoitamme myötätuntoa ja anteliaisuutta toisille. Jeesus sanoi: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle
näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matt. 25:49). Heijastamme Hänen luonnettaan, olipa kyse siitä, että autamme jotakuta vähemmän
onnekasta, tai että hieromme puolisomme selkää päivän päätteeksi.¤
19

Pieni tyttö ja

suuri Jumala

Teksti: Sanna Leppänen

Tosikertomus Jumalan
kunniaksi

P

ieni tyttö sai 3-vuotisneuvolasta lähetteen puheterapiaan, koska puheen
tuottaminen ei ollut kehittynyt ikätason mukaisesti. Tyttö kävi jonkin aikaa puheterapiassa, kunnes sai sieltä lähetteen psykologille, joka ”sulkisi
ovia” niiltä epäilyiltä, että tyttö ei olisi normaali ymmärrykseltään. Näitä ovia
ei kuitenkaan saatu suljetuksi, sillä psykologin diagnoosi tuki puheterapeutin
epäilyjä: Tyttö oli sen mukaan 3,5-vuotiaana 1,3-vuotiaan tasolla taidoiltaan
ja ymmärrykseltään. Tämän seurauksena tytölle tarjottiin useita terapioita, tutkimuksia ja myöhemmin erityiskoulua ja näiden hoitojen avulla hän ”löytäisi
paikkansa elämässä”.
Mutta tämän pienen tytön äiti uskoi elävään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, joka teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet (Ap.t.
10:38). Joten edellä mainittuihin toimenpiteisiin ei ryhdytty, vaan alettiin rukoilla tytön puolesta! Puheterapia jatkui vielä jonkin aikaa, kunnes sekin lopetettiin ja äiti päätti luottaa yksin Jumalaan ja halusi, että KAIKKI kunnia tämän
pienen tytön paranemisesta kuuluisi Jumalalle, eikä ihmisille!
Aika kului ja puheenkehitys edistyi, mutta lopullinen voitto vielä puuttui.
Tyttö ei kertaakaan läpäissyt yhtään testiä neuvolassa, ei kertaakaan minkään
testin tulokset olleet sen hetken ikätason mukaisia, ei myöskään puhe. Neljä
vuotta kului ja ainoana hoitokeinona oli rukous! Tänä aikana äiti halusi heittää
hanskat tiskiin monta kertaa ja ajatteli olevansa täysin metsässä, huusi Jumalan
puoleen ja aina Jumala rohkaisi häntä jatkamaan!
Sitten tyttö aloitti esikoulun. Kaikki meni ihan hyvin (paitsi ikätason testit), kunnes puheterapeutit ennen joulua vierailivat esikoulussa. Koska puhe oli
edelleen hieman epäselvää, tuttu puheterapeutti suositteli hänelle koulukypsyystestejä. Vanhemmat päättivät suostua siihen, olihan tärkeää, että koulu alkaisi hyvin!
Viikko koulukypsyystestin jälkeen äiti sai puhelinsoiton testituloksista:
Kaikki ok, tyttö vaan kouluun syksyllä! Ei mitään ongelmaa, täysin koulukypsä! Halleluja, kunnia Jumalalle! Muutama viikko tämän iloisen sanoman jälkeen tytön puheesta puuttuvat kirjaimet alkoivat sorahdella ja puhe selkiytyi.
Tässä tämä pieni tarina pienestä tytöstä, jonka Jumala toistamiseen paransi
Jumalan kunniaksi (ensimmäinen kertomus lehdessä 2/03). Ei ihmisten tai terapioiden, vaan yksin Jumalan kunniaksi. Ja tämä tarina on tosi.

”Kuka on antanut ihmiselle suun tai kuka tekee
mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö
minä, Herra?” (2. Moos. 4:11).
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”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen
ihmeellisesti: ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen
minun sieluni kyllä tietää” (Ps. 139:14).

