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arvoinen asia
Elämä muuttui:
Juha janoaa nyt

Jumalaa

yhdessä Erjan
kanssa!

Jämsän uusi pastoripariskunta

Sami ja Tiina Hartikainen:
”Olemme todella kiitollisia Taivaan
Isälle kaikesta siitä hyvästä, mitä
Hän on meille tehnyt!”
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Älä hautaa unelmaasi
Teksti: Eija Kumpulainen

V

altava ohdake on puskenut itsensä maan läpi. Se on
kasvanut kuin salaa, kenenkään kiinnittämättä siihen suurtakaan huomiota. Siinä se seisoo uhmakkaan näköisenä keskellä viljapeltoa. Ohdake on ryystänyt
taivaalta sataneen veden, varastanut auringonvalon ja imenyt maasta ravinteet paksuun varteensa. Se on tyytyväinen
ja pulskassa kunnossa, mutta kaikki sen varjoon jäänyt on
kitunutta ja kuollutta.
Miten näin kävi? Miten siitä maasta, joka oli niin huolellisesti muokattu tuottamaan hyvää satoa, on voinut kasvaa tuo suuri varjostava hirviö?
Näin voi käydä myös hengellisessä elämässämme. Alun
innostuksen jälkeen asiat saattavat huomaamatta muuttua.
Hirviö kasvaa kaikessa hiljaisuudessa ja alkaa varjostaa. Ellei asiaan puututa, se tappaa hitaasti, mutta varmasti kaikki
unelmat, jotka Jumala antoi.
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Mikä tuo ohdake on?

Kiireinen elämäntahti voi saada ohdakkeen muodon. Huolet
ja elatuksen murheet saattavat jäädä omille harteille. Ohdake saa ravintoa, kun ihmisten sanat menevät Jumalan Sanan
edelle. Uskon täyteisten sanojen sijasta tuleekin epäilyä.
Ehkä pettymys kasvaa ohdakkeeksi. Katse kääntyy Jumalan
voimasta omaan voimaan. Ohdakkeen kasvu pääsee täyteen vauhtiin, kun ”Jumalan kanssa kaikki on mahdollista”
-laulu vaihtuu ”ei se kuitenkaan onnistu” -virreksi.

Tahdon, tahdon!
Jumala kysyy: ”Tahdotko, että katkaisen ohdakkeelta
pään?” Sydän haluaisi huutaa heti: ”Tahdon, tahdon”. Mutta maksaako se jotain? Kyllä. On löydyttävä aikaa Jumalan
Sanalle, sillä ainoastaan uskon ruokkiminen tappaa ohdakkeen! On annettava pettymykset ja huolet Hänelle. On luotettava, että Hän huolehtii meistä ja elää kauttamme. Jumalan suunnitelman toteutuminen elämässämme on suurin ja
paras unelma, mitä kenelläkään voi olla.
Omasta puolestani huudan: ”Haluan maksaa hinnan!
Tee se Jumala, katkaise ohdakkeen pää. Haluan elää Sinun
antamaasi unelmaa todeksi”. Mitä sinä sanot Hänelle? Ethän jää ohdakkeen varjoon istumaan?¤

Kun tapaat Jeesuksen, ajatuksesi Hänestä tulevat muuttumaan. Tulet
näkemään, että HÄN on aivan ihmeellinen. Natanaelin ajatukset Nasaretista
johtuivat siitä, että kaupunki oli siihen
aikaan pieni. Lisäksi sillä oli huono
maine. Niinpä Natanael ajatteli, ettei
sieltä voi tulla mitään erinomaista. Ennakkoajatukset voivat pettää pahasti.

Sisältö
ratkaisee

S

yksyllä on sadonkorjuun aika. Puutarhassa voi olla
paljon omenapuita, ja puissa on mitä herkullisemman näköisiä omenoita. Vesi nousee kielelle ja haluat päästä maistamaan satoa. Kaikki omenat näyttävät toinen
toistaan herkullisemmilta. Päädyt yhteen oikein muhkean
näköiseen omenaan. Ensimmäinen haukkaus paljastaa oletko onnistunut valinnassasi. Olet joko heti valmis toiseen
haukkaukseen, tai pysähdyt ja ajattelet “olipa kirpeä” tai
“hyi, miten hapan”. Omena voi olla myös ihan ok, muttei
sitä, miltä omena näytti ulkoapäin. Vääjämättä ajatuksiisi
tulee sanonta ”moni kakku päältä kaunis”. Tietenkin, jos
omena oli miltä se näytti, ahmit sen viipymättä suuhusi, ja
käsi on jo ojennuksessa seuraavaa varten.

Ennakkoajatukset
Raamatussa (Joh. 1:45-51) kerrotaan tilanteesta, kun Filippus intoa uhkuen kertoi Natanaelille: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet,
Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista”. Natanaelin reaktio oli hyvin yllättävä: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” Filippus oli niin intoa täynnä, että hän sanoi: ”Tule
ja katso”.

Parasta ja iankaikkista
Kaikki se, mikä virtasi Jeesuksen kautta ihmisten ulottuville, oli aivan erinomaista. Raamatussa kerrotaan Jeesuksesta, että Hänessä oli elämä, ja
elämä oli ihmisten valkeus. Pietari totesi: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän
sanat” (Joh. 6:68). Jeesus oli ja on nyt
parasta-aikaa täynnä elämää ja Hän
haluaa antaa ja lahjoittaa sitä itsekullekin meille.
Raamatussa sanotaan, että maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.
Kun vaeltaa Jeesuksen yhteydessä, saa
kokea hienon ja ihmeellisen elämän.
Ehdottoman tärkeä on muistaa, että
elämä (kreikan kielellä logos) tarkoittaa elämän korkeinta muotoa, mutta se
sisältää myös sanan “iankaikkinen”,
joka tarkoittaa, että se ei pääty koskaan. Siis elämä, jonka saa Jeesukselta
on parasta mitä on saatavilla ja lisäksi
se kestää iankaikkisesti.

Sisältö ratkaisee
Alussa puhuin erilaisista omenista,
mutta kun maistat Jeesusta, et tule pettymään. Sydämesi huutaa: ”Tätä on
saatava lisää”. Tämän lehden sisällön
tarkoitus on auttaa sinut alkuun uskontiellä, tai jos olet jo uskossa, että innostuisit ja hullaantuisit Jeesuksesta
yhä enemmän.¤
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Matti Savolainen

Kuvat: Eija Kumpulainen

Päätoimittaja
Matti Savolainen
on myös Elävät Kivet
seurakunnan pastori
Hirvaskankaalla.
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Teksti: Iina Mattila | Kuva:

Viime päivien
ruokavaliosta
poimittua:
”Jumala on meidän
turvamme ja väkevyytemme,
apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme
pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret merenpohjaan
vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat
ja vuoret vapisisivat sen raivosta” (Ps. 46:2-3).

V

iime aikoina uutisia seuratessani olen monesti miettinyt,
miten maailma onkaan täynnä vaaroja ja pahuutta. Koko maailma pelkää terrorismia, lapset murhaavat vanhempiaan, ydinaseista käydään
kiistaa, aseellisia konflikteja syntyy
siellä täällä, korruptio kukoistaa, poliitikot mustamaalaavat toisiaan, ja tavallisilla ihmisillä on yksinkertaisesti
paha olla. Lehtien sivut ovat surullista
luettavaa ja netissä tulvii uutisia toinen
toistaan järkyttävämmistä tapahtumista. Maailma ei näytä menevän parempaan suuntaan, vaikka päämiehet puhuvatkin maailmanrauhasta ja sanovat,
että olemme lähempänä köyhyyden ja
sairauksien poistamista maailmasta
kuin koskaan ennen.

Pelosta toivoon
Onneksi on muutakin luettavaa kuin
Helsingin Sanomat ja New York Times. Niiden valossa elämä voi olla pelottavaa ja tulevaisuus täynnä epätoivoa. Päivälehti kertoo maailman asiat
niin kuin ne tänään näyttävät olevan.
Kirjojen Kirja – Raamattu – puolestaan kertoo, mitä ikuinen Jumala, maailmankaikkeuden luoja, kaikesta ajattelee. Hän vihaa vääryyttä, ja rakastaa
oikeudenmukaisuutta. Hän on läpeensä hyvä ja täynnä armoa. Kaiken lisäksi Hän on luvannut antaa meille
tulevaisuuden ja toivon (Jer.29:11)!


Jumala näki maailman pahuuden ja
synnin seuraukset jo kauan sitten, ja
lähetti poikansa Jeesuksen maksamaan
hinnan kaikesta siitä. Miksikö? Siksi,
että Hän rakastaa sinua ja minua. Hän
haluaa viettää ikuisuuden kanssamme, maassa, jossa ei sotaa tunneta sen
enempää kuin kyyneleitä, kipua tai
kuolemaakaan. Oijoijoi, tällaisia uutisia minäkin tykkään lukea!

Hyviä uutisia
aamupalaksi
Ennen lehden avaamista aamukahvilla tai autoradion aukaisemista työmatkalla kannattaakin puraista palanen
Elämän Leipää aamupalaksi, lukea
hyvät uutiset ensin. Sen voimin jaksaa paremmin kohdata pitkin päivää
vastaan tulevat uutiset. Olipa maailma
ympärillämme miten paha tahansa, Jumala on luvannut olla niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat (Ps.18:31). Ja se
on vain yksi Raamatun lupaus tuhansien muiden joukossa. Daavid kirjoitti psalmeja usein mahdottomissa tilanteissa ja sotien melskeessä. Uudelleen
ja uudelleen hän kertoo Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta vaikeuksienkin keskellä. Sama Jumala auttaa sinua
ja minuakin, kun turvaamme Häneen,
pienissä ja isoissa asioissa. Jeesuksen
omina meidän ei tarvitse pelätä, sillä
Hän on luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.

”Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet
minussa niin levoton? Odota Jumalaa.
Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojen apua, minun Jumalaani”
(Ps. 42:12).
”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua,
ja sinun pitää kunnioittaman minua”
(Ps. 50:15).
”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut” (Ps. 55:17).
”Heitä murheesi Herran huomaan,
hän pitää sinusta huolen, ei hän salli
vanhurskaan horjua” (Ps. 55:23).
”Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Herraan minä luotan ja
ylistän hänen sanaansa” (Ps. 56:11).
”Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun
armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä. Sinä, minun väkevyyteni, sinulle
minä veisaan kiitosta, sillä Jumala on
minun linnani ja minun armollinen Jumalani” (Ps. 59:17-18).
”Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa,
minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. Jumalassa on minun apuni
ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio,
minun turvani on Jumala. Turvatkaa
häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala
on meidän turvamme” (Ps. 62:6-8).¤

Teksti: Katja Honkapää
Kuva: Eija Kumpulainen

Jokapäiväinen

ilo

Päivän aikana voi sattua monenlaista, mikä
voi viedä Jumalan rauhan pois sydämestäsi:
tulee eteen haasteita, ikäviä tapahtumia tai
on vain liian kiire. Kellon ajalla ei ole väliä,
Jumala kutsuu sinut syliinsä lepäämään. Kaiken
kiireenkin keskellä saat ymmärtää olevasi Hänen
suuressa sylissään ja tietää, että Hän pitää
huolta kaikista sinun asioistasi.

J

oskus tuntuu, että selkeä kuva Jumalasta, Jumalan todellisuus – miten vain sen haluaa muotoilla – hämärtyy. Kuitenkin Jumala on olemassa, yhtä voimallinen
ja rakastava, muistimme tai ymmärsimme me sitä tai emme.
Jos sinulle on tullut hämmentävä olo tai kuva Jumalasta on
hämärtynyt, Pyhä Henki on auttajasi. Hän muistuttaa sinua
siitä, kuka ja minkälainen Jumala on. Jumala ei muutu meidän tunteidemme tai ajatustemme takia.
”Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, hamaan
harmaantumiseenne saakka minä kannan; niin minä olen
tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan” (Jes. 46:4).
”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan
minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille.
En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh.
14:26-27).

Lahja sinulle joka aamu
Jumala haluaa kertoa sinulle joka aamu, että: ”Tämä on se
päivä, jonka Minä olen tehnyt. Iloitse ja riemuitse siitä”.
Saat ottaa jokaisen päivän lahjana vastaan Taivaalliselta
Isältäsi. Hän tahtoo tehdä sinut onnelliseksi. Hän loi sinut
ilokseen ja tahtoo sinun tietävän, että saat olla joka päivä
Hänen läsnäolossaan, elää katkeamattomassa ystävyyssuhteessa Hänen kanssaan. Sinä saat olla iloinen joka päivästä
ja joka hetkestä, sillä Hän on sinun ja sinä olet Hänen.
”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä” (Ps. 118:24).

”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan.
Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;
vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi
sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen
ääntä” (Jes. 65: 17 -18).

Ei pakkopullailoa
Jumala ei pakota sinua iloitsemaan, mutta se on Hänen hyvyyttään sinua kohtaan. Mistä ilo tulee? Siitä, että näet Hänet sellaisena kuin Hän on: Sinun Isänäsi, joka pitää huolen
kaikista asioistasi, ajaa sinun asiasi, rakastaa sinua, on sinun parantajasi ja turvasi. Hän osoittaa sinulle, mihin suuntaan kulkea ja miten toimia.
Uskalla päästää irti murheistasi ja asioista, jotka painavat. Jumala tahtoo kohdata sinut nyt, paikalla ja ajalla ei ole
väliä. Hän tahtoo, että elävän veden virrat virtaavat sisimmässäsi ja virvoittavat sinut. Hän tahtoo nostaa taakat harteiltasi, täyttää sinut rauhalla, joka ylittää ymmärryksen ja
ilolla. ”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat” (Joh.
7:38).

Älä yritä selvitä yksin
Jumalan suunnitelma elämällesi on hyvä. Sinä saat iloita ja
nauraa, elää vapaana murheista ja luottaa Jumalaasi. Hän
on sinun elämäsi keskipiste, sinun Kuninkaasi. Anna Hänen olla sillä paikalla, joka Hänelle kuuluu. Sinun ei tarvitse yrittää selvitä ja jaksaa yksin, Jumala on ystäväsi. Hän
kuuntelee, Hän lohduttaa, Hän puhuu eikä jätä sinua keskelle hämmennystä. Hän vie sinut vapauteen, sillä Hän rakastaa sinua.
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä
kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).
Kun aamulla astut ovesta ulos, saat hymyillä ja tietää
varmasti, että tästä tulee hyvä päivä. Jumalakin hymyilee
katsellessaan sinua ja kaikki on turvallisesti Hänen kädessään, Hän ohjaa askeleesi eikä unohda sinua. Et tarvitse hienoja ja monimutkaisia ajatuksia selvitäksesi tästä päivästä
tai huomisesta, saat vain uskoa ja luottaa, että Jumala ON.
”Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan;
vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja
kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä (Jes. 55:12).
”Jos Kaikkivaltias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun
hopeaharkoiksesi, silloin on ilosi oleva Kaikkivaltiaassa, ja
sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Kun rukoilet häntä,
hän kuulee sinua, ja sinä saat täyttää lupauksesi. Jos mitä
päätät, niin se sinulle onnistuu, ja sinun teillesi loistaa valo. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: ’Ylös!’ ja hän
auttaa nöyrtyväistä” (Job. 22: 25 – 29).¤


Erja ja Juha
onnellisesti
yhdessä.

Juha janoaa nyt Jumalaa
Teksti: Teija Ruuska | Kuvat: Eija Kumpulainen

Istun kodikkaassa
kerrostaloasunnossa Jämsässä.
Vieressäni istuu onnellinen mies
vaimonsa kanssa ja kertoo avoimesti
entisestä karusta elämäntaipaleestaan.
Hän ei kuitenkaan arastele tuoda esille
kiitollisuuttaan uudesta elämästään.
Se, miten tähän nykyiseen tilanteeseen
on tultu, kertoo omaa kieltään
Jumalan hyvyydestä ja täydellisestä
rakkaudesta.


J

uha Siimes, 46, aloittaa tarinansa lapsuudestaan ja vanhempiensa eron tuomasta muutoksesta. Noin kolmetoistavuotiaana hän muutti äitinsä ja isoveljensä kanssa
pois kotikylältään Jämsän keskustaan. Muutto toi mukanaan uudet kaverit, aivan erilaiset kuin aikaisemmin. Pian
alkoivatkin kokeilut alkoholin kanssa. Tupakkaa hän oli ehtinyt vähäisestä iästään huolimatta jo testata. Viinan käyttöä
hän yritti pitää satunnaisena, mutta pian sen käyttö aiheutti
jo pientä ja vähän suurempaakin rötöstelyä ja virkavallan
puuttumista asioihin.

Rikokset ja rangaistukset
Ehdonalaista tuomiota alkoi kertyä ja viimein se muuttui
ehdottomaksi vankeustuomioksi, koska humalassa tehdyt

rikokset jatkuivat. Ensimmäisen vankilareissunsa hän teki parinkymppisenä nuorisovankilaan Keravalle. Hetkeksi
Juha rauhoittuikin, mutta kaiken kaikkiaan hänelle kertyi
useita vankilareissuja. ”Viina sai typeryydet puhkeamaan
kukkaan. Onneksi en ole ollut koskaan kova tappelija, lukuun ottamatta nuoruuden satunnaisia riehaantumisia. Se
on varmasti yksi syy siihen, että olen välttynyt pitkiltä vankilatuomioilta ja siihen, että ylipäätään olen vielä hengissä,” Juha toteaa.

jälkeen ihmettelyä, epäilyäkin, mutta monet kannustivat ja
kannustavat edelleen eteenpäin.

Siunattua elämää

Humalahakuinen juominen jatkui muutamia kuivia kausia
lukuun ottamatta Juhan kohdalla vuosikymmeniä. Isän kuolema pysäytti hetkeksi, mutta pian viina sai jälleen täyden
hallinnan Juhan elämässä. Hän kertookin, että aamu aamun
jälkeen hän oli Alkon ovella heti sen avauduttua ja viimeistään iltapäivällä hänet oli korjattu putkaan. Yli sata putkareissua vuodessa kertoo, kuinka juominen oli Juhan päätyötä, ja rankkaa sellaista. Juhan äiti oli ollut uskossa, joten
uskonasiat eivät olleet hänelle vieraita. Niinpä hän saattoikin joskus pistäytyä hengellisissä tilaisuuksissa. ”Menin
näihin tilaisuuksiin lähinnä lämmittelemään tai juomaan
kupin kahvia. Jotain niistä jäi kuitenkin itämään mieleen ja
monta kertaa putkasta kotiin kävellessä mietin kuulemiani
asioita,” Juha kertoo.

Juha alkoi käydä seurakuntien tilaisuuksissa ja pääsi kasvamaan uskossaan. Hengellisissä piireissä liikkui myös Erja, joka oli ollut jo vuosia uskossa ja Juhan puolituttu. Erja
oli kokenut myös läheisen ihmisen kuoleman ja yhdessä he
saivat käsitellä suruaan. He alkoivat viihtyä yhä enemmän
yhdessä ja etsivät Jumalaa yhdessä. Melko pian he kokivat
Jumalan johdattavan heitä yhteen. He halusivat virallistaa
suhteensa Jumalan Sanan mukaisesti avioliitolla. Hääpäiväksi valittiin Juhan syntymäpäivä. 46-vuotiaana Juha sai
parhaan syntymäpäivälahjansa, Erja-vaimon. ”Näen tässä mukana myös Jumalan huumoria, sillä olin viimeinkin
päättänyt olla sotkeutumatta alkoholiongelmaisiin ja heidän
auttamiseensa. Sitten Jumala antaa minulle aviomieheksi Jämsän pahimman juopon… siis entisen sellaisen,” Erja
lisää ja nauraa. Juha puolestaan kokee valtavana ihmeenä
ja siunauksena elämäänsä Erjan lapset, Nikon 11v. ja Eiran 13v. ”Menetin oman poikani, enkä koskaan saanut, enkä olisi osannutkaan, huolehtia hänestä, kun hän oli pieni.
Nyt olen saanut nämä lapset ja heidän täyden hyväksyntänsä elämääni. Voiko mikään olla palkitsevampaa?” Juha kysyy ääni murtuen.

Surutyö

Yhdessä vahvoiksi

Kuolema kosketti Juhaa hyvin läheltä vajaa kaksi vuotta sitten, kun hänen kaksikymmentävuotias poikansa menehtyi
lääkkeiden ja viinan yhteiskäytön seurauksena. Yhä murtuneena hän kertoo, kuinka teki surutyötään hänelle ominaisella, mutta täysin väärällä tavalla. Lohtua hän etsi viinasta
ja yritti hukuttaa murheensa siihen.

Jumala tietää, kuinka hän meitä jokaista
johdattaa ja mikä meille on hyväksi. Tähän uskovat myös Juha ja Erja. Jos Jumala on nähnyt hyväksi yhdistää kaksi
ontuvaa, niin sillä on tarkoituksensa. Toinen toistaan auttaen ja Jumalaan luottaen he menevät eteenpäin ja tietävät, että heidän haavansa paranevat ajan kuluessa. He saavat tehdä asioita Jumalalle,
auttaa ja tukea ihmisiä ympärillään ja samalla tulla itse autetuiksi. ”Niin, ja jokaisella uskovalla tulee olla seurakuntayhteys, missä voi olla mukana ja vahvistua. Se on myös
meille tärkeä asia, josta pidetään kiinni, ” huikkaa Juha vielä lopuksi perheenpään tavoin ja Erja nyökkää hyväksyvästi
hymyillen.¤

Päätyönä juominen

Jumala jatkaa työtään
Lämmöllä Juha kertoo uskovasta perheestä Jämsässä, jonne
hän saattoi aina mennä. Juha toteaakin, että: ”Ovea ei koskaan suljettu minulta, vaikka olin humalassa. Tämän perheen kanssa keskustelimme uskonasioista ja uskoon tulemisesta. Niinpä viimein annoin elämäni Jeesukselle heidän
kodissaan.” Alkoholin käyttäminen ei loppunut heti, mutta Jumalan Henki sai aikaan muutoksia Juhassa. Pian omatunto alkoi
kolkutella ja häntä alkoi vaivata
oma käyttäytymisensä. Lopulta
tuli päivä, ettei hän ottanutkaan
viinaa. Hänen ei edes tehnyt mieli, joten jotain hyvin ihmeellistä
oli tapahtunut. Ihmisten suhtautuminen Juhaa kohtaan on ollut sen

Juurtuminen
Jumalan Sanaan
on avioliiton
tuki ja turva.
Seurakunta
toivottaa onnea
sekä runsasta
Jumalan
siunausta
uudelle
avioparille.



Oletko koskaan ajatellut: “Teen kaiken, minkä tiedän, että
minun tulee tehdä. Mikä minussa oikein on vikana? Mitä
vaaditaan, että Jumala alkaisi toimia minun hyväkseni? Mitä
minun pitäisi vielä tehdä, jotta Jumala siunaisi minua?”
Jos sinulla on koskaan ollut tällaisia ajatuksia, et ole yksin!
Useimmat kristityt kyselevät juuri samoja kysymyksiä saamatta
niihin kuitenkaan tyydyttäviä vastauksia.

Jumala on jo tehnyt sen
- se on sinun!
Teksti: David Sterling, pastori - Tampereen Kristillinen Yhteisö | Kuva: Eija Kumpulainen

V

astaus, jota usein tarjotaan, on suurin piirtein tällainen: ”Jos vain rukoilisit enemmän ja palavammin,
jos paastoaisit useammin, lukisit päivittäin enemmän
Raamattua ja lahjoittaisit enemmän varoja Jumalan työhön,
silloin Jumala täyttää sinun halajamisesi ja antaa sinulle sen,
mitä olet rukoillut. Hän odottaa vain, että saisit hengellisen
elämäsi kuntoon”. Toisin sanoen, ongelman ydin on sinun
epäkelpo vaelluksesi Jumalan edessä, ja sen tähden Jumala ei
ole toiminut sinun hyväksesi. Mikään ei kuitenkaan voisi olla
kauempana totuudesta. Jumalan vastakaiku ei perustu johonkin, mitä meidän tulee tehdä – se perustuu siihen, mitä Jeesus
on jo tehnyt. Meidän omat suorituksemme eivät liikauta Jumalaa vähääkään – Jeesus on jo täyttänyt kaiken tarvittavan
meidän edestämme (1. Kor. 1:30 - 31).
Yksi evankeliumin keskeisimmistä totuuksista on, että Jeesus on tehnyt kaiken tarvittavan meidän pelastukseksemme, eikä Hänen täytettyyn työhönsä voi enää lisätä kerta
kaikkiaan mitään. Totuus on, että Jumala on jo tehnyt oman
osansa. Kun Jeesus huusi “se on täytetty” (Joh. 19:30), Hän
tarkoitti juuri sitä. Sovitustyö oli lopultakin suoritettu. Hän
lahjoitti meille kaiken, mitä ikinä saattaisimme tarvita. Me
emme odota, että Jumala pelastaisi tai parantaisi meidät tai
että Hän siunaisi meitä; Jumala odottaa, että me ottaisimme
nämä lahjat vastaan. Efesolaiskirje on kirjoitettu siitä näkökulmasta käsin, että kaikki on jo meidän Kristuksessa. Efesolaiskirjeen alussa sanotaan (Ef. 1:3): “Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa”.

Valtava helpotus!
Mikä tahansa siunaus, mitä ikinä tarvitset tai halajat Herralta,
on jo annettu sinulle – ei ole kyse siitä, että sinun tulisi ansaita se suorituksillasi. Jumala antoi meille kaiken jo ennen kuin
meillä edes oli tarve saada se. Kyse on nyt vain sen vastaanottamisesta, minkä Jumala on jo tehnyt. Tämän totuuden tär

keyttä ei voi liiaksi korostaa. Kun ymmärrämme, mitä Jumala on jo meille
lahjoittanut, se tuo elämäämme valtavan vapauden ja rohkeuden. Se tuhoaa lakihenkisyyden ja suorituskeskeisyyden poistaen näin valtavan taakan
harteiltamme. Kuinka voit epäillä, tahtooko Jumala antaa sinulle jotakin, jos
Hän on jo lahjoittanut sen sinulle? Sen
sijaan, että mietimme, milloin Jumala
alkaa toimia, me alamme kiittää Häntä
siitä, mitä Hän jo on lahjoittanut meille
Kristuksessa (2. Piet. 1:3).
Efesolaiskirjeessä 2:8 Paavali sanoo: “Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta”. Me
emme ole pelastetut ainoastaan armosta tai ainoastaan uskon kautta: nämä
kaksi ovat yhdessä saaneet aikaan meidän pelastuksemme. Itse asiassa usko
ei ole todellista raamatullista uskoa,
ellei sitä käytetä sen vastaanottamiseen, minkä Jumala on jo lahjoittanut
meille armonsa kautta. Armo tarkoittaa
kaikkea sitä, minkä Jumala on jo tehnyt meidän hyväksemme riippumatta
mistään, mitä me itse olemme tehneet
tai jättäneet tekemättä. Jos armo olisi
sidottu meidän omaan erinomaisuuteemme, ei kyseessä olisi todellinen
armo. Jumala on armonsa kautta lahjoittanut meille kaiken, mitä me ikinä
tarvitsemme.

Usko vastaanottaa aina!
Meidän uskomme ei saa Jumalaa toimimaan. Me emme käytä uskoamme
siihen, että saisimme Jumalan toimimaan. Mikäli Jumala ei ole jo armonsa kautta toiminut, ei meidän uskomme saa Häntä tekemään yhtään mitään.
Usko yksinkertaisesti hyväksyy sen,
mitä Jumala on meille jo lahjoittanut
armonsa kautta. Jos Hän on jo täyttänyt meidän tarpeemme armonsa kautta,
silloin usko on vain sen hyväksymistä, mitä Jumala on jo tehnyt – ei jotain,
jonka kautta yritämme saada Jumalan
vastaamaan meille. On hengellistä ylpeyttä ajatella, että minun uskoni voisi
jotenkin saada Jumalaa tekemään jotain
– usko ottaa vastaan sen, mitä meille on
jo lahjoitettu Kristuksessa.

Oletko koskaan nähnyt koiran ajavan takaa omaa häntäänsä? Se juoksee
ympäri ja ympäri yrittäen epätoivoisesti saada otteen hännästään. Lopulta
sen ollessa jo aivan pyörällä päästään
ja uupunut se saa puraistua häntäänsä!
Monet uskovat käyttävät koko elämänsä sen tavoittelemiseen, mikä heillä jo
on. He pyytävät jatkuvasti Herraa tekemään jotakin – siunaamaan heidän
elämäänsä, parantamaan heidät, vapauttamaan heidät tai antamaan heille
voitelun - kun tosiasiassa he tavoittelevat jotakin, mikä on jo annettu heille.
He uskovat, että Jumala voi tehdä mitä
tahansa, mutta että Hän ei ole tehnyt
kovinkaan paljon!

Pyhä Henki valaisee
Tarvitaan ilmestys Pyhältä Hengeltä, että nämä totuudet tulevat eläviksi sisimmässäsi. Monet ihmiset eivät
saa otetta niistä, koska he antavat viiden aistinsa rajoittaa itseään. Jos joku
kertoo heille, että he ovat jo siunatut,
vapautetut, parannetut ja voidellut, he
tarkastelevat asiaa aistihavaintojensa
kautta, ja mikäli heidän aistinsa eivät
vahvista asiaa, he kieltäytyvät uskomasta sitä. He uskovat aistiensa antamaa informaatiota enemmän kuin Jumalan Sanaa.
Jos televisiosi yhtäkkiä pimenisi,
mitä sinä tekisit? Soittaisitko suoraan
lähetysasemalle ja vaatisit heitä korjaamaan lähettimen? Et varmaankaan.
Todennäköisesti tarkistaisit ensin vastaanottimesi. Hengellisessä elämässä
me kristityt monesti kuitenkin lähestymme Herraa pyytäen Häntä korjaamaan lähettimen sen sijaan, että me
tarkistaisimme oman vastaanottimemme kunnon.
Mikäli me uskovina emme näe välitöntä parantumista, me oletamme, että Herra ei olekaan parantanut meitä.
Emme ota huomioon sitä, että ongelma voisikin olla meidän omassa vastaanottimessamme.
Totuus on, että Herra on jo lahjoittanut meille kaiken, mitä me tarvitsemme, mutta se on olemassa hengen maailmassa. “Jumala on Henki;

David Sterling
(kuva:
Tampereen
Kristillinen
Yhteisö)

ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee
rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh.
4:24). Jumala liikkuu hengen maailmassa. Se, näemmekö me Hänen täytetyn työnsä tulevan ilmi myös fyysisessä maailmassa, ei riipu siitä, ettei
Hän olisi antanut, vaan ennemminkin
siitä, kykenemmekö me ottamaan vastaan.

Vapaus
suorituskeskeisyydestä
Uskovina emme taistele saadaksemme
jotain Jumalalta; me uskomme, jotta
voisimme ilmaista elämässämme kaiken sen, mikä on jo meidän Kristuksessa. Me emme yritä parantua; me
taistelemme sen tähden, että me olemme jo parannetut, mutta paholainen
yrittää varastaa sen meiltä. Me emme
kerjää Jumalaa siunaamaan meitä taloudellisesti; me kilvoittelemme hyvän uskon kilvoituksen nähdäksemme
menestyksen ilmestyvän näkyväisessä
maailmassa, koska Hän on jo käskenyt
menestyksen seurata meitä. Uskomalla, että se on meidän, puhumalla, että
se on meidän, ja toimimalla niin, että
se on meidän, me otamme vastaan sen,
minkä Herra on jo antanut meille.
Kaikki on jo täytetty ja annettu
meille Kristuksessa. Se on sekä tehty,
että annettu meille! Kun ymmärrämme sen, että Jumala on jo siunannut
meidät, parantanut meidät, antanut
meille menestyksen ja voidellut meidät, poistaa se meidän elämästämme
lakihenkisen
suorituskeskeisyyden.
Et enää kamppaile syyllisyyden ja arvottomuuden tunteiden kanssa, koska
tiedät, että sinun suorituksillasi ja kyvyilläsi – tai niiden puutteella – ei ole
mitään merkitystä.¤


Sami ja Tiina
Hartikainen muuttivat
Jämsään heinäkuussa
2008 neljän lapsen ja
kahden kissan kanssa. He
ovat kotiutuneet kaikki
hyvin ja nauttivat uusista
haasteista.

Viestikapulan luovutus
Jämsän Elävät Kivet sai pastoripariskunnan
Teksti: Raija Savolainen
Kuvat: Eija Kumpulainen

Jämsän uusi pastoripariskunta
on rukousvastaus. Miten kaikki
alkoikaan...
li vuosi 1999, kun Aulis ja Vappu Selonen pyysivät Elävät Kivet seurakuntaa pitämään hengellisiä kokouksia myös Jämsässä. Siitä lähtien monen
vuoden ajan Jämsässä oli kokous perjantai-iltaisin. Sunnuntaisin jämsäläisiä ja jämsänkoskelaisia tuli Hirvaskankaalle jumalanpalvelukseen. Jämsän seudulla oli ja on edelleen
hengellisesti todella innokkaita ihmisiä.

O

Jämsässäkin pitää olla sunnuntaina jumalanpalvelus. Niin
pastori Matti alkoi sunnuntaisin saarnata ensin klo 10 Jämsässä ja klo 14 Hirvaskankaalla. Toisinaan Aulis ja Vappu
Selonen julistivat Jumalan Sanaa Jämsässä. Myös Veli Pekka ja Eija Kumpulainen auttoivat saarnavuoroissa.
Kaksi vuotta sitten Elävät Kivet seurakuntaan Hirvaskankaalle liittyi Sami ja Tiina Hartikainen perheineen. He
tulivat suoraan Ruotsista Livets Ord-seurakunnasta. Pian
hekin alkoivat saarnata Jämsässä. He kokivat Jämsän todella vahvasti sydämellään ja kutsu vain vahvistui niiden kahden vuoden aikana, joina he kävivät siellä saarnaamassa.

Pastori tilauksessa

Rukousvastaus

Pian aloimme rukoilla, että Jämsään muodostuisi itsenäinen seurakunta. Pyysimme, että Jumala osoittaisi kuka on
se henkilö tai pariskunta, joka alkaa johtaa tätä työtä. Jämsässä on paljon uskollisia seurakuntalaisia, mutta kenelläkään ei tuntunut olevan kutsua pastoriksi.
Jatkoimme näin monta vuotta, perjantaina Jämsässä ja
sunnuntaina Hirvaskankaalla. Sitten koimme kaikki, että

Kaikki ne vuodet, jotka Hartikaiset olivat Ruotsissa, Jumala kasvatti heitä pastoripariskunnaksi Jämsään. Saman ajan,
jonka seurakuntalaiset Jämsässä rukoilivat, että heillä olisi paikkakunnalla asuva pastori. Tämä on todella rukousvastaus. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Hän vastaa
ajallaan. On ilo nähdä, että Jämsän seurakunta on hyvissä
käsissä.¤
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Ajatuksia Jämsään
muuton tiimoilta
Teksti: Sami ja Tiina Hartikainen

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille...” Saimme
noin kaksi vuotta sitten tietää, että Herra
tahtoo meidän toteuttavan tätä käskyä
Jämsän seudulla. Toukokuussa 2008
ymmärsimme oikean ajan olevan käsillä
muutolle.

N

ämä kaksi vuotta, jotka olemme asuneet Suomessa, olemme kokeneet valtavia ihmeitä. Tulimme
Suomeen ilman tietoa työstä ja toimeentulosta; nyt
meillä molemmilla on työpaikat, joista emme edes osanneet
unelmoida aiemmin. Mutta vielä suurempaa on ollut löytää
paikkansa palvella ihmisiä seurakunnassa. On ollut koskettavaa kokea seurakuntalaisten rakkaus ja luottamus meitä
kohtaan.

Elokuun 10.
päivä siunattiin
Jämsän uusi
pastoripariskunta tehtäväänsä.

Pastoripari
Sami ja Tiina
Hartikainen
Saivat kukkien
lisäksi öljypullon sekä taulun
joka sisälsi raamatunlauseen
ruotsinkielellä.

Jumala tekee uudeksi kaikki
Vuoden 2008 alussa Jumala puhui siitä, miten Hän tekee
uudeksi kaikki elämässämme. Tätä on tapahtunut monilla elämänalueilla; uusi koti, uusi työ, uusi kotikaupunki
ja uusi seurakunta vain muutamia mainitakseni. Koemme
vahvasti, miten Jeesus on valinnut Jämsän seudun ilmestymisensä paikaksi. Uskomme herätyksen olevan ovella, ja
Herran rakentavan seurakuntansa ottamaan vastaan uudet
ihmiset yhteyteensä.
Jeesuksen viimeiset ohjeet opetuslapsille oli mennä
Hänen valtuuttamanaan tekemään kaikista kansoista Hänen opetuslapsiansa. Me olemme kokeneet Suomen olevan
enemmän kuin kotimaamme; se on myös lähetyskenttämme. Lähetyssaarnaaja on ihminen, joka on valmis tekemään
sen mitä tarvitaan, ja sen mitä Jumala häneltä odottaa. Herra ei etsi täydellisiä ihmisiä työhön, vaan sellaisia, joilla on
avoin sydän ja vilpitön halu palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Jeesus voi toimia jokaisen uskovan kautta, joka on valmis tekemään Hänen tahtonsa. Odotamme Jumalan tekevän
suuria asioita Jämsänjokilaaksossa ja koko Suomessa. Kotimaamme tarvitsee todellakin kosketuksen taivaasta.
Me olemme perheenä kokeneet Jumalan suuren siunauksen elämässämme, kun olemme tehneet sen, mitä Herra
on meidän osaksemme antanut. Paras asia elämässämme on
se, kun olemme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja tekemässä oikeita asioita Jumalalle. Olemme todella kiitollisia
Taivaan Isälle kaikesta siitä hyvästä, mitä Hän on meille
tehnyt! Rakas ystäväni, myös sinä voit elää joka päivä Jumalan suuressa ja ihmeellisessä suunnitelmassa. Anna Jeesuksen hallita elämääsi ilman ehtoja, niin voit kokea kuinka
kaikki asiat ympärilläsi alkavat muuttua.
Tulevaisuus on täynnä toivoa, kun seuraa Herraa!¤

Jämsän johtoryhmä ja seurakunta muistivat
myös entistä
pastoripariskuntaa Matti ja
Raija Savolaista kukkasin ja
kiitoksin.

Sami siunaa
seurakunnan
lapset lastenkokoukseen.

Tunnelma oli
iloinen, mutta
toisaalta haikea
suuren muutoksen edessä.
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Teksti: Matti Savolainen, pastori - Elävät Kivet seurakunta
Kuva: Eija Kumpulainen

Pyhän Hengen asema
elämässämme
Elämämme voi olla, tai ainakin
tuntua, yhtä lohduttomalta kuin
tilanne oli maan päällä ennen
Jumalan muuttavia sanoja. Elämän
tarkoitus ja motivaatio voivat olla
kadoksissa. Pimeyden vastavoima
on Jumalan Sana ja Pyhä Henki
yhdessä. Kun nämä saavat vallata
ihmisen sydämen, tilanne muuttuu
100% varmuudella.

L

ukiessamme Raamatun alkujakeita, huomamme, että maapallolla oli todella lohduttomat näkymät. 1. Moos. 1:2 sanoo: “Ja
maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli
syvyyden päällä”. Jae kuitenkin jatkuu: “Jumalan Henki liikkui vetten
päällä”. Seuraavassa jakeessa Jumala
sanoi: “Tulkoon valkeus” ja sen seurauksena valkeus tuli. Tämän jälkeen
luomisprosessi jatkui, kunnes ihminen
luotiin sellaisiin olosuhteisiin, jotka
Jumala oli luonut häntä varten.
Alkutilanne oli siis äärimmäisen
lohduton: ei mitään elämää, täysi pimeys joka puolella ja täysin autiota.
Siellä oli varmasti myös jäätävän kylmää, koska ei ollut aurinkoa, joka tuo
lämpöä. Raaka-aineet, jotka tarvittiin
täydelliseen muutokseen, olivat Jumalan Henki liikkumassa maan päällä ja Jumalan muuttavat sanat. Nämä
yhdessä synnyttivät olemassa olevan
maapallon olosuhteet. Uskon, että tälläkin hetkellä Pyhä Henki on samanlaisessa valmiustilassa. Hän on täysin
valmiina ja innokkana toteuttamaan
Jumalan sanoja ja lupauksia meidän itsekunkin elämässä.
12

Vahvuus ja kirkkaus
Jeesus oli ja on Jumalan Poika, mutta
Pyhä Henki tarvittiin siihen, että Maria
tuli raskaaksi ja alkoi odottaa Jeesusta.
Kun Jeesus oli astumassa palvelusvirkaansa Johanneksen kastaessa Hänet
Jordanilla, Pyhä Henki laskeutui ruumillisessa muodossa Jeesuksen ylle.
Kun perkele oli kiusannut ja testannut
Jeesusta, Hän selviytyi voittajana Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan voimalla. Jeesuksesta sanotaan Luuk. 4:14:
“ja Jeesus palasi Hengen voimassa
Galileaan”. Jos Pyhä Henki kuvataan näin tärkeänä Jeesuksen elämässä, kuinka tärkeä Hän onkaan meille
jokaiselle.
Raamatusta voimme nähdä, kuinka apostolit olivat aivan uuden tilanteen edessä, kun Jeesus meni Jumalan
suunnitelman mukaan ristille. Apostolit olivat tottuneet elämään Jeesuksen
läheisyydessä ja turvautumaan siihen
vahvuuteen ja kirkkauteen, joka jatkuvasti, mitä ihmeellisemmillä ja ennalta
odottamattomilla tavoilla oli ollut läs-

nä. Nyt heidän piti itse ottaa johtava
asema evankeliumin soihdun kantamisessa.

Taivaallinen kaikuluotain
Opetuslapset olivat kylpeneet ja paistatelleet Jeesuksen ihmeellisen voitelun läsnäolossa. Sitten Jeesus ei
yhtäkkiä ollutkaan fyysisesti heidän
lähellään. Silloin he halusivat palata
takaisin vanhaan elämäänsä. Pietari,
joukon johtajana, puki tämän sanoiksi Joh. 24:3: “Minä menen kalaan”.
Tiedämme, että Pietari palasi kalasta
erittäin laihoin tuloksin. Voitelu kalastukseen oli täysin kateissa. Sitten Jeesus tuli ihmeellisesti paikalle ja päivitti tilanteen. Hän antoi Pyhän Hengen
kautta taivaallisen kaikuluotaimen ja
ohjeet Pietarille, ja kalaa tuli enemmän
kuin tarpeeksi.
Taas kerran Pietari oli täysin hullaantunut Jeesukseen ja oli valmis te-

kemään mitä tahansa Jeesus halusi. Kutsumus oli selvinnyt
lopullisesti. Pietari halusi seurata Jeesusta kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Enää tarvittiin vain, että Pyhä Henki laskeutuisi Pietarin ylle. Olihan Jeesus itse antanut selvät ohjeet,
ettei liikkelle saanut lähteä ilman Pyhää, räjähtävää ja elämää
antavaa voimaa.

Todellinen avain
On tärkeä muistaa ja palauttaa mieliin, että Pyhä Henki laskeutui kaikkien niiden janoisten ja odottavien ihmisten ylle,
jotka olivat yläsalissa. Kaikki 120 täyttyivät! Ei vain 119 tai
jokin muu luku 1-120 väliltä. Näiden Pyhällä Hengellä täyttyneiden ihmisten välillä oli varmasti eroja, kuinka janoisia he
olivat Jumalan puoleen. Mutta kiitos Jumalalle, kaikki saivat
astua sisälle Jumalan valtakunnan tuoreeseen todellisuuteen.
Ketään ei jätetty ulkopuolelle. Elämän veden virrat ja Jeesuksen tuore voitelu alkoivat vaikuttaa jokaisessa ja jokaisen
kautta.
Kaikki Hengen lahjat ja hedelmät ovat meidän ulottumattomissa ilman Pyhää Henkeä. Raamatussa luvataan Joh.14:26:
”Pyhä Henki opettaa meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta”. Pyhä Henki on todellinen avain jokaiselle kristitylle. Hän auttaa aivan kaikessa, mitä tarvitsemme omassa elämässämme ja Jumalan valtakunnan työssä. Ratkaisu on siinä,
että muistamme ja ymmärrämme kuunnella Pyhää Henkeä.
Pyhästä Hengestä opetetaan ja puhutaan Raamatussa hyvin
paljon. 1. Kor 2:10 sanotaan Hänestä, että Henki tutkii kaikki,
Jumalan syvyydetkin. Pyhä Henki, ystävämme, tarjoaa meille
itsekullekin aitiopaikan nähdä ja tutkia elämän salasuuksia.

Elämän puolesta
Elämämme voi olla, tai ainakin tuntua, yhtä lohduttomalta
kuin tilanne oli maan päällä ennen Jumalan muuttavia sanoja.
Elämän tarkoitus ja motivaatio voivat olla kadoksissa. Pimeyden vastavoima on Jumalan Sana ja Pyhä Henki yhdessä. Kun
nämä saavat vallata ihmisen sydämen, tilanne muuttuu 100%
varmuudella. Aivan niinkuin Room. 8:16 sanoo: “Henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan
lapsia”. Henki myös haluaa todistaa jokaisen elämässä, että
Jumalan Sana toimii tänä päivänä. Pyhä Henki odottaa innolla, että Hän pääsisi yhä enemmän toteuttamaan Jumalan Sanaa elämässämme.
Raamatussa kerrotaan, että Hengen mieli on elämä ja rauha. Tämä tarkoittaa, että Pyhän Hengen tavoitteena on saada
meidät aina toimimaan elämän puolesta. Silloin koemme yliluonnollista rauhaa ja turvallisuutta elämässämme. Myöskin
ne ympärillämme olevat ihmiset, jotka ovat monenlaisten ahdistusten, jopa toivottomuuden keskellä, saavat Jumalan rauhan. Rauhan, joka on sodan ja sekasorron vastakohta. Kaiken
Pyhän Hengen työn tarkoitus on, että ihmiset oppisivat läheisesti ja henkilökohtaisesti tuntemaan Jeesuksen ja voisivat
vastaanottaa Jeesuksen tarjoaman pelastuksen elämäänsä.¤

Teksti: Irma Rimpilä

Isän rakkaus
-ajattelemisen arvoinen asia

L

uin taas kerran kertomusta tuhlaajapojasta. Olen lukenut Raamatun kertaalleen läpi joka vuosi siitä lähtien kun tulin uskoon.
Aina sieltä löytyy uutta, tai huomaan jonkin asian
kuin uutena. Tällä kertaa heräsin 20 jakeen kohdalla
Luukkaan evankeliumin 15 luvussa: ”...ja hän nousi
ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi
häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli
häntä hellästi.”

Alamäessä loppuvat omat konstit
Miten hyvä Isä meillä onkaan. Me käyttäydymme
kuin tuhlaajapoika. Ajattelemme vain itseämme.
Elämme oman voiton tavoittelussa, huvituksissa ja
nautinnoissa kuin ”viimeistä päivää.” Kunnes tulee alamäki, rahat loppuvat, terveys pettää, tai tulee muita vastoinkäymisiä. Omat konstit eivät enää
riitä, ystävät kääntävät selkänsä, apua ei tule, koska jokainen ajattelee vain itseään. Me tuomitsemme
hyvin herkästi toisiamme ja monesti jopa nautimme
toisen vastoinkäymisistä.
Viimeiseksi käännymme Jumalan puoleen, kun
mikään muu ei auta. Jumala on luvannut auttaa, kun
hädässä huudamme Häntä avuksi. Sinua saattaa jopa hävettää, koska sisimmässäsi tiedät, että on tullut
tehtyä sellaistakin, mikä olisi saanut jäädä tekemättä. Kaikki me olemme vajavaisia Jumalan edessä.
Kukaan ihminen ei ole syntiä vailla. Jumala kyllä
tuntee meidät. Hän tietää tekomme ja ajatuksemme.
Hänhän tietää jokaisen hiuskarvankin päässämme.

Hän on valmis antamaan heti
anteeksi
Sinun ei tarvitse muuta kuin katua ja pyytää anteeksi ja tehdä päätös kääntyä Jumalan puoleen. Hän on
jo odottanut sinua ja Hän rientää sinua vastaan. Hän
vaatettaa sinut kuin kuninkaan lapsen ja valmistaa
juhla-aterian kunniaksesi, ”sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja
on jälleen löytynyt” (Luuk. 15:24). Jumala ei syyttele. Hän odottaa vain, että me koko sydämestämme
turvaudumme Häneen. Hän haluaa, että heitämme
kaikki huolemme Hänen päällensä, että Hän voi pitää meistä huolen.¤
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Katse eteenpäin
Teksti: Iina Mattila

attila

Kuva: Susse M

Iina Mattila on
monitaitoinen
ja aktiivinen
Jumalan nainen.

Olen monesti miettinyt, mitä
Jeesus tarkoittaa sanoessaan: ”Ei kukaan,
joka laskee kätensä auraan ja katsoo
taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan”
(Luuk.9:62). Näin modernin Skandinavian
kasvattina en muista edes nähneeni oikeaa
eläinvetoista auraa, eikä nykypeltoja viiltävistä
monisiipisistä teräshirmuistakaan ole
kokemusta karttunut kuin nimeksi. Mieleeni
tuli kuitenkin muutamia kesiä sitten oppimani
läksy kesätyöpaikalta turvesuolta. Sarkaa tuli
käännettyä metri jos toinenkin, mutta ensin oli
opittava jotakin.

E

n ollut kovin kokenut traktorikuski, ja vaati urheutta vetää perässään saran leveää kääntäjää. Upposipa
kone alkukesästä suohonkin. Aikani yritin päästä itse ylös, kunnes nöyrryin soittamaan pomolle. Taitamattomana ja vailla kokemusta olin yrityksilläni saanut traktorin
vain uppoamaan syvemmälle, ja paikalle jouduttiin hakemaan kaivuri. Episodin jälkeen esimies painoi mieleeni,
etten vastaisuudessa saisi edes yrittää nousta suosta yksikseni. Olihan suohon vajonnut kone helpompi nostaa takaisin maan pinnalle kuin sinne kaivautunut.

Mitä tästä opimme?
Hengellinen opetus lienee vesiselvä: on paras soittaa pomolle heti. Kun lankeamme tai kompastumme uskontiellä,
ei oma yrittäminen auta eteenpäin. Jäädessämme rypemään
synnissä, murheissa tai vaikeuksissa yksin uppoamme vain
syvemmälle. Kun tunnustamme syntimme, saa Jeesuksen
veri puhdistaa meidät ja Hän pääsee nostamaan meidät pystyyn jälleen. Kun heitämme huolemme Hänen päällensä,
Hän nostaa meidät jälleen iloon ja vapauteen. Me antaudumme, ja Hän tekee työn. ”Herra tukee kaikkia kaatuvia,
ja kaikki alaspainetut hän nostaa” (Ps.145:14).
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Kuva: Iina Mattila

Sittemmin silmä harjaantui varomaan kosteikkoja, ja
kone pysyi pinnalla. Uusi työ asetti kuitenkin omat haasteensa. Oli hirmuisen vaikeaa saada traktori pysymään suorassa. Jännittikin vielä kaiken lisäksi niin mahdottomasti, työn tuloshan jäisi kaikkien nähtäväksi, ja hyvän sään
sattuessa imurimiehet huristelisivat minun jäljilläni imien
turpeen suuriin vaunuihinsa. Keikuin traktorin ratissa niska
kenossa kurkistellen vuoroin vasemmalle ja vuoroin oikealle, yrittäen pitää kääntäjän lavat pois sarkaa molemminpuolin reunustavista ojista. Sitä mukaa kun pääni kääntyi,
kääntyi huomaamattani myös tiukasti puristamani ratti, ja
jälki oli kovista yrityksistäni huolimatta kiemuraista.

Mihin katsot, sinne menet
Jälki oli sekundaa ja niska jumissa. Eihän sen näin pitänyt
mennä. Mieleeni muistui, miten autokoulussa harjoiteltiin
ohjaamaan sivuun joutunut auto takaisin ajoradalle. Ensimmäinen vaihe oli aina suunnata katse eteenpäin, toivottuun
menosuuntaan. Muuta liikkuvalle autolle ei sitten tarvinnutkaan tehdä, kun se jo kiisi lujaa vauhtia molemmat pyörät jälleen asfaltilla. Muistan jo silloin ihmetelleeni katseen
voimaa. Niinpä otin katseellani kiintopisteen saran kaukana häämöttävän päädyn keskikohdasta, ja lähdin ajamaan.
Ajoin määränpäätä tarkaten, vilkaisten vain välillä sivu- ja
taustapeiliin, varmistaakseni saran reunojen kunnon ja tasaisen jäljen. Taustapeilistä huomasi helposti lapoihin kiinni jääneet kannot, jotka uursivat sarkaa ja jäivät kiusaamaan
imuvaunun suulakkeita. Sellaiset piti kipaista heittämässä
syrjään.
Kuinka ollakaan, työ alkoi sujua. Sarka toisensa jälkeen
kääntyi ja jälki suoristui. Enää ei tarvinnut hidastellakaan
yrittäessään pysyä suorassa, eikä puristaa rattia niin maan
mahdottoman kovasti. Reippaus, rentous ja helppous ilmestyivät kuin kokonaan uudet sanat kuvaamaan olotilaani

työn touhussa. Katseen ollessa suunnattuna eteenpäin kulki
konekin nätisti oikeaan suuntaan.
Kukapa meistä ei haluaisi kulkunsa olevan suoraa ja tasaista myös uskontiellä. Resepti siihen on täsmälleen sama:
kiinnitä katseesi määränpäähän. Mutta mikä oikeastaan on
määränpäämme? Minne viimein päädymme, kun seuraamme Jeesusta? Halki Raamatun puhutaan tämän elämän katoavaisuudesta ja tulevaisen kirkkaudesta. Muun muassa
Korinttolaiskirjeessä kirjoitetaan, että Kristukseen uskovia
odottaa maallisen elämän jälkeen maja taivaassa (2. Kor.
5:1-2). Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö lopullinen määränpäämme olisi taivas.
Paavali sanoo suoraan, että ”jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme
kaikkia ihmisiä surkuteltavammat” (1. Kor.15:19). Meidän
tulee joka hetki katsella elämäämme ikuisuuden perspektiivistä muistaen, että varsinaisen tulevaisuutemme vietämme
taivaassa Kristuksen kirkkaudessa. Jos haluamme kulkea
suoraa tietä, on tämä määränpää pidettävä kirkkaana mielessä. Se auttaa meitä paitsi jaksamaan tässä elämässä, myös
tekemään elämässämme valintoja, joissa ikuisuus on etusijalla. Se saa meidät keräämään aarteita taivaaseen, vaikka
se vaatisikin uhraamista tässä elämässä. Tämän elämän aarteita tärkeämpää on se, että me voimme omalta osaltamme
olla tarjoamassa ihmisille pelastusta Jeesuksessa, kirjoittaahan Pietari, että ”uskon päämäärä on sielujen pelastus”
(1. Piet.1:9). Niin, tosiaankin, ei ainoastaan minun sieluni,
vaan myös toisten sielujen pelastus.

Välietappeja
Tie taivaaseen kulkee aina Jeesuksen kautta. Mennessäni
aamulla suolle töihin sain yleensä ohjeet kääntää tai jyrsiä
jokin tietty alue, johon kuului useita sarkoja. Aloitin ensimmäisen saran alusta, ja lopullinen määränpääni oli tietenkin alueen viimeisen saran toinen pääty. Määränpäähän oli
kuitenkin ajettava sarka kerrallaan, katse aina kunkin saran päädyssä. Vain sillä tavoin saatoin kulkea oikeaa reittiä
ja viimein päästä lopulliseen määränpäähäni. Olisin tietysti
voinut yrittää oikaista päämäärääni välittämättä välietapeista, mutta matka olisi tyssännyt saman tien ojaan, enkä varmasti olisi päässyt perille. Sitä paitsi työ olisi jäänyt kokonaan tekemättä. Taivas on määränpää, johon ei voi päästä
muutoin kuin Jeesuksen kautta. Muuta reittiä perille ei ole.
Jos Jeesus ei satu reittimme varrelle, emme voi päätyä taivaaseen. Juuripa siksi Raamattu hyvin selkeästi kehottaakin
meitä kiinnittämään katseemme Häneen: ”Sentähden, kun
meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka
niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan
ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle” (Hepr.12:1-2).

Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, eikä siksi ole olemassa mitään parempaa kohdetta, mihin silmänsä kiinnittää.
Hän tarjoaa aina tulevaisuutta ja toivoa. Jos emme tietoisesti pidä katsettamme Kristuksessa ja Hänen sovitustyössään, painaa inhimillinen ympärillämme päämme helposti
kumaraan aivan huomaamattamme. Mutta kun pidämme
silmämme Jeesuksessa, ei pääse pääkään tippumaan alas.
Silloin emme katso itseemme ja omaan hyvyyteemme tai
huonouteemme, emme toisiimme odottaen ihmisiltä jotain,
mitä vain Jumala voi antaa, vaan katsomme Häneen, jolle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun kiinnitämme katseemme Jeesuksen, uskallamme elämässämme
tehdä rohkeasti Hänen Sanansa mukaisia valintoja, seuraten
esimerkkiä, jonka Hän itse meille näytti.

Katse eteenpäin
Ennen vanhaan härät tai aasit vetivät auraa, ja ihminen kulki perässä ohjaten sen suuntaa kahvasta kiinni pitäen. Jeesus sanoi, ettei auraa ohjaavan ihmisen sovi katsella taaksensa; olihan ohjastajan sentään nähtävä, minne auran oli
määrä kulkea. Jumalan valtakunnassa ei käy päinsä jäädä
katsomaan taakseen, jäädä kiinni menneisiin, olivatpa ne
sitten hyviä tai huonoja asioita. Katseen pitäminen Kristuksessa ei salli meidän luovuttaa epäonnistumisten ja vaikeuksien tullessa. Sen sijaan se saa meidät sanomaan Miikan
tavoin: ”Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos minä
olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on
Herra minun valkeuteni” (Miika 7:8).
Emme myöskään voi jäädä kiinni eilisen siunauksiin
tai elää eilisen voitelussa. Seurakuntina emme voi unohtua
ihailemaan menneitä herätyksiä moniaisiksi ajoiksi. Voimme olla niistä kiitollisia Herralle ja oppia paljon niitä tutkailemalla, mutta sittenkin meidän on suunnattava katseemme
eteenpäin ja kohdattava Herramme tänään, sillä Hän elää
ja tahtoo ilmestyä kansansa keskuudessa. Emme toki halua menettää sitä, mitä Herra tänään haluaa meille antaa,
vain sen tähden, että katsomme väärään suuntaan. Me katsomme eteenpäin, taakse nähdäksemme riittää taustapeili
vallan mainiosti. ”…Pankaamme mekin pois kaikki, mikä
meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo…”
(Hepr. 12:1). Jos peilistä näkyy sarkaa uurtavia kantoja,
pysäytämme koneen ja teemme niistä selvän. Mutta sen pidemmäksi aikaa ei siihen ole tarvis jäädä, vaan suuntaamme katseemme eteenpäin, ja matka jatkuu, jatkuu aina perille taivaan kirkkauteen saakka.
Rakas ystäväni, siskoni ja veljeni, nostathan katseesi tänään Kristukseen? Uskothan, että Hän on sinun pelastajasi,
uskon alkaja ja täyttäjä? Jätä synti, huolet ja murheet, jätä eilinen, nosta pääsi ja katso Häneen. Nosta katseesi Häneen, jossa sinulla on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen
tarvitaan. Siinä on kätkettynä Sanan lupaus: ”Jotka häneen
katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä
punastu” (Ps. 34:5).¤
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HÄN EI JÄTÄ EIKÄ HYLKÄÄ SI

ÄLKÄÄ MISTÄÄN MU
Miettimisen
aihetta
Teksti: Veli Pekka Kumpulainen

M

Nimesi kuolinilmoituksessa.
eidän monien nimet ovat
olleet ehkäpä jo useaankin
kertaan kuolinilmoituksessa. Surevien paikalla.
Kun nimemme on viimeisen kerran kuolinilmoituksessa, sen jälkeen
emme voi enää tehdä valintoja. Valintojen tekoaika on ennen kuolemaa.
Sinä itse voit tehdä tämän valinnan,
vietätkö iankaikkisuutesi taivaassa vai
kadotuksessa. Ihminen on henkiolento, joka on iankaikkinen. Sinä teet valinnan eläessäsi.
Missä vietät iankaikkisuutesi?
Vastaa Jeesuksen kutsuun myöntävästi, niin sinulla on ovi taivaaseen auki.
Raamattu sanoo, että Jeesus on tie,
totuus ja elämä. Jeesus sanoi: ”Eikä
yksikään, joka elää ja uskoo minuun
ikinä kuole”.
Siis usko Jeesukseen eläessäsi, niin
saat iankaikkisen elämän taivaassa.
Synti ei ole luettelo vääriä tekoja, vaan
se on eroa Jumalasta. Jeesus on ainoa
ovi Jumalan luokse. Tunnusta syntisi
Jeesukselle ja pyydä Häntä tulemaan
elämäsi Herraksi.
Jeesus sanoi: ”Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minä tunnustan Isän edessä, ja joka kieltää minut
ihmisten edessä, sen minä kiellän Isän
edessä”.¤
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On etuoikeus
tuntea Jeesus
Teksti: Eija Kumpulainen

R

adiosta kuului laulu, joka herätti ajatuksen. Tämä ajatus alkoi elää ja se suorastaan hullaannutti ihanuudellaan. Miten suuri
etuoikeus onkaan tuntea Jeesus!
Maailma huutaa rakkauden kaipuussaan tietämättä, että Jumala on
rakkaus. Kun tunnen Jeesuksen, saan
olla rakastettu omana itsenäni. Voin
kävellä selkä suorana. Jumala rakastaa
minua, vaikka Hän tuntee minut läpikotaisin! Miten Hän pystyy siihen?
Koska Jumala on antanut kaikki syntini anteeksi Jeesuksen vuoksi.
Voin myös antaa isot ja pienet
murheeni Jeesukselle. Maailma sanoo: Älä mieti, unohda koko juttu.
On eri asia antaa murheet Jeesukselle,
kuin yrittää vain unohtaa ne. Hän ottaa murheeni ja hoitaa ne. Hän pitää
minusta huolen. Ongelmiin löytyy ratkaisut Jeesuksen pohjattoman suurista
taskuista. Sieltä löytyy myös viisautta
ja rohkeutta elää.
Kukaan ei halua ajatella kuolemaa.
Minulla on elämä kuolemankin jälkeen. Jeesuksen ansiosta. Silloinkin
Hän pitää minusta huolen!¤

INUA

UREHTIKO
Menneen kesän
oivallus
Teksti ja kuvat: Eija Kumpulainen

K

esä. Voin kävellä rannalla paljain jaloin. Märkään hiekkaan
painuu jalanjälkeni. Ennen
minua ovat monet ihmiset kävelleet
samalla rannalla. Heitä ei enää ole.
Ymmärrän, että juuri nyt on minun aikani jättää jälkiä tähän maailmaan.
Miten helposti sitä katsoo taakseen, elää menneessä. Tai odottaa
tulevia taianomaisia päiviä, jolloin
kaikki on mahdollista. Mennyt on kuitenkin mennyttä, ja tulevaisuuteen on
mentävä päivä kerrallaan. Voin elää
vain tätä ainutlaatuista, Jumalan antamaa päivää hetki kerrallaan. Tänään
päätän, mihin ja millaisia jälkiä jätän.
Tänään kosketan ihmisiä sanoillani
ja teoillani. Aallot pyyhkivät rannan,
mutta lähimmäisiini jättämäni jäljet
säilyvät.
Nyt on minun aikani elää. On minun aikani vaeltaa askel kerrallaan tämä korvaamattoman arvokas päivä.¤
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Hyvällä perustuksella

Yhdistämme tavallisesti palkan meidän
maalliseen työhömme. Toivomme
saavamme mahdollisimman suuren
palkan mahdollisimman vähällä
työllä, vai mitä? On oikein,
että hyvin tehdystä työstä saa
hyvän palkan. Kuitenkaan täällä
maan päällä kaikki ei välttämättä mene
niinkuin suunnittelemme ja ajattelemme.
Meidän tulee silti olla ahkeria ja tehdä työmme
mahdollisimman hyvin. Meillä on Taivaallinen
Isä, joka tietää ja näkee. Raamattu puhuu, että
Jumala palkitsee. Hän palkitsee jokaisen, joka
tekee rehellisesti ja oikein sekä maallisissa että
hengellisissä asioissa.

Tuletko saamaan

täyden palkan?
Teksti: Raija Savolainen

2

Kor. 5:14-15 sanoo: ”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii
meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on
kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;
ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät
enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on
kuollut ja ylösnoussut”.
Me olemme tulleet siihen päätökseen, että Jeesus on
kuollut meidän edestämme. Hän on myös ylösnoussut Vapahtajamme. Kristuksen rakkaus on täyttänyt meidät, emmekä halua elää enää itsellemme vaan Jeesukselle. Mitä
tarkoittaa, että emme elä itsellemme? Se tarkoittaa, että
meillä on ikuisuusnäkökulma kaikkiin asioihin. Tiedämme,
että “me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme” (Ef. 2:10).
Kun synnyimme uudesti ylhäältä, eli annoimme elämämme Jeesukselle, meistä jokaisesta tuli uusi luomus
Kristuksessa. Silloin meidät luotiin Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Jumala on edeltäpäin valmistanut
meille jokaiselle hyviä töitä. Hän haluaisi, että me vaeltaisimme niissä. Kun vaellamme niissä, elämämme on siunattu. Jos vaellamme omissa teoissamme, elämämme voi olla
tosi hankalaa.
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Raamattu sanoo 1. Kor. 3:11-16: “Sillä muuta perustusta ei
kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa
kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa,
joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan
temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?”
Kun elämämme perustuksena on Jeesus Kristus, se on
todella hyvällä perustalla. Jos rakennamme tälle hyvälle perustukselle Jumalan edeltäpäin valmistamien hyvien töiden
avulla, rakennuksemme tulee kestämään koetukset. Se on
silloin rakennettu kullasta, hopeasta ja jalokivistä, sillä piirrustukset ja rakennusaineet on Jumalalta. Lisäksi tulemme
saamaan palkan siitä!
Vaikka meillä olisi tämä hyvä Jeesus Kristus -perusta, mutta vaellamme omissa teoissamme, eli mikä meidän
omasta mielestä on oikein, rakennelmamme tulevat palamaan. Sillä Snl. 14:12 sanoo, että “miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie”. Raamattu
kuitenkin lupaa, että me pelastumme ikäänkuin tulen läpi.
Tulevaisuus on turvattu, kun Jeesus Kristus on elämämme perusta, mutta puusta, heinistä ja oljista rakennetut, eli
kaikki omat rakennelmamme, palavat. Silloin ei myöskään
tule palkkaa!

Puhdas temppeli
2. Joh. 1:8 sanoo: ”Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan
että saatte täyden palkan”. Meille itsellemme jätetään vastuu siitä, kuinka vaellamme täällä maan päällä. Me voimme
menettää ja mennä sivuun kaikista Jumalan suunnitelmista, jos esimerkiksi katkeruus tai anteeksiantamattomuus saa
sijaa elämässämme. Ei ole ihme, että Jeesus varoitti näistä,
sillä ne sokeuttavat meidät.
Meidän tulee muistaa, että olemme Jumalan Pyhän
Hengen temppeleitä. Meillä on vastuu pitää temppelimme
puhtaana kaikesta katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden saastasta. Kun temppelimme on puhdas, Pyhä Henki
pääsee täyttämään sen ja antamaan meille ohjeita hyviä töitä varten.
Ihana lupaus löytyy 2. Aik. 16:9: “Sillä Herran silmät
tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi
niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle”.
Kun vaellamme Jumalan edeltäpäin suunnittelemissa ja
valmistamissa hyvissä teoissa, saamme täyden palkan!¤
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Tervetuloa! Tervetuloa!
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Riskipeliä
Teksti:Teija Ruuska | Kuva: Eija Kumpulainen

”Taasko sinä olet luvannut tehdä jotain, mihin kykysi eivät
riitä?”, eräs tuttavani totesi minulle sen jälkeen, kun olin
ääneen huokaillut tulevia. Kun kuulin tämä rehellisen ja jopa
vähän loukkaavankin kommentin ystävältäni, mietin miten
reagoisin siihen. Olisin voinut laukaista takaisin mainiten
joitain laatusanoja hänen kyvyistään, mutta onneksi ajattelin
hetken ja myönsin hänen olevan oikeassa.

tä tiedämme oliko se epäonnistuminen, jos tulos ei ollut sellainen kuin
me olimme ajatelleet. Meidän Jumalamme pystyy kääntämään asiat miten
Hän tahtoo ja Hänen tahtonsa lopputulos on aina hyvä.

J

Rohkaisu kantaa

äin miettimään tuttuni sanoja vähän tarkemmin. Loppujen lopuksi
tulin siihen tulokseen, että ne sanat todistivat sen, kuinka paljon tarvitsin Jumalan apua. Tiesin, ja tiedän vielä tänäkin päivänä, etten pärjäisi omiin
kykyihini luottaen edes tavallista arkipäivää. Vielä vähemmän pystyisin ottamaan vastaan tehtäviä Jumalalta hoitaakseni ne hyvin.

Valinta on riski
Jos tahdomme elämämme menevän
eteenpäin, uudistuvan ja muuttuvan,
joudumme varmasti moniin erilaisiin
valintatilanteisiin. Ja valinta on aina
riskin ottamista. Voimme tietysti päättää tehdä asiat niin kuin aina ennenkin,
mutta siinä piilee myös omat riskinsä. Voimme tylsistyä, pudota elämän
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sykkeestä ja muumioitua pienen elämämme käärinliinoihin. Uskon Jumalan haluavan meiltä uskallusta ottaa
riskejä, valita jotain mihin eivät omat
kyvyt riitä. Sitähän Raamattu on täynnä, tavallisia ihmisiä tekemässä epätavallisia asioita. Mitä se muuta on kuin
uskoa! Tyhmiä meidän ei tarvitse olla, mutta rohkeus ottaa uudet haasteet
vastaan kuvastaa luottamista Elävään
Jumalaan ja saa Hänet hymyilemään.
Vihdoinkin Hän pääsee näyttämään
voimaansa, johdatustaan ja täydellistä
hyvyyttään meille ja meidän kauttamme muille.

Entäs jos…?
Mutta jos epäonnistumme? No, ainakin yritimme. Ainakin olimme valmiit
palvelemaan, ja loppujen lopuksi, mis-

Seurakunnan tehtävä on kasvattaa jäseniään omaan jumalasuhteeseen.
Kasvattaminen on paljon muutakin
kuin heikkouksien ja ongelmien näkemistä ja niihin puuttumista. Vihollinen kyllä pitää siitä huolen, että me
tiedämme vajavaisuutemme, jos emme ole ylpeyden sokaisemia. Seurakunnan, siis meidän, tulee oppia rohkaisemaan toinen toistamme. Jos, ja
kun, me näemme Jumalan kyvyt toisissamme, meidän tulee kertoa siitä
ja rohkaista ottamaan askeleita, riskejäkin, astumalla uusiin haasteisiin. Se
vie eteenpäin hengellistä työtä meissä
yksilöinä. Jumalan voitelun kokeminen saa meidät innostumaan ja odottamaan uutta tilaisuutta ottaa riski Jumalan kanssa. Kuinka turvallista, mutta
kuitenkin niin jännittävää se tuleekaan
olemaan!¤

